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In 1998 werd voor de eerste keer een Rory Galla-
gher Tribute gehouden, dat was  in Leeuwarden. 
Fans uit verscheidene landen in Europa kwamen 
erop af. Toen het cafe in Leeuwarden haar deuren 
sloot zocht de organisatie een andere locatie, dat 
werd Donkey Shot in Heemskerk. Een jaar later 
werd het gehouden in de Nozem en de Non. 
Toen werd ook daar de stekker er uitgetrokken, 
de posters waren al gedrukt en kregen Ad en 
Carla van der Schie van café de Zon de vraag 
of zij het eerste weekeinde van maart nog een 

zaal beschikbaar hadden, om enkele honderden 
bezoekers en een aantal bands te ontvangen. Dat 
hadden Ad en Carla en zal er dit jaar daar we-
derom  het Rory Callagher Tribute plaatsvinden. 
Dit jaar voor de 19de keer, en voor de tiende keer 
in café de Zon.
Bezoekers uit bijna heel  Europa bevolken zo 
goed als elk hotelbed van Wijk aan Zee. Vorig 
jaar alleen al van de Britse eilanden waren het 
170 bezoekers. Er zijn elke dag tussen de drie en 
vierhonderd bezoekers. Vrijdag 3 maart om 20.00 

uur treden Joost de Lange Rock en Blues Expe-
rience uit Nederland en Brute Force & Igorance 
uit Duitsland en Sinnerboy uit Engeland op. 
Zaterdag 4 maart is er om 15.00 uur een jamses-
sion waar Barry and Danny, Gonzalo, Jim and als 
speciale gast Jacques Stotzem uit Belgie meedoen. 
Die avond om 20.00 uur spelen Jim Kirkpatrick 
Band uit Engeland, Last Fair Deal uit Spanje en 
Laundromat uit Nederland. 

Tekst: Georges van Luijk

Muziek, kunst, creatieve activiteiten voor kin-
deren, films en foto’s over de kust rond Wijk aan 
Zee en een korte duinexcursie zorgen voor een 
inspirerende middag, waarin u ook veel te weten 
kunt komen over het nieuwe omgevingsplan. Dit 
voorgestelde plan is bepalend voor de toekomst 
voor ons dorp. Daarover gaan we om 15.30 in 
gesprek met kustbeschermers, Wijk aan Zeeërs 
en politici uit provincie en gemeente. 
De Kustbeschermers zijn vrijwilligers die zich 
via burgerinitiatieven verenigd hebben om de 
natuurwaarden van de Nederlandse kust te be-
schermen. Deze samenwerking is ontstaan vanuit 
de activiteiten van de Coalitie Bescherm de Kust, 
een beweging die o.a. door Natuurmonumenten 
wordt ondersteund. 
 
De toekomst van ons dorp hebben wij ook zelf 
in de hand: willen we van ons dorp een stad aan 
zee maken of willen we het bestaande zeedorpen-
landschap intact laten? Willen we overal op het 
strand mogelijkheden voor sportievelingen, of 
willen we ook ruimte voor anderen, zoals families 
en natuurliefhebbers?
Het burgerinitiatief van de kustbeschermers kiest 
voor: ‘Dorp in de Duinen’ en ‘Strand voor ieder-
een’. Een keuze die ook veel toeristen en strand-
bezoekers zullen waarderen. Kies ook mee op 12 
maart en kom naar de manifestatie, waar we aan 
de gemeentepolitiek duidelijk maken dat we de 
waarden van onze kust moeten koesteren.

Voor een leefbaar dorp zijn goede woningen een 
must, maar wie zegt dat dat flats moeten worden? 
In plaats van hoogbouwflats op de Heliomare-
locatie willen we ruimte voor iets heel anders: 
aardwoningen en Tiny Houses. Woonvormen die 
Wijk aan Zee iets extra’s geven en de natuur en 
het uitzicht zo min mogelijk aantasten. Voor het 
bouwen van een aantal dure villa’s in het natuur- 
en recreatiegebied van de Dorpsduinen is geen 
maatschappelijke noodzaak. Zo’n plan bedreigt 
het authentieke (nationaal erkende) Zeedorpen-
landschap en daarom pleiten wij ervoor om dit 
gebied een beschermde status te geven, net zoals 
dat voor de Dorpsweide al geldt. 

Kiest u hier ook voor? Teken dan op 12 maart 
of daarna onze petitie! Uitgebreide informatie 
over het programma op www.kustbeschermers-
wijkaanzee.nl. 

Anneke van Genderen, Nora van der Zwet, Greet Cudovan, 
Georgien Wybenga, Marijke Hopman

Wijk aan Zee heeft het. Heemskerk heeft het: een 
centrum dat ‘klopt’. Waarom voelen mensen dat 
minder in Beverwijk? Dit is een van de vragen 
die Debora Vollebregt beantwoordt in het afstu-
deer onderzoek van haar studie Corporate Com-
munication die ze onlangs Cum Laude afrondde 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het 
onderzoek met de titel ‘The Value of Nothing’ 
gaat over de herwaardering van cultureel kapitaal 
in de samenleving.
Veel dingen die in vele jaren zijn opgebouwd of 
gegroeid zijn niet te koop met geld. Denk aan so-
ciale structuren, grote bomen. Naast economisch 
kapitaal bestaat onze samenleving ook uit sociaal, 
cultureel, menselijk en natuurlijk kapitaal. Het 
één bestaat niet zonder het ander. “Toen ik leerde 

op die manier te kijken vielen op eens allerlei 
kwartjes op hun plaats,” zegt Debora. “Als de win-
kels en bedrijven het goed doen dan komt de rest 
ook wel goed, zo is het dus niet. Dat werkt net zo 
min als alleen maar meer geld aan cultuur beste-
den. In Beverwijk krijgt het economische denken 
vaak de overhand. Maar bij het maken van een 
stadsvisie of het promoten van een stad heb je 
bijvoorbeeld ook historici nodig, laat die dan ook 
meepraten. In succesvolle steden  is er evenwicht 
tussen economie, cultuur en het sociale klimaat.
Het centrum van een dorp of stad is neutraal 
terrein dat niet overheerst wordt door wonen of 
werken. Waar de diverse soorten kapitaal elkaar 
ontmoeten en uitwisselen. Een vitaal en aantrek-
kelijk centrum heeft bijvoorbeeld pleinen en veel, 

Kies bewust voor de kust
Kiezen kun je niet alleen voor de Tweede Kamer, 
maar ook voor de toekomst van onze kust. Op 
zondagmiddag 12 maart is er in Wijk aan Zee 
van 14 tot 17 uur de manifestatie ‘Kies bewust 
voor de Kust’ in café de Zon.

Debora Vollebregt studeert af op het imago van Beverwijk

Winterwit

wat heet, derde plekken zoals winkels, horeca 
en ook historische gebouwen. Je hebt geen grote 
schaal nodig om dat gevoel te creëren. Dat geldt 
in een dorp net zo goed als in een stad.  Wat van 
waarde is, is lang niet altijd in geld uit te druk-
ken. Bij het vernieuwen van de  Breestraat hoef 
je niet alleen te denken aan de harde infrastruc-
tuur van de stad. De sociale infrastructuur van 
die straat is net zo belangrijk. We denken zo 
dominant in economie dat we vergeten waar het 
werkelijk om gaat.” 

Debora die sinds 2000 in Wijk aan Zee woont is 
viooldocente en directeur bij het Centrum van de 
Kunsten in Beverwijk. Zij leerde het muziekvak 
aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam, 
trad jarenlang op met  orkest Max Tak en stu-
deerde ook Economische wetenschappen bij de  
Hogeschool Inholland. Op mijn vraag: Zit er mu-
ziek in economie en zit er economie in muziek? 
hoeft Debora niet lang na te denken. “Zeker! Die 
kun je niet van elkaar loskoppelen. Beiden heb-
ben de neiging zichzelf dominant te maken. Maar 
echt, het gaat om evenwicht.”
In het onderzoek kijkt Debora o.a. ook naar de 
stad New Castle in Australië die zich in een paar 
jaar tijd heeft weten op te werken van een verge-
ten plekje met veel leegstand tot een van de Pla-
ces to Be in Australië, aanbevolen in de bekende 
reisgids Lonely Planet. Debora: “Mijn droom is 
dat er een andere manier van denken komt.”
Na haar studie houdt het niet op. Debora heeft 
een aantal lezingen gehouden in ondernemers-
kringen. Ook heeft zij op verzoek van de directie 
van Centrum voor de kunsten FluXus ingespro-
ken bij een raadsvergadering in Zaandam over de 
beste locatie van een nieuw cultuurcluster in het 
centrum.

Rory Gallagher tribute voor de tiende keer in café de Zon

Een weekend lang was heel Wijk aan Zee bedekt onder een pak sneeuw. Ondanks de stevige wind werd er druk gewandeld, 
met sleetjes van de duinen afgegleden en sneeuwpoppen gemaakt. Er werd zelfs een kitesurfer gespot op het weiland. Het was 
weer snel uit met de pret, na twee dagen zette de dooi weer in. Foto: Heleen Vink.
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Dorpsgenoten

Miep: “Mijn vader was de jongste van zes kin-
deren en al zijn broers en zussen en zijn vader 
waren al op jonge leeftijd gestorven. Vanuit 
Noord-Holland stuurde hij elke maand geld naar 
zijn moeder. Maar toen ook zij in 1940 stierf, was 
hij alleen op de wereld. Zijn bedoeling was om 
na een paar jaar terug te gaan naar Zeeland, maar 
hij had er niemand meer, dus besloot hij in het 
Noorden te blijven. Hij ontmoette mijn moeder, 
Stephanie de Bruijne, een meisje uit het naburige 
Assendelft en met haar trouwde hij in 1941. 
Mijn vader en moeder woonden in het huisje van 
de boer waar vader werkte. Het was toentertijd 
gebruikelijk dat de boerenknecht het arbeiders-
huisje bewoonde, huur was in natura plus het 
recht op drie kan melk per dag.” 

“Door de verdergaande automatisering kwam er 
minder werk en pa zag aankomen dat de twee 
zonen van de boer de zaak zouden overnemen en 
hij zonder werk zou komen. Daarom besloot hij 
zich om te scholen. Het was 1963, ik was 21 jaar. 
Dat deed hij bij het gasbedrijf en hij heeft in de 
avonduren zijn studie gedaan, ik ben er nog trots 
op. Hij werd gasfitter en heeft dat gedaan tot zijn 
pensionering. Het had wel tot gevolg dat wij het 
huisje uitmoesten. We gingen en kwamen terecht 
in de nieuwe wijk Meerestein. Mijn moeder vond 
het prachtig, alles nieuw, met een douche en een 
toilet in huis, in de polder hadden wij een wc 
buiten en geen douche. Maar na een paar jaar 
had mijn moeder het toch wel moeilijk om op 
vier hoog te wonen.

Mijn pa heeft een mooi boek over zijn leven 
geschreven. Wij zijn een keer met al zijn nage-
slacht naar Zeeuws-Vlaanderen gegaan, hebben 
overnacht in een hotel en met pa voorop hebben 
wij met zijn allen gefietst, over de paden waar hij 
als kind reed. Hij wees naar alles en nog wat, ver-
telde waarover hij herinneringen had. Wij heb-
ben een prachtig en heerlijk weekeinde gehad.” 

“In 1962 heb ik Jan de Wildt leren kennen op de 
hockeyclub. Later kwamen wij elkaar vaak tegen 
op zaterdagavonden in Bou Sada, waar de vader 
van Aart Hiemstra beheerder was van een dans-
tent. Er gebeurde veel, optredens van Rob Hoeke 
en Rita Hovinck en nog veel meer. Op 13 septem-
ber 1966 zijn wij getrouwd. We hadden een leuke 
mysterie tour bedacht, met een bus en het hele 
gezelschap langs alle plekjes waar wij wat mee 
hadden, wat begon bij Bou Sada. Wij hadden ge-
luk dat wij in de tijd dat er enorme woningnood 
was een deel van het huis met de indiaan konden 
huren. Het pand had twee bedrijfswoningen van 
bollenboer Seignette.”

“Via mijn werk kreeg ik te horen dat zij een net 
stel zochten, nou dat waren wij natuurlijk en zo 
kregen wij de sleutel. Jan studeerde nog en ik 
moest de kost verdienen. Via een vriendin kon ik 
een baan krijgen bij een Katholieke welzijnsstich-
ting, ik voldeed aan de voorwaarde dat ik een 
Mulo- en een Middenstandsdiploma had en … 
natuurlijk, Katholiek was. Er werd samengewerkt 
met zusterorganisaties in het land. Zo hadden 

In de Wijkermeerpolder op de Kagerweg nummer vijf in Beverwijk is Miep Overeemen geboren. 
Haar vader was een Zeeuw en kwam uit het dorpje Stoppeldijk in Zeeuws-Vlaanderen. Het wa-
ren de crisisjaren 1938 of 1939 toen haar vader, die landarbeider was, besloot om naar Noord-
Holland te gaan omdat er meer werk was dan in het Zeeuwse. 

Ook al is Bieb Baanders in Beverwijk geboren, ze 
voelt zich 100% een Wijk aan Zeese. Na de koks-
opleiding in Zwolle, werkte Bieb in Het Strand-
huis. Nu werkt ze voor AB-Catering. Daarnaast 
levert ze aan Eetlokaal ‘Be my Guest’ de heerlijk-
ste kleurrijke toetjes. Bieb kookt graag verfijnd. 
Een mooi bord met liefde opmaken, zorgen dat 
het er strak uitziet, dat is haar passie.

Bieb is een lekkerbekkie én sportief; voor de 
lekkerste eierkoeken wandelt ze naar Bakkerij 
Schoone, voor de fijnste kaasjes naar Bourgon-
disch Lifestyle en voor de kruidigste speculaasjes 
naar Banketbakkerij Leek. 

Benodigdheden:
2 kilo tomaten
3 tenen knoflook
Verse takjes tijm, salie en rozemarijn
3 bouillonblokjes
2 eetlepels suiker
2 grote blikjes tomatenpuree

Op maandag 30 januari was Astrid Bleeker, 
mondhygiënist bij de kliniek voor tandheelkunde 
Heemskerk en bij tandartsenpraktijk Smithuis in 
Heemstede op bezoek in Wijk aan Zee bij peu-
terspeelzaal ’t Zeepaardje van Stichting Welzijn 
Beverwijk.  

Pedagogisch medewerker Margriet van der Lub-
be werkt op dit moment met het thema ‘Gezond’. 
Zo wordt de diksap regelmatig vervangen door 
water en is er aandacht voor gezond eten en drin-
ken en tandenpoetsen. Astrid kwam uitleg geven 
aan de peuters over tandenpoetsen. Ze heeft laten 
zien hoe een tandarts eruitziet, samen met de 
kinderen tanden geteld en van de kinderen die 
dat wilden heeft ze de tanden gepoetst. 
De kinderen mochten ook zelf hun tandenpoet-
sen, of die van het gebit van het kleine draakje. 
Alle kinderen kregen een tandenborstel, kinder-

tandpasta en een tandenpoetsdiploma cadeau en 
een folder mee naar huis waarin de ouders meer 
kunnen lezen over bezoek aan de tandarts en 
mondhygiëne bij kinderen. 

“Wat veel ouders niet weten, is dat het bezoek 
aan de tandarts of mondhygiënist van kinderen 
onder de 18 jaar vergoed wordt door de ziek-
tekostenverzekering, het is heel goed én heel 
belangrijk om al op tijd naar de tandarts te gaan 
om je kind te laten wennen,” vertelt Astrid. “Hoe 
eerder het voor kinderen een gewoonte is om 
tanden te poetsen en naar de tandarts te gaan, 
hoe beter het is.”  

De kinderen reageerden erg enthousiast en de 
ochtend was dan ook een groot succes. 

Tekst en foto: Stephanie Dumoulin

Het Keukenraam: Bieb’s tomatensaus

Mondhygieniste op bezoek bij peuterspeelzaal

Miep de Wildt-Overeemen

wij een sociaal pedagogisch onderzoeker die 
ontdekte dat in Volendam en andere geïsoleerde 
plaatsen genetische afwijkingen voorkwamen, 
die nergens anders waren. Zo is het hielprikje 
ontstaan. Bij deze baan als bestuurssecretaresse 
heb ik het meeste geleerd. Ik had geluk dat mijn 
baas niet de regel volgde zoals die toen gebrui-
kelijk was. Een vrouw die trouwde werd direct 
ontslagen, want die krijgt binnenkort kinderen 
en dan moet zij toch stoppen met werken, ik 
mocht blijven. Op 3 maart 1969 werd mijn eerste 
zoon geboren en ben ik alsnog gestopt met 
werken. Maar ik had voor die tijd zo met mijn 
baas opgetrokken, vergaderingen voorbereid 
enzovoort, dat toen de nieuwe bestuursecretaris 
vertrok, ik werd gevraagd om terug te komen. 
Dat heb ik nog vier jaar gedaan. Ik had intussen 
drie kinderen en ben er toen echt mee gestopt.”

“In 1988 ben ik weer gaan studeren. Dat kwam 
doordat Jan en ik een avond bijwoonden op 
school van een van onze kinderen en er vreselijk 
werd geklaagd dat er zoveel economielessen uit-

vielen. De rector zei dat er een tekort aan econo-
miedocenten was, waardoor er veel van die lessen 
uitvielen. En zei dat als er iemand onder u is die 
het probleem kan oplossen, hij daar heel blij mee 
zou zijn. Op weg naar huis zei ik het tegen Jan. 
Na dertig jaar ging ik weer naar school en op 51 
jarige leeftijd haalde ik mijn propadeuse. Samen 
met mijn dochter Stephanie een mooi feest gege-
ven, zij had gelijkertijd haar HBO Modeacademie 
gehaald. Er werd mij gelijk een baan aangeboden 
op het Ichtus College in IJmuiden.” 

“Ik heb een groot aantal vrijwilligersbaantjes 
gehad en doe er nog een aantal. Zo ben ik in 
1973 betrokken geweest bij de oprichting van ‘het 
Moriaantje’. Nu nog in het Oecumenisch Beraad 
in Wijk aan Zee, de Raad van Kerken in IJmond 
Noord, het Museum Kennemerland in Bever-
wijk. Daar doe ik tegenwoordig rondleidingen 
van groepen. Jan en ik hebben twee dochters en 
een zoon en vijf kleinkinderen.”

Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink

flinke scheut olijfolie
zeezout & peper
Handig voor bij de hand: 
een staafmixer, zeef en pollepel

Bereiding: 
Snij de tomaten in vieren. Pel de knoflook. Leg 
alles in een ovenschaal en strooi de verkruimelde 
bouillonblokjes en suiker erover. Schenk de olie 
erover. Garneer het mengsel met de kruiden. 
Peper en zout naar smaak. De schaal 1,5 uur in 
de oven op 140 graden.
Verwijder de kruiden. Doe de tomaten in een 
grote kom. Pureer de tomaten met de staafmixer 
en druk het tomatenprutje vervolgens met de 
bolle kant van een lepel door de zeef. Ontzuur 
de tomatenpuree uit blik door het 2 minuten in 
een pannetje te verwarmen. Meng door de verse 
tomatensaus. Klaar.

Tekst: Heleen Vink  
Foto: Heleen Vink/Bieb Baanders
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jaar of elf, twaalf was, mocht ik nog niet naar Bou 
Sada. Met een vriendinnetje zat ik in het zand 
voor de deur en luisterde naar de muziek van 
een gitarist die daarbinnen aan het zingen was, 
misschien was dat Marco wel, wij zullen het nooit 
weten. Toentertijd vond ik op het strand een 
zegelring, hij was kapot, maar ik nam hem mee. 
De initialen waren M.B., ik nam hem mee, niet 
wetende dat ik jaren later zou trouwen met een 
man met de zelfde initialen. Volgens Marco is het 
niet zijn ring, maar toch heb ik de ring nog steeds 
en zal hem altijd bewaren.”

“Wij hebben een huis in Midden-Frankrijk, waar 
wij regelmatig heengaan. In Nederland woonden 
wij aan de Vecht in een huurhuis, een huis met 
nogal wat achterstallig onderhoud. De eigena-
resse wilde het verkopen, maar toen wij naar 
de kosten van renovatie keken, besloten wij het 
niet te kopen en zo zijn wij eerst in Wijk aan Zee 
gaan kijken, maar het huis op Westerduin dat wij 
wilden, was net verkocht, zo zijn wij in Beverwijk 
gekomen. Het is een perfecte combinatie, Bever-
wijk en Frankrijk”. 

Tekst: Georges van Luijk, Foto: Heleen Vink

BN’ers met herinneringen aan Wijk aan Zee

Willeke werd midden in de oorlog geboren in Amsterdam, haar man Marco Bakker werd geboren 
in Beverwijk, vlak voor de oorlog. Beiden hebben vanaf hun jeugd een binding met Wijk aan Zee 
en hebben daar heel mooie herinneringen aan. Beiden vertellen hun verhaal en omdat dames 
voorgaan, volgt hier het verhaal van Willeke, de volgende maand is Marco aan het woord. 

“Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, 
onze buren hadden een zomerhuisje op kamp 
Aardenburg. De buurman kreeg het voor elkaar 
mijn vader enthousiast te maken om ook naar 
Wijk aan Zee te komen. Mijn vader werkte bij de 
tabaksfabriek en na het sparen van afvalhout 
uit de fabriek heeft hij een zomerhuisje in elkaar 
getimmerd. Ik was drie jaar toen ik voor het eerst 
naar Wijk aan Zee kwam. Mijn vader voorop 
de motor mijn moeder achterop en ik er tussen 
in. Mijn oudste herinnering is dat ik bijna was 
verdronken. Ik had een gebreid broekje aan en 
een zonnehoedje op. Mijn vader en ik stonden 
in zee en gooiden elkaar een stokje toe. Maar 
toen ik achter het stokje aanrende kwam ik in 
een kuil terecht en ging kopje onder. Mijn vader 
zag alleen het hoedje, ik was niet meer te zien. 
Hij graaide met zijn handen door het troebele 
water en vond mij, ik was al niet meer bij kennis. 
Ik weet nog dat ik mooiste kleuren heb gezien. 
Ik vond het jammer dat hij me uit die sfeer 
vandaan haalde, ik vond het een heerlijk gevoel. 
Ik heb nog één keer die belevenis gehad, toen ik 
voor het eerst high was, ik zat in een auto en zag 
dezelfde kleuren.” 
 
Ravotten in oude kleren
“Als de schoolvakantie begon, ging ons hele gezin 
op de fiets langs het kanaal, met pont Buiten-
huizen over naar Wijk aan Zee, er zouden zeven 
heerlijke weken volgen. Mijn vader had twee 
weken vakantie en die ging na zijn vakantie op 
de fiets terug naar huis, vanaf dat moment kwam 
hij elke avond met de motor naar Wijk aan Zee, 
de volgende ochtend weer naar zijn werk. Zo was 
hij toch de hele vakantie bij ons. Het hele seizoen 
gingen wij elk weekeinde naar ons huisje. Ik 
vond het verschrikkelijk in Amsterdam. Buiten 
het seizoen moest ik op zondag mijn zondagse 
kleren aan en verplicht op familiebezoek. In 
Wijk aan Zee deden wij niets dan ravotten met 
oude kleren en alles mocht.  Wijk aan Zee is voor 
onze hele familie heel belangrijk geweest. Mijn 

zus en ik hebben er een geweldige jeugd gehad. 
En later mijn dochter Denise, de kinderen van 
mijn zus en onze kleinkinderen. Mijn dochter 
is nu vijftig en heeft een zoon van dertien. Na 
de dood van mijn ouders hebben wij het huisje 
nog steeds als familiehuisje. Wat ik als kind het 
leukste vond was het jaarlijkse kinderfeest. Een 
prachtig verkleedpartij met een jury, dat wordt 
nog steeds gehouden en nu nog komen wij met 
kinderen en kleinkinderen naar dit festijn en 
nog steeds genieten wij er van. De jongste van 
onze familie is twee jaar. Onze jeugd in Wijk aan 
Zee is zo leuk geweest, wij hebben zoveel goede 
herinneringen, ik hoop dat de kleintjes dat later 
ook zullen zeggen.”

Geen drankjes aannemen
“Mijn  vader was streng op het punt van een 
drankje aannemen van een jongen. Ik moest 
het geld van elk drankje teruggeven, om zo de 
waarde van geld te beseffen. Daarvan heb ik mijn 
hele leven profijt gehad. Ik had de HBS doorlo-
pen en wilde naar de toneelschool, maar mijn 
vader vond dat ik eerst een vak moest leren. Ik 
wist dat Shell in Amsterdam-Noord een toneel-
vereniging had en ging daar solliciteren. Toen ik 
was aangenomen was mijn eerste vraag, hoe kom 
ik bij de toneelvereniging. Dat was mijn eerste 
ervaring  met het toneel. Mijn eerste rol stelde 
niet zoveel voor, ik speelde een boerin en mijn 
enige tekst was: ‘Kip, kip, kip’ en strooide ik wat 
voer voor de kippetjes.” 
“Mijn vader had een ongelooflijke hoeveelheid  
8 mm film opgenomen van al onze vakanties 
in Wijk aan Zee. Toen mijn vader stierf hebben 
wij daarvan een compilatie gemaakt en tijdens 
de uitvaart werden de filmbeelden getoond. Het 
laatste beeld was een zonsondergang waarbij 
mijn vader en moeder elkaar kussen met de 
oranje zon op de achtergrond. Bij de uitvaart van 
mijn moeder hebben wij dit herhaald, ieder vond 
het zo mooi en dat was het ook.”
“Ik ben zes jaar jonger dan Marco, toen ik een 

De boerderij uit het einde van de 19e eeuw is 
een gemeentelijk monument en herinnert aan de 
economische en historisch agrarische ontwikke-
ling van Wijk aan Zee. De boerderij is gesitueerd 
in de binnenduinrand met de nabijheid van 
geschikte weidegrond in de aan de overzijde van 
de weg gelegen Dorpsweide. Deze Dorpsweide 
is een restant van de gezamenlijke weide van het 
dorp uit vroegere eeuwen. Op oude kaarten staat 
de Dorpsweide steevast aangegeven als ‘Seecroft’. 
Het woord staat voor een akker, een landje. De 
croft, zoals de stichters van de nederzetting Wijc 
op See die aantroffen, was onderdeel van een 
meer uitgebreide groep van duinakkers. Die 
strekte zich uit van de toenmalige Breesaap in het 
zuidwesten tot aan de Caeg in het noordoosten. 
Omstreeks 1050 hadden twee hoge zandruggen 
de zuidrand van de Seecroft bereikt. Dat zij tot 
staan zijn gekomen. moet worden toegeschreven 
aan menselijk ingrijpen gedurende een langere 
tijd. Alleen zo is het te verklaren, dat deze zand-
ruggen, zoals het Paasduin en het Vuurbaakduin, 
zo hoog zijn en dat hun hellingen zo steil zijn. De 
hoogte is het gevolg van het vastleggen van de 

kruin met plaggen.  Als die laag weer werd on-
dergestoven, werd deze weer bedekt met plaggen. 
De steile helling is het gevolg van beplanting, 
eerst met helm en later met struiken en grassen. 
De Seecroft heeft van de vroegste tijden af het 
aanzicht van het dorp bepaald en is uniek als een 
van de laatste voorbeelden van een zeedorpen-
landschap.

Arie van Amersfoort kocht de boerderij in 1913 
om er een gemengd boerenbedrijf met een stuk 
of zes, zeven koeien en een koudegrondtuinde-
rij te beginnen. Er werden onder meer wortels, 
tuinbonen en aardappelen verbouwd. Door de 
opkomst van de tulpenindustrie, mochten er op 
een gegeven moment geen aardappelen meer 
worden verbouwd, uit angst voor de aaltjesziekte. 
Jan van Amersfoort ging toen over op veeteelt. Er 
waren  80 koeien. Dat stond in de winter allemaal 
in de schuren en stallen rond de boerderij. Als de 
koeien zomers op de Dorpsweide stonden, wer-
den er varkens in de schuur gehouden. In 1986 
beëindigde kleinzoon Jan het bedrijf.

Foto: Bieb Baanders

Willeke van Ammelrooij

Food Hub Wijk aan Zee is begin februari van 
start gegaan. De Food Hub is een voedseldistri-
butiepunt. Hier kunt u uw groente ophalen. 
Het bestellen gaat d.m.v. het invullen van een be-
stelformulier. U kunt dus zelf uw groentes kiezen. 
De groentes komen van De Duintuin in het 
Heemskerkerduin. De groente is onbespoten, 
lokaal geteeld en dus erg vers.  
U vult het bestelformulier in vóór dinsdagavond 

21.00 uur en ‘s woensdags kunt u uw bestelling 
ophalen bij Be My Guest, Voorstraat 4 tussen 
16.00-18.00 uur. 

Bestelformulier: 
http://duintuin.eu/head/bestel.php 
Formulier te mailen naar: info@duintuin.eu  
Meer info? Mail foodhubwaz@gmail.com of bel 
Jan van der Land 06-53369319.

Food Hub: bestel onbespoten groente Jong muzikaal talent gezocht voor Zondagsconcerten
In het kader van Rondje Wijk aan Zee worden 
in de zomer zondagconcerten georganiseerd 
in de Dorpskerk. Er wordt gewerkt aan een 
nieuwe opzet van deze concerten. Er wordt 
gestreefd naar laagdrempeligheid met het 
doel om ook jonge muzikanten podiumerva-
ring te laten opdoen in deze mooie Dorps-
kerk met goede akoestiek. De concerten 

vinden altijd plaats op de eerste zondag van 
de maand van mei t/m oktober. Jong nieuw 
talent t/m 25 jaar krijgt dan de kans om in het 
voorprogramma 2 a 3 nummers ten gehore te 
brengen.
Wil je gebruik maken van deze kans? 
Stuur dan een mail naar: mireilledevisser@
gmail.com

Een warmer en mooier afscheid van 

Jacoba Berdina Scholten – De Winter 
(Co)

hadden wij ons niet kunnen wensen. Alle blijken van medeleven, in welke vorm dan 
ook, en de belangstelling bij de uitvaart zijn voor ons een grote troost. Wij hebben 
weer eens ervaren hoe geliefd zij was. Hiervoor willen wij iedereen hartelijk danken.

Jaap
Johan en Sippie
Teddy en Wim

Klein- en achterkleinkinderen

Wijk aan Zee, februari 2017

Monumenten van Wijk aan Zee
Boerderij Kroon en Berg  - Verlengde Voorstraat 72

De schilder en tekenaar Sipke van der Schaar 
(1879-1961)  was van de jaren twintig tot vijftig 
van de vorige eeuw regelmatig te gast in ons dorp. 
Hij en zijn familieleden logeerden meestal op het 
adres Verlengde Voorstraat 46. Bijna twintig jaar 
van zijn leven woonde Van der Schaar met zijn 
gezin in Velsen, Beverwijk en Heemstede. 
Onze streek en Wijk en Zee in het bijzonder 
vormden een bron van inspiratie voor deze schil-
der. Duinlandschappen, zeegezichten,  impressies 
van het strandleven en dorpsgezichten van Wijk 
aan Zee, tientallen heeft hij er gemaakt. 
Hij was een heel productieve kunstenaar, maar 
zijn werk zul je tevergeefs zoeken in de musea.
Vrijwel al zijn schilderijen, tekeningen, aquarel-
len zijn in particulier bezit en dus niet in het 

openbaar te zien.
Het is daarom uniek, dat Museum Kennemer-
land de komende maanden een tentoonstelling 
heeft van het werk van Van der Schaar over onze 
streek. Beelden van het dorp Wijk aan Zee, het 
strand en de duinen zijn hierbij prominent aan-
wezig. Er zijn ook mooie verhalen te voorschijn 
gekomen bij voorbeeld over een schilderij dat 
Van der Schaar maakte om zijn rekening aan de 
familie Van der Linden te betalen en hoe er ooit 
een bijbelkiosk op het strand stond.

De tentoonstelling in Museum Kennemerland 
op het Westerhoutplein in Beverwijk  is van 5 
maart tot en met 18 juni. Geopend op woensdag, 
zaterdag en zondag van 14-17 uur.   

Sipke van der Schaar: schilder met hart voor Wijk aan Zee

Op woensdag 29 maart 2017 om 19.30 uur is er een speciale lezing in de KOP van WaZ. 
Ik zie wat jij niet ziet, zie jij dat ook? Onthullende informatie over de bizarriteit van de ontmoe-
ting van de twee kunstenaars, de ontdekkingen van overeenkomsten en het samenkomen van 
de gekte van hun kunst. Wie zijn deze bekende vreemdelingen en zijn zij echt wel zo vreemd als 
jij denkt? Kom meer te weten over de rode neuzen van Evelien en de blauwe cirkels van Nikki.
Niet alleen onthullingen, maar ook nog korting op je kunstaankoop, wanneer je aanwezig bent 
bij deze avond. Laat de kunstkorting niet lopen! Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.  

Geopend: vrijdag - zaterdag - zondag 13.00 – 17.00 uur. KOP van WaZ - Voorstraat 12  

Lezing en speciale sale in KOP van WaZ

Bent u nog nooit binnen geweest in het reva-
lidatiecentrum van Heliomare? En bent u wel 
nieuwsgierig wat wij allemaal doen? Wij laten het 
u graag zien op de landelijke Open Dag van Zorg 
en Welzijn. Heliomare doet de deuren open! 
De slogan voor deze Open Dag is ‘Maak kennis 
met kunde’. We laten veel zien, maar u kunt ook 
veel zelf doen en ervaren! Te denken valt aan: 
Ervaren: schilderen met 1 hand; rijden in een 
aangepaste auto; een parcours volgen in een 
handbike, rolstoel, ligfiets en racerunner.
Deelnemen: diverse testen en onderzoeken die 
u zelf kunt doen; een gezondheidstest, een BIA 
meting (meting lichaamssamenstelling)
Spieken: werp een blik op de nieuwe locatie van 
Onderwijs en Revalidatie  in Heemskerk, wat zijn 

de faciliteiten en hoe ziet het gebouw er uit; wat 
gebeurt daar.
Bijzonder: Cowboys en Indianen: een program-
ma voor kinderen met 1 handfunctie;
Kijken: Film Heliolympics, film Optimum Care.
Leren: afdeling Research & Development biedt 
inzicht in hun onderzoeken; verpleging en ver-
zorging in het revalidatiecentrum
Informeren: wat zijn de mogelijkheden om hier 
te werken, stage te lopen of vrijwilligerswerk te 
doen;
U kunt kiezen voor een georganiseerde rondlei-
ding, maar u kunt zelf ook rondlopen. 
Zaterdag 18 maart tussen 10.00 tot 15.00 uur
Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee
T 088 920 88 88 E info@heliomare.nl

Heliomare in de etalage: 18 maart open dag Zorg en Welzijn
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Hotel Villa de Klughte

Imko�s Puur Zee

Wijn &
Ko aan Zee.
Een heerlijk verwenadres
Pur Sang! www.hoteldeklughte.nl www.imkos.nl

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE 

Certificaat diabetische/reumatische voet

Voor een afspraak bij 
inki’s pedicure

Bel: 06-40990449
Of mail: info@inkispedicure.nl

www.inkispedicure.nl

Voor al uw dagelijkse boodschappen. 
Van diverse verse producten tot PostNL 
en stomerij.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 
         8.00-19.00 uur
zaterdag         8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur

Ons geneesmiddelen assortiment is uit-
gebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste
Verlengde Voorstraat 56

E: sparpoliste@despar.info
T: 0251-374161 http://poliste.spar.nl

Wandelen
Op Facebook stond een paar weken geleden een 
oproep van nieuwe dorpsgenote Linda. Ze wilde 
graag ’s avonds na het eten lekker een rondje 
wandelen, maar vond het niet prettig om in het 
donker alleen over strand te lopen. Op haar vraag 
naar ‘wandelmaatjes’ reageerde een flink aantal 
mensen, waaronder ik,  en binnen een uur was 
de whatsappgroep Wandelen in Wijk aan Zee 
een feit. Diezelfde avond nog werd met wandelen 
aangevangen vanaf de nieuw bepaalde hangplek, 
de bushalte op het Julianaplein.

Toen ik voor de eerste keer meeliep werd mij 
direct de vraag gesteld of ik daar dan ook over 
zou schrijven. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik 
dat eigenlijk niet van plan was, want ik had met 
mezelf afgesproken dat ik in eerste instantie de 
Wijk aan Zeese verenigingen af zou gaan die op 
regelmatige basis trainen. Een wandelclub die via 
app bespreekt wie er wanneer mee gaat wandelen 
hoorde daar in mijn optiek niet bij. Al wandelend 
en kletsend werd ik me er steeds meer van be-
wust dat dat een door mezelf opgelegde spelregel 
is en dat ik dus ook zelf kan beslissen om daar 
een uitzondering op te maken.
Bij dezen!

Ik vind het zó’n ontzettend leuk initiatief dat ik 
er graag deze maand aandacht aan wil besteden. 
Het idee is zo simpel, maar het werkt als een 
tierelier! De whatsappgroep wordt enthousiast 
gebruikt; er worden bijna dagelijks afspraken 
gemaakt om overdag of ’s avonds te gaan wande-
len. Ik heb tot nu toe elke week een keer gewan-
deld, elke keer met andere mensen. Het weer was 
de afgelopen weken heel wisselvallig, maar elke 

dag zijn er mensen die gaan wandelen. Regen, 
sneeuw,  wind of kou deert de meiden van de 
Wijk aan Zeese wandelclub zonder naam niet. 
Het zijn geen watjes. Regenbroek aan, muts op 
en gáán. Ik zou bijna zeggen dat het te mooi is 
om waar te zijn. Kletsen, mensen leren kennen 
en bewegen. Wat mij betreft ook in die volgorde. 
Een avondje wandelen vind ik op de eerste plaats 
enorm gezellig, dat je en passant ook nog 1 tot 1,5 
uur beweegt is mooi meegenomen. 
Plannen worden al gesmeed om ook eens een 
dagje te gaan wandelen, met lunch enzo (waarbij 
ik stiekem hoop dat ‘enzo’ een beleefd woord 
voor wijn is. Of toch minstens een kopje koffie in 
een restaurant. Anders gaat het wel erg op sport 
lijken).

Met dank aan Pauline, Maartje en Nicole voor de 
foto! De wandelclub heeft weliswaar geen naam, 
maar dankzij jullie nu wel een gezicht.

Tekst en foto: Martine Bleiji

Martine gaat sporten

Rood, wit, geel, blauw. Alle kleuren van de 
regenboog, zo waren de kinderen van basisschool 
De Vrijheit vrijdag verkleed. Het was feest op de 
school, kinderen van alle klassen deden mee, er 
waren veel activiteiten, zoals: een circuit in de 
gymzaal, twister en een disco. Er waren ook veel 
originele kostuums: een levende popcornpop, 
VDB (motorrijder), of gewoon een brandweer of 
politie. Verder had je een disco die 15 minuten 
duurde, alle kinderen van de school moesten zich 
verzamelen in de aula, er werd veel popmuziek 
gedraaid, er werden veel polonaises gelopen en 
de kinderen konden even hun dancemoves laten 
zien. Na de disco moest elk kind weer naar zijn 
eigen klas, daar werd dan een film gedraaid, de 
films werden alleen in de bovenbouw afgespeeld. 
In groep 6-7 werd ‘Spooky Buddies’ en later ‘Het 

leven van een loser’ afgespeeld, in alle lokalen 
werden andere films afgespeeld, alle bovenbou-
wers konden zelf kiezen in welk lokaal en welke 
film ze wilden zien, de films draaiden tot 14:00 
uur, oftewel tot het eind van de schooltijd. 
Na een half uur film te hebben gekeken gingen de 
kinderen van groep 6-7 een pauze houden, om 
12.30 uur na de pauze konden de kinderen meer-
dere dingen doen, in sommige lokalen zijn nu 
spelletjes, of je kan op de gang op de computer 
een spel doen. Het was echt een super tof feest! 
Wij vonden twister en het brandweerspel echt het 
leukste. Wij hebben veel gelachen en hebben nu 
vakantie. Dit was het overzicht van carnaval in 
De Vrijheit 2017. Tot volgend Vrijheit Feest aan 
Zee 2018! 
Geschreven door: Noël & Fee van Basisschool de Vrijheit

Geslaagd themafeest de Vrijheit

Zoals u misschien al voorbij hebt zien komen 
organiseren we ook dit jaar weer het allerleuk-
ste GLOW in the dark trefbaltoernooi voor het 
goede doel: GLOW III.
We hebben geen gemakkelijk jaar gehad doordat 
we een overlijden hebben moeten verwerken 
binnen de familie ten gevolge van de ziekte van 
Huntington. Dit maakt ons vastberaden om er 
ook dit jaar weer een supertof toernooi neer te 
zetten waarbij de opbrengst volledig bestemd is 
voor medicijnonderzoek voor de ziekte van Hun-
tington, het is nog zo hard nodig. We steunen dit 
jaar Campagneteam Huntington die dit mogelijk 
maakt. 

Meer bekendheid
Stichting Awareness for Huntington (A4H), heb-
ben wij in 2014 opgericht om de ziekte van Hun-
tington meer bekendheid te geven en hiervoor 
geld in te zamelen. Om op een unieke manier 
deze doelen te bereiken organiseren wij ook dit 
jaar GLOW: een Glow in the Dark trefbaltoer-
nooi te Wijk aan zee op 11 maart - aanvang 19.00 
(zaal open vanaf 18.30 uur). Het thema van dit 
jaar is: ‘We are on fire’.

Om het iedereen warm te maken deze avond 
hebben we vurige verrassingen in petto! 
Met GLOW wil stichting A4H de spelers en 
bezoekers een spannende en sportieve avond 
bezorgen met opzwepende beats en competitie. 
Natuurlijk staat de saamhorigheid en gezelligheid 
boven aan. Kom in je gekste neon outfit. Uiter-
aard zijn alle opbrengsten ten bate van medicijn-
onderzoek voor de ziekte van Huntington. 

De verschillende teams zullen strijden om de 
eerste plaats en na de laatste wedstrijd is er een 
loterij met mooie prijzen om te winnen. 

Erfelijke aandoening
De ziekte van Huntington is een erfelijke aan-
doening aan de hersenen die wordt veroorzaakt 
door het geleidelijk afsterven van zenuwcellen in 
het primaire cortex deel van het brein. Deze her-
sendelen zijn belangrijk voor het aansturen van 
bewegingen en voor verstandelijke vaardigheden. 
Symptomen zijn vergelijkbaar met de ziekte van 
Parkingson (bewegingen) en Alzheimer (ver-
standelijke achteruitgang). De ziekte is voor 50% 
overerfbaar waardoor er een grote groep ‘risico’ 
dragers zijn. 

Vorig jaar succes
Vorig jaar hebben we met de tweede editie van 
GLOW, donateurs en een heuse GLOW-bingo ge-
organiseerd door Moeders uit de Broekpolder in 
danscentrum La Passe meer dan €3000, - weten 
in te zamelen voor het LUMC ter medicijnonder-
zoek naar de Ziekte van Huntington. 

We zoeken nog enthousiastelingen die deze 
avond willen helpen als bijvoorbeeld scheidsrech-
ter. Zij kunnen ons bereiken op GLOW@a4h.nu 
Indien men iets wil sponsoren of doneren (mag 
ook een prijs zijn) kan er contact opgenomen 
worden met hetzelfde e-mail adres. De Stichting 
A4H is ANBI geaccrediteerd en meer info is te 
vinden op www.a4h.nu of op Facebookpagina: 
www.facebook.com/stichtinga4h.

‘Trefballen in the dark’ voor een goed doel
Op 11 maart wordt in de Moriaan een Glow in the Dark trefbaltoernooi georganiseerd. 
Het gaat om meer dan een gezellig potje trefbal, het doel is het inzamelen van geld voor 
medicijnonderzoek voor de ziekte van Huntington. 

Poep op de stoep 
Ongelooflijk, wat we inmiddels weer tegenko-
men aan ‘poep op de stoep’.
Het ging een aantal jaren goed, mensen kenden 
hun verantwoordelijkheden, liepen met zakjes en 
deponeerden het in de vuilnisbakken.
Onze lieve huisdieren kunnen we dit niet aanre-
kenen en al helemaal niet voor straffen.
Maar helaas de stoepen liggen weer helemaal vol 
en je moet heel erg goed uitkijken waar en hoe je 
loopt wil je niet uitglijden of met deze 
vreugde aan je schoenen thuis komen.
Het geeft immers ook gasten/bezoekers aan Wijk 
aan Zee een slechte indruk en lopen ook het 
risico er in te stappen.
‘s Avonds is het helemaal rampzalig, want je ziet 
het niet of amper liggen en ik neem daarom al 
een zaklamp mee, tijdens het uitlaten.
Wij hondenbezitters moeten er voor zorgen dat 
ons dorp netjes is en blijft, door deze overlast zelf 
op te ruimen want helaas weg regenen doet het 
ook niet. Mensen, gaan we er weer voor met z"n 
allen?

Marjan Albers
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Kerkdiensten Odulphusparochie
1 maart Aswoensdag
Aswoensdagviering 
voorganger p. M. de Haas 
19.00 uur 
Odulphuskoor
Zaterdag 4 maart
Themaviering 
voorganger p .M. de Haas 
Themakoor
19.00 uur
Zondag 12 maart
eucharistieviering 
voorganger p. R. Putman 
Odulphuskoor
9.30 uur
Zaterdag 18 maart
familieviering 
voorganger p. M. de Haas 
Jeugdkoor
19.00 uur
Zondag 26 maart
Eucharistieviering 
voorganger p. R. Putman 
Odulphuskoor 
9.30 uur

Agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Donderdag 2 maart
Sonnevanck, aanvang 21.00 uur.
Muziek op Donderdag met: Freddy Koridon

Vrijdag 3 maart
Café de Zon, aanvang 20.00 uur.
19th International Tribute to Rory Gallagher
Sonnevanck DinerClub met Saddle my Pony
Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 4 maart
Café de Zon, aanvang 15.00 uur.
19th International Tribute to Rory Gallagher
Sonnevanck BluesNight: Rightcoast 
Aanvang 21.30 uur.

Zondag 5 maart
Beeldenpark Een Zee van Staal
Gratis Rondleiding, aanvang 14.00 uur.
SunSeaBar, van 14.00-17.00 uur.
SunSeaBorrel met Soothing Strings

Donderdag 9 maart
Sonnevanck: Kim en Daan, 2e donderdag
Aanvang 21.00 uur.

Vrijdag 10 maart
Sonnevanck’s Crazy piano’s, aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 11 maart
De Moriaan, aanvang 19.00 uur.
Glow in the dark trefbal
Geldinzameling voor de Ziekte van Huntington.
Voor info een aanmelding www.a4h.nu
Sonnevanck Swingt met Jimmy’s Gang
Aanvang 21.30 uur.

Zondag 12 maart
SunSeaBar, van 14.00-17.00 uur.
SunSeaBorrel met The Econoliners 

Woensdag 15 maart
Moriaan, van 7.30 tot 21.00 uur.
Stembureau voor de2e kamerverkiezingen
Sonnevanck POP-Quiz, van 20.30–23.00 uur.

Donderdag 16 maart
Sonnevanck, aanvang 21.00 uur.
DDDD Leo & Friends

Vrijdag 17 maart
Sonnevanck DinerClub: Homemade Lemonade-
Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 18 maart
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Heliomare open dag tussen 10.00 tot 15.00 uur
Gewoon in Wijk aan Zee, aanvang 21.00 uur.
Gewoon uit je Plaat met DJ Johnny 5 
Sonnevanck, aanvang 21.30 uur.
St. Patrick’s Day met Unicorn

Zondag 19 maart
SunSeaBar, van 14.00-17.00 uur.
SunSeaBorrel met UnderCover

Dinsdag 21 maart 
Moriaan, aanvang: 17.00 uur 
Afra’s Seniorenmaaltijd € 12,50 per persoon
Graag vooraf aanmelden 0251-374320

Donderdag 23 maart
Sonnevanck Vierde donderdag van de maand
Raoul & Friends, aanvang 21.00 uur.

Vrijdag 24 maart
Sonnevanck, aanvang 21.30 uur.
Live Muziek: Leonard Busselaar

Dorpskerk
       
05 maart         
mevr. Ds. M. Myburgh  
te Amsterdam 
19 maart          
ds. B. Griffioen te Badhoevedorp 

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 279 100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond:  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256256 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis 
huis aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners 
van zomerhuizen en andere belangstellenden 
kunnen de Jutter - zolang de voorraad strekt - 
ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein

Bezorging: Irene Gerlofsma  
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950

Redactie: Stephanie Dumoulin, Marian van den 
Hul, Georges van Luijk, Angela van den Bos, 
Heleen Vink, Bieb Baanders.
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Administratie/advertenties: 
Peter Duin 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: 
Burgemeester Rothestraat 73 
1949CC  Wijk aan Zee.
Inzenden kan tot de 15e van de maand.

Kopij-inzendingen worden in principe overge-
nomen, doch de redactie behoudt zich het recht 
voor deze om redactionele redenen in te korten. 
De inhoud is voor de verantwoordelijkheid van 
de inzender. Anonieme of ongepaste inzendingen 
worden niet geplaatst. Overname uit De Jutter 
mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ mo-
gen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis 
voor dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage 
is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal aan-
geleverd worden.

Internet Jutter: Peter Duin                      
Opmaak: Angela van van den Bos       
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: Stichting dorpskrant De Jutter

Abonnement: 20 euro per jaar, overmaken op 
bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant 
de Jutter, Wijk aan Zee. (Met naam en adres). 
Opzegging 2 maanden voor het einde van de 
abonnementsperiode.

De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Zaterdag 25 maart
Moriaan Darttoernooi, aanvang 19.00
Sonnevanck DinerClub: Del Norte 
Aanvang 21.30 uur.

Zondag 26 maart:
Hoge Duin, van 11.30-14.30 uur.
Vertrek van de Rondleiding Atlantikwall
SunSeaBar van 14.00-17.00 uur.
SunSeaBorrel met: Freeman

Woensdag 29 maart
Kop van WaZ, aanvang 19.30 uur.
Lezing en Speciale Sale - ‘Ik zie wat jij niet ziet’ 

Donderdag 30 maart
Sonnevanck, aanvang 21.00 uur.
Live muziek: InCeeMed (Marc Kamsma, Milly de 
Groot, Peter Duin en Rob van der Klooster)

Vrijdag 31 maart
Sonnevanck
SingeltjesClub; DJ met vinyl
Aanvang 21.00 uur.

Vastenmaaltijden
Op woensdag 1 maart is in de Odulphuskerk de 
jaarlijkse start van de veertigdagentijd met een 
eenvoudige maaltijd van soep en brood om 17.30 
uur en aansluitend om 19.00 uur de Aswoens-
dagviering. Elke woensdag is er vervolgens een 
maaltijd in een andere locatie. Er wordt een 
symbolische waarde aan deze gratis maaltijden 
gegeven met de inzameling van geld voor een 
goed doel.
Deelnemende kerkgenootschappen:
8 maart Apostolisch Genootschap Heemskerk, 15 
maart Agathakerk Beverwijk, 22 maart Vrede-
vorstkerk Beverwijk, 29 maart KGY, De Stut, 
Heemskerk, 5 april Leger des Heils Beverwijk en 
12 april Dorpskerk PKN Heemskerk.
Deze maaltijden beginnen om 18.00 uur , de in-
loop is vanaf 17.30 uur. Wijk aan Zeeërs kunnen 
zich opgeven bij Leny Stolp, tel. 375373 en Janke 
van Wieren, tel.822705.

Oecumenische bijbelkring 
Maandag 6 maart is de volgende oecumenische 
gespreksgroep. Als inleider komt ds. Wessel  
Westerbeek deze keer met een verrassend thema.
Aanvang 19.30 uur. 
Plaats van samenkomst: de consistorie van de 
dorpskerk. 
U bent van harte welkom.
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