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Verkiezingsstrijd barst los in Wijk aan Zee

Woningbouw op beperkte schaal moet kunnen in
Wijk aan Zee, maar dan wel huizen die betaalbaar zijn voor jonge gezinnen en ouderen. Als het
om de Wijk aan Zeese hete hangijzers gaat, lijken
veel partijen het grotendeels met elkaar eens. Op
21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en
De Jutter legde de deelnemende partijen allerlei
stellingen voor. De uitslag vindt u hieronder en
verderop in deze editie.
Ook over de huisvesting van tijdelijke werknemers zijn de partijen duidelijk. Dit hoort bij Wijk
aan Zee, maar moet in balans zijn. Teveel huizen
zijn onttrokken aan het woningbestand en dat
tij moet worden gekeerd door werknemers meer
over de regio te verspreiden. Ook zien de fracties
graag een levendige Zwaanstraat. Vrij! pleit er
zelfs voor dat de gemeente met de pandeigenaren
om tafel gaat om een oplossing te vinden voor de
leegstand.
Op 8 maart is er in de Moriaan een bewonersbijeenkomst met de toekomst van ons dorp als
onderwerp. Hier worden ook de lijsttrekkers voor
uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Aart Hiemstra, die overigens zelf op
de lijst staat van Democraten Beverwijk. Iedereen
is welkom om zijn zegje te doen.
Volgens de initiatiefnemers willen ze een alternatief bieden voor ‘het geschreeuw op social media’.
,,We willen op inhoudelijke wijze van gedachten
wisselen met onze buren. Ik denk dat we het als
dorpsbewoners grotendeels wel met elkaar eens
zijn, maar op detail van mening verschillen.’’ De
bijeenkomst begint om 20 uur. Inloop om 19:30.

Wat gaat de uitslag van de komende gemeenteraadsverkiezingen ons dorp brengen? De Jutter
legde de partijen die meedoen op 21 maart vijf
hete hangijzers voor uit Wijk aan Zee. Elk onderwerp werd verwoord in twee stellingen. Aan elke
partij de keuze om een van de stellingen te kiezen
en die keuze kort en bondig te onderbouwen.
Misschien heeft u uw stem al vergeven, maar
mocht u nog ‘zweven’ dan weten we niet of we uw
keuze makkelijker gemaakt hebben. De partijen
lijken het op vele punten roerend met elkaar eens.
De tijd zal het leren.

De Stellingen:
1 A - Wijk aan Zee heeft dringend nieuwe
woningen nodig om de leefbaarheid op peil te
houden.
1 B - Zo min mogelijk bijbouwen, want kleinschaligheid is juist de kracht van ons dorp?
CDA 1 A: Er is behoefte aan woningen voor
jonge gezinnen en senioren, hoogbouw in het
duingebied biedt geen soelaas en is een oplossing die het CDA niet ondersteunt. Vrijkomende
ruimte benutten, bv bij Heliomare, kan op sympathie en onze steun rekenen. Het CDA begrijpt
echter ook dat de bouwruimte in Wijk aan Zee
nu eenmaal beperkt is.
D66: 1 A: Wijk aan Zee heeft jaarlijks een beperkt aantal nieuwe woningen nodig. Jongeren
en starters moeten zich kunnen vestigen, maar
ook ouderen moeten kunnen doorstromen. D66
kijkt ook naar minder conventionele oplossingen, zoals het bouwen van levensloopbestendige
woningen. D66 vindt dat het karakter van het

dorp niet aangetast mag worden, daarom heeft
kleinschalige bouw en laagbouw onze voorkeur.

DemocratenBeverwijk: 1B: Door het onttrekken
vande ‘normale’ woonfunctie van de woningen
de afgelopen jaren zijn er vele aan de markt onttrokken. Stop dit en er komen weer plekken vrij.
Bijbouwen moet worden bezien in het kader van
doorstroming en behoud van jongeren voor ons
dorp.
Gemeentebelangen: 1 A en B: Zowel op de vraag
dat Wijk aan Zee dringend nieuwe woningen
nodig heeft om de leefbaarheid op peil te houden
als de vraag om zo min mogelijk bij te bouwen
onderstrepen wij. Dat er bij gebouwd moet worden is een duidelijke zaak omdat er voor zowel
jongeren als ouderen geen adequate huisvesting aanwezig is in Wijk aan Zee. In het nieuwe
bestemmingsplan waar op een veel te grote schaal
gebouwd zal gaan worden verwerpen wij. De
kracht van Wijk aan Zee is kleinschaligheid en
dat is weer een goede sociale controle binnen het
dorp.
GroenLinks: 1 A: GroenLinks is voorstander
van woningbouw die past bij het kustdorp Wijk
aan Zee. De karakteristieke eigenschappen van
het dorp en natuurwaarden mogen hierbij niet
worden aangetast.
PvdA: 1A: De PvdA vindt dat het voorzieningenniveau van Wijk aan Zee op peil kan blijven als er
voldoende mensen gebruik van maken. Daarom
moet er op vrijkomende locaties, zoals door
het verplaatsen van de school van Heliomare,
woningbouw plaatsvinden. Heel belangrijk is dat
het wel kleinschalig blijft, zowel qua omvang als
hoogte. De natuurwaarde van de duinen mag wat
de PvdA betreft zeker niet aangetast worden.
SamenBeverwijk: 1 B: Zo min mogelijk bijbouwen, want kleinschaligheid is juist de kracht van
ons dorp. De groei van onze gemeente betekent
dat het drukker wordt in Beverwijk & Wijk aan
Zee. Tegelijkertijd is het zaak de identiteit en
belangrijkste kwaliteiten van Wijk aan Zee te behouden, namelijk een kleinschalig dorp met een
uniek cultureel klimaat en een krachtige lokale
samenleving. Van belang is om huidige bebouwing te transformeren naar starterswoningen,
projectontwikkelaars niet de vrije hand te geven
en inwoners volledig te betrekken bij besluitvorming.
Vrij!: 1 A: Er zijn al plannen in de maak voor
het bouwen van woningen op het Heliomare
terrein. VRIJ! wil deze plek vooral benutten voor
jongeren-en seniorenhuisvesting. Wij vinden het
belangrijk dat het binnen Wijk aan Zee mogelijk
blijft om levensbestendig te wonen. Het op peil
houden van de woonfunctie komt de leefbaarheid
van het dorp ten goede.
VVD: 1 A: Nieuwe woningen moeten zorgen
voor leefbaarheid en instandhouding van de
voorzieningen. Onderzoek ook de woonbehoefte
van ouderen. Nieuwbouw en doorstroom zorgen
er ook voor dat woningen beschikbaar zijn en
jonge gezinnen in Wijk aan Zee kunnen blijven
wonen. Dat houdt het dorp levendig. Wel houden
we rekening met het karakter van Wijk aan Zee:
we bouwen zoveel mogelijk laag.

Lees verder op pagina 5.

Groot afvalproject basisschool de Vrijheit

Zoep en Zooi aan Zee

Basisschool De Vrijheit begint na de voorjaarsvakantie met een groot project waar de hele school
aan meedoet. Het gaat over duurzaamheid: wat
kun je allemaal doen met afval? Naast natuurlijk
weggooien, kun je het recyclen maar zijn er ook
mooie dingen van te maken. En dat gaan de leerlingen komende maand van 5 tot en met 27 maart
allemaal ervaren.
Het project komt uit de koker van Yvonne van
der Lem en Anneke Rooseboom. Beide juffen
besluiten dat het na vier jaar van een pilotproject
met lessen rond muziek, drama en dans tijd was
voor wat anders. Een groot evenement voor de
hele school waarbij ruimte is voor kunst en cultuur, maar daarnaast voor andere onderwerpen
waar alle leerlingen wat mee kunnen doen.
,,Leerkrachten mochten zelf thema’s opgeven’’,
vertelt Anneke. ,,En iets met afval, duurzaamheid
kwam er toch echt wel uit. Naast dat het leuk is,
maak je kinderen zo ook bewust van duurzaamheid en wat je er zelf aan kunt bijdragen.’’
Zoep en Zooi aan Zee, ’Zoep met een Z want
dat klinkt zo lekker’ start maandag 5 maart met

een concert waarbij alle Wijk aan Zeeërs welkom zijn. ,,Dat wordt heel leuk’’, aldus Anneke.
,,Jeanette Welp geeft de leerlingen de hele dag les
op ‘boomwackers’, een soort plastic buizen. Ja,
van gerecycled plastic uiteraard’’, lacht Anneke.
,,Daar moet je op slaan en dat brengt verschillende soorten tonen voort.’’ Vanaf 13.30 uur is
het resultaat voor iedereen te beluisteren op het
schoolplein.
De rest van de maand doen leerlingen van alles
met afval. Er komt een grote opruimdag op het
strand. Met afvalmateriaal wordt geknutseld,
kunstenaars van Studio O geven workshops hoe
je dat kunt doen. Kinderen gaan op excursie naar
het Juttersmuseum in Castricum. Alle groepen
krijgen dansles.
En voor de bovenbouw zijn er lezingen over de
plastic soep door Anne Albers en over windmolens door Willem Verhoog.
Aan het einde van de maand, op dinsdag 27
maart, wordt alles dat gemaakt is door de leerlingen in en rond school gepresenteerd. Ook dan
zijn alle inwoners van het dorp welkom om te
komen kijken.
Tekst: Merei Dekker.
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Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de overeenkomst voor stichting van een hoogovenbedrijf
in IJmuiden werd getekend. In onze regio zal op
vele manieren aandacht worden besteed aan dit
jubileum. In De Jutter zal maandelijks een stukje
bijzondere bedrijfsgeschiedenis worden beschreven.

DORP VAN DE KAART?
“In Wijk aan Zee. Daar zijn geen huizen meer.
Alleen nog maar fabrieken. Mensen zie je er al
lang niet meer. Zelfs geen bejaarden meer of
zieken. Het hele dorp werd ingepakt en werd
toen weggesjouwd. En een eindje verder weer
opgebouwd”.
Dit zijn de eerste regels van een lied, dat Luc
Dördregter schreef naar aanleiding van de plannen voor uitbreiding van Hoogovens en andere
grootmachten. Het was een ode aan onze dorpsschoenmaker Frans Heine, die noodgedwongen
terreinbewaker zou moeten worden.
Een fantasieverhaal of werkelijkheid?
Dat Wijk aan Zee door uitbreidingsplannen van
Hoogovens van de kaart zou moeten verdwijnen,
is een verhaal dat bij herhaling opduikt in de
geschiedenis.
Eind jaren zestig van de vorige eeuw steekt het
bedrijf de Zeestraat over voor een grote noordelijke uitbreiding. In een raamovereenkomst met
de gemeenten wordt een groene zone rond de
Zeestraat vastgelegd. Daarbij is bepaald dat de
woningen rond Tussenwijk zullen moeten ver-

dwijnen. Zo wordt aan de randen van het dorp
geknabbeld. En dat is is dan ook gebeurd; alleen
het “huis met de Indiaan” (vml. bollenschuur
met dienstwoningen van firma Seignette) en de
boerderij van Nol zijn nu nog overgebleven.
In de jaren zeventig komt opnieuw een groot
uitbreidingsplan aan de orde met uitbouw van
hoogovens tot in zee. De omklemming van
Hoogovens ten opzichte van Wijk aan Zee begint
nu wel heel heftig te worden. Zou verplaatsing
van het dorp Wijk aan Zee niet de beste oplossing zijn? Die vraag wordt in een ingezonden
brief in de krant aan de orde gesteld. De brief
is geschreven door de heer C. Martens, destijds
budget-administrateur bij Hoogovens. Het is een
poging om een antwoord van Hoogovens uit te
lokken. Martens gaat samen met onze overleden
dorpsgenoot Martin Kroon aan het rekenen.
Ze maken een kostenberekening van de verplaatsing van het dorp. Wat kost het om woningen,
zomerhuizen, kerken, scholen, de Moriaan, de
horeca, sportvelden, Heliomare, de Banjaert en
alle openbare voorzieningen te verplaatsen?
In hun berekeningen op basis van prijspeil 1974
komen de beiden rekenmeesters uit op een
totaalbedrag van 210 miljoen gulden (ca. 95 miljoen euro). Daar is een smartengeld van 10.000
gulden per gezin bij inbegrepen. De conclusie
van de rekenmeesters is: de verplaatsing van het
dorp Wijk aan Zee zou maar 3% van de totale
investeringsplannen van Hoogovens kosten!
De provocatie van de beide heren leidt tot resultaat: de directie van Hoogovens wijst een plan tot
verplaatsing onmiddellijk van de hand.
Wel wordt schoorvoetend toegegeven, dat er in
de jaren vijftig eens over was nagedacht.
De discussie in de krant krijgt nog een pikant
vervolg: een schrijver beweert dat er van de 2700
inwoners van ons dorp maar 600 ‘echte Wijk aan
Zeeërs’ zouden zijn en die zouden dan welkom
zijn in Bakkum.

De plannen voor de uitbouw van Hoogovens
richting zee verdwenen al weer snel naar de
bureaulade. De technische ontwikkelingen in de
staalindustrie gingen razendsnel en nieuwe productiemethoden zorgden voor een veel kleiner
ruimtebeslag. Dat betekende niet, dat het rustig
werd rond ons dorp. Plannen voor een slibdepot
op het strand en een vliegveld voor de kust zorgden voor nieuwe acties.
De relatie met Hoogovens kwam een in relatief
rustiger vaarwater. Actief milieubeleid en verbeterde communicatie droegen daaraan bij.
In 1999 symboliseerde de komst van het beeldenpark Zee van Staal op de locatie van de voormalige camping Rolandsduin een bondgenootschap
tussen dorp en bedrijf. Diepe symboliek zit er
ook in het feit, dat Wijk aan Zee al 50 jaar het
schaaktoernooi huisvest. Schaken is immers de
sport waarin zwart en wit elkaar op een intelligente manier bestrijden.
Tekst: Jan de Wildt
Tekening: Jan van der Schoor

Hoogovenverhalen in de bus

Column
Thuis

Hij kreunt en steunt.
Hij piept en kraakt.
Hij ronkt soms en buldert.
Hij snuift en spuugt zijn witte adem uit,
dat grote monster van staal dat al honderd
jaar achter de duinen ligt.
Ik ken zijn geluiden zo goed, dat ik ze
nauwelijks meer hoor. Ze klinken net zo
vertrouwd als het gefluister van de zee, de
wind die het helmgras laat ruisen en de
huilende meeuwen.
Ik word me pas bewust van zijn nadrukkelijke aanwezigheid als ik bezoek krijg
van mensen buiten de IJmond. Die raken
niet uitgepraat over die witte en gele
wolken die van achter de duinen richting
dorp zweven. Of over de doordringende
geur als de wind uit bepaalde hoek komt.
Ze snappen dat ik van het dorp houd. Van
de zee en de duinen. Maar die fabriek?
Is dat niet ongezond dan? Wat zit er allemaal in die wolken? En word je niet gek
van de geur?
Eerlijk gezegd niet. Ik ken zijn geluiden
goed, zoals ik al zei. Ik herken de geur.
Want Tata klinkt en ruikt als thuis.
Het waren de geluiden die ik hoorde als
ik in bed lag als kind. En die geur is zoals
mijn vader rook, als hij na een werkdag
op de fiets thuiskwam. De broodtrommel
achterop.
De geschiedenis van mijn familie is verweven met die van Hoogovens. Mijn vader, mijn ooms, mijn grootvaders werkten
er. De ploegendienstkalenders, op de fiets
naar De Gieteling, de kerstpakketten die
mijn oma nog kreeg lang nadat mijn opa
was overleden. Ook dat is Hoogovens.

Hoe heeft Tata Steel, Corus, de Hoogovens bij verschillende generaties de identiteit van mensen bepaald? Het lijkt een ingewikkelde vraag, maar het
is ook een interessante. In het jaar dat de staalgigant honderd jaar bestaat, onderzoekt historica en
filmmaakster Pauline van Vliet het antwoord.

En dat doet ze met een even simpel als doeltreffend idee. Met een oude Hoogovenbus toert ze
door de provincie, op zoek naar oud-werknemers, of familie van oud-werknemers en hun
verhalen. ,,Mensen worden uitgenodigd in de
bus om over hun persoonlijke ervaringen met
De Hoogovens te komen praten. Dat gebeurt
aan de hand van voorwerpen die in de bus staan
uitgestald. Het is eigenlijk een soort SRV wagen’’,
vertelt Pauline. Het oral-history project gaat
plaatsvinden onder de vlag van Stichting Kist,
die culturele, historische en educatieve projecten uitvoert. Van Vliet is nu nog druk met de
financiering, maar hoopt in juni van start te gaan.
Ze doorkruist niet alleen de IJmond, maar ook
de rest van de provincie, want de medewerkers
kwamen van heinde en verre.

,,Iedereen heeft zijn specifieke herinneringen’’,
weet Van Vliet. ,,Noem het woord Hoogovens
en ze komen los. Over vaders en opa’s die er
werkten. De ploegendiensten. De Gieteling
waar je spullen kon kopen. Er ligt een schat aan
prachtige verhalen. Over de mensen zelf, maar
ook over het bedrijf en hoe het in de loop der
jaren veranderde en natuurlijk de invloed die de
staalgigant had en heeft op de regio.’’
Die verhalen worden op verschillende manieren
vastgelegd. ,,We denken aan een boek, maar maken in samenwerking met de regionale omroep
NH ook een documentaire’’, legt Van Vliet uit.
,,Via de lokale media zal bekend gemaakt worden
wanneer de bus in jouw omgeving komt, zodat
iedereen de kans krijgt zijn verhaal te doen.’’
Tekst: Merei Dekker.

Honderd jaar staalfabriek is naast alle
vervelende kanten ook honderd jaar
verbondenheid met deze regio. Hardwerkende mensen, die soms van heinde
en verre kwamen om er hun brood te
verdienen. Een van mijn opa’s kwam ervoor uit Winsum in Groningen. Van mijn
andere opa is zijn sollicitatiebrief uit 1929
bewaard gebleven, waarin hij na de dood
van zijn vader op beleefde wijze om een
betrekking verzocht om voor zijn moeder,
broertjes en zusjes te kunnen zorgen.
En als ik het Paasduin heb beklommen,
kan ik maar geen genoeg krijgen van die
adembenemende aanblik. Nog steeds niet.
Jacky de Vries.
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Vervolg stellingen met hete hangijzers over Wijk aan Zee
2A - Wijk aan Zee is mooi zoals ze is, de parel
onder de kustdorpen.

CDA: 2A: Wijk aan Zee is zeker mooi zoals ze is,
maar alles en iedereen heeft onderhoud nodig,
dit geldt ook voor Wijk aan Zee.

CDA: 3B: Huisvesting van tijdelijke werknemers
is er altijd geweest in ons dorp, dat was goed
voor de middenstand en hotelhouders, zeker in
het laagseizoen. Het wordt een probleem indien
het huizenbestand voor een groot gedeelte wordt
gebruikt voor het onderverhuren aan tijdelijke
werknemers, de huizenprijzen stijgen en zijn niet
langer bereikbaar voor gezinnen. Dan komt de
leefbaarheid van het dorp niet ten goede.

D66: 2A: Wijk aan Zee is mooi zoals ze is, de
parel onder de kustdorpen. Een authentiek en
kunstzinnig dorp, met wat rauwe randjes.
Die rauwe randjes hoeven wat D66 betreft niet
weg gepoetst te worden. Wel is het van belang dat
eigenaren van gebouwen die zichtbaar verwaarloosd worden, aangemoedigd worden om deze
op te knappen.

D66: 3B: Wijk aan Zee verzorgt al decennia lang
de huisvesting van tijdelijke werknemers en het is
daarmee onderdeel geworden van het dorp.
Wel vindt D66 dat woningen niet aan de woningvoorraad onttrokken moeten worden voor de
huisvesting van tijdelijke werknemers. Woningen
die in de afgelopen jaren zijn onttrokken moeten
weer beschikbaar komen voor gezinnen.

DemocratenBeverwijk: 2A: De kracht van Wijk
aan Zee zit in de bewoners, niet in gebouwen.
Desondanks is er veel geïnvesteerd de laatste
jaren.

DemocratenBeverwijk: 3B: De huisvesting van
tijdelijke werknemers moet verspreid worden
over de regio. De ‘spanning’ moet van de woningmarkt af in ons dorp.

Gemeentebelangen: 2B: Helaas moeten wij
ook constateren dat Wijk aan Zee de afgelopen
jaren aan het verpauperen is. Met een dringende
opknapbeurt zal het dorp weer een parel onder
de kustdorpen worden.

Gemeentebelangen: 3A: In de winter is Wijk aan
Zee een belangrijke plek voor tijdelijke werknemers, maar Wijk aan Zee is een kustplaats die
groot is geworden door het toerisme en dat moet
zo blijven. Aansluitend op bovenstaand antwoord
moet het verspreiden van tijdelijke werknemers
over de regio in de zomer kunnen plaatsvinden.

2B - Wijk aan Zee is de afgelopen jaren verpauperd en heeft dringend een opknapbeurt nodig.

GroenLinks: 2A: Ook door GroenLInks wordt
Wijk aan Zee gezien als parel onder de kustdorpen. Parels komen vooral tot hun recht wanneer
je ze goed onderhoudt en op een juiste wijze
etaleert.
PvdA: 2A: De prachtige entree van Wijk aan Zee
met de grote, groene Dorpsweide en de witte
huisjes is uniek in Nederland. Het is niet voor
niets een beschermd dorpsgezicht.
De PvdA vindt dat dit zo moet blijven. Sommige
panden in Wijk aan Zee kunnen wel een opknapbeurt gebruiken; de eigenaren van deze panden
zouden meer moeten investeren om Wijk aan
Zee te behoeden voor verpaupering.
SamenBeverwijk: 2B: Wijk aan Zee is een prachtig dorp, maar kent ook gebieden die toe zijn aan
een herinrichting en/of transformatie.
Hierbij is het van belang dat er rekening wordt
gehouden met de historie, de allure en het dorpse
karakter van Wijk aan Zee. Daarnaast moeten de
inwoners van Wijk aan Zee volledige inspraak
hebben bij mogelijke herinrichtingen, transformaties en/of het vormen van beleid.
Vrij!: 2B: Alhoewel de toegangswegen volledig
zijn gerenoveerd blijft er sprake van verpaupering. Wijk aan Zee heeft zeker nog een verdere
opknapbeurt nodig om als familiebadplaats
aantrekkelijk te blijven. Nogmaals versterking
van de woonfunctie en de toeristische functie is
dringend noodzakelijk.
VVD: 2A: Wijk aan Zee is een zeer bijzonder
dorp. Mooi in de contrasten die er zijn.
Wijk aan Zee is echt. Ruw. Het bijzondere karakter is vooral dat Wijk aan Zee is zoals het is.
Dat is Wijk aan Zee.
3A - Wijk aan Zee is een belangrijke plek voor
tijdelijke werknemers en dat is goed voor het
dorp.
3B - De huisvesting van tijdelijke werknemers
moet meer verspreid worden over de regio,
zodat er in Wijk aan Zee meer ruimte komt voor
gezinnen.

GroenLinks: 3B: Tijdelijke werknemers dragen
bij aan de economische ontwikkeling in de regio.
De wijze waarop zij nu gehuisvest worden draagt
niet bij aan het oplossen van de huisvestingsproblematiek in Wijk aan Zee.
PvdA: 3B: De PvdA is het eens met de stelling:
verspreiden van tijdelijke werknemers over de
regio. Met het gevolg dat er meer ruimte voor
gezinnen komt. Gezinnen zorgen er voor dat de
voorzieningen in stand kunnen blijven.
Ook komt zo meer ruimte voor toeristen.
Wijk aan Zee is een familiebadplaats, dus er moet
ook ruimte zijn voor families die hier vakantie
willen vieren.
SamenBeverwijk: 3B: We moeten rekening
houden met de menselijke maat. Wat voor
impact heeft een ontwikkeling en wat kan de
lokale samenleving verdragen? Doordat een te
grote groep mensen (helft van het dorp) tijdelijk
onderdeel zijn van de lokale samenleving is het
vaak lastig om een band te bewerkstelligen.
Door tijdelijke werknemers te spreiden over de
regio kunnen we de impact op het dorp verkleinen en het woningaanbod voor gezinnen
vergroten. Twee vliegen in een klap!
Vrij!: 3B: In de familiebadplaats Wijk aan Zee
wordt de toeristische functie erg overvleugeld
door de huisvesting van tijdelijke werknemers.
Waardoor restaurants en andere horeca noodlijdend dreigen te worden. VRIJ! geeft graag
gezinnen de ruimte om zich te vestigen in Wijk
aan Zee, zodat winkels, kinderopvang, school en
andere voorzieningen voor het dorp behouden
kunnen blijven.
VVD: 3A en B: Wijk aan Zee is een belangrijke
plek voor tijdelijke werknemers en dat is goed
voor het dorp. De gemeente heeft weinig invloed
over de spreiding van tijdelijke werknemers, daar
waar mogelijk wordt spreiding gestimuleerd.
Het is belangrijk dat er een evenwicht is in het
aantal tijdelijke werknemers en de Wijk aan
Zeeërs. De pensions voor tijdelijke werknemers
moeten natuurlijk wel aan alle eisen en richtlijnen voldoen. Hier wordt op gehandhaafd.

4A - Het strand van Wijk aan Zee is van toegevoegde waarde vanwege de kleinschaligheid.
4B - Wat strand betreft laat Wijk aan Zee kansen liggen, ze kan zich ontwikkelen als toeristische trekpleister en Amsterdam Beach.

5A - De Zwaanstraat is zo goed als dood en zou
weer een levendige straat moeten worden met
meer horeca en winkels.
5B - De Zwaanstraat is lekker rustig. Hoe minder horeca en winkel, hoe beter.

CDA: 4A: Hier kan het CDA zich wel in vinden,
goed overleg met en tussen alle betrokken
partijen moet er voor zorgen dat we het karakter
bewaren en ondernemers de gelegenheid geven
een goede boterham te verdienen.

CDA: 5A: Dat de zwaanstraat zo goed als dood
is vindt het CDA wat cru, hier doet u de huidige
hardwerkende horeca in de Zwaanstraat mee te
kort. Maar een beetje meer levendigheid zou de
Zwaanstraat zeker ten goede komen.

D66: 4A: Wijk aan Zee heeft een écht familiestrand met een vleugje cultuur, waar gezinnen
prettig kunnen verblijven. Dit onderscheidt ons
van andere stranden en dus moeten we dat zo
houden! Wel vindt D66 dat we moeten kijken
hoe we de kwaliteit en dienstverlening nog verder
kunnen verbeteren.

D66: 5A: Wijk aan Zee heeft veel hardwerkende
ondernemers die er voor zorgen dat er een zeer
gevarieerd en kwalitatief hoogstaand aanbod is
van horecagelegenheden. Ook organiseren zowel
de ondernemers als vele vrijwilligers sportieve-,
culturele- en culinaire evenementen voor een
aantrekkelijk Wijk aan Zee. D66 vindt dat de gemeente de regie moet nemen voor het weer vullen van de leegstaande panden in de Zwaanstraat.

DemocratenBeverwijk: 4A: Door een goede
indeling en zonering bereiken we een kleinschalig verblijf op het strand met veel ruimte voor
dagrecreatie.
Gemeentebelangen: 4A: Het strand van Wijk
aan Zee is zeker een toegevoegde waarde door
haar kleinschaligheid. Wijk aan Zee is een familiebadplaats en daar hoort geen grootschaligheid
bij. Niks geen Amsterdam Beach, Wijk aan Zee is
en blijft gewoon Wijk aan Zee.
Wel is Gemeentebelangen Beverwijk voorstander
voor het behoud van Camping Aardenburg en
het creëren van camperplaatsen.
GroenLinks: 4A: De kleinschaligheid van het
familiestrand en kustdorp maken Wijk aan Zee
juist tot de parel van de Noordzeekust.
Initiatieven die de levendigheid op het strand
vergroten en een bijdrage leveren aan de sfeer
van een familiestrand juichen we toe.
PvdA: 4A: Voor de PvdA betekent dit dat het
een echt familiestrand moet blijven, want dat is
juist de aantrekkingskracht. Wijk aan Zee heeft
genoeg kwaliteit als familiebadplaats met een
vleugje cultuur. Het is fijn toeven in Wijk aan Zee
en dat moet vooral zo blijven.
SamenBeverwijk: 4A: Wijk aan Zee is een
unieke badplaats, met als kracht kleinschaligheid.
Succes staat niet altijd gelijk aan uitbreiden of
vergroten. Laten we de ware functie niet kapot
maken, namelijk: een duurzame, culturele, laagdrempelige en fijne plek, waar jong en oud zich
thuis voelt. Denk niet altijd vanuit bedrijvigheid
en commercie, maar ook vanuit (innovatieve)
ideeën. Hierbinnen is het belangrijk dat de inwoners en ondernemers van Wijk aan Zee actief
worden betrokken en de betaalbaarheid voor
de inwoner van de gemeente Beverwijk wordt
gewaarborgd.
Vrij!: 4A: Wijk aan Zee heeft een echt familiestrand. Betaalbaarheid en bereikbaarheid zijn
daarvoor van cruciaal belang. Verdere uitbreiding van het strand of het nastreven van een
Amsterdam Beach vinden wij niet passend bij de
identiteit van Wijk aan Zee. Om de betaalbaarheid te waarborgen dient de gemeente de hoogte
van de pachtprijzen binnen de perken te houden!
VVD: 4A: De kleinschaligheid past bij Wijk aan
Zee: groot in klein zijn. Het strand past daar precies bij. Een echt familiestrand. Dat is de kracht
en dat is de toeristische waarde van Wijk aan
Zee. Als het strand van Wijk van Zee.
Toeristen en Amsterdammers zijn in ons werelds
dorp zeker welkom.

DemocratenBeverwijk: 5A: Het ‘stappen’ van
weleer is verdwenen, met doorstroming in de
verblijfrecreatie kan een nieuwe dynamiek ontstaan.
Gemeentebelangen: 5A: Om verpaupering tegen
te gaan kan de Zwaanstraat wel een opknapbeurt
gebruiken. Niet door nog meer horeca en winkels
maar door bv. het plaatsen van bloembakken en
ook door de bestrating iets meer kleur te geven
zal de straat een vriendelijker uitstraling krijgen.
GroenLinks: 5A: Het is te beperkt om de
Zwaanstraat alleen vanuit het oogpunt van
horeca en winkels te benaderen. Bij het verhogen
van de levendigheid moet de straat ook leefbaar
blijven voor bewoners. Daarom pleiten we ervoor
om samen met direct betrokkenen een visie
te ontwikkelen die een bijdrage levert aan een
levendige en leefbare straat.
PvdA: 5A: De PvdA vindt deze stelling iets overdreven, maar het zou zeker gezelliger en levendiger kunnen. Het is toch de aanloopstraat naar het
hoofdstrand en is uitermate geschikt voor horeca
en winkels. Uitbreiding hiervan kan de kwaliteit
van Wijk aan Zee weer een ‘boost’ geven.
SamenBeverwijk: 5A: De Zwaanstraat is, als
aanloopweg naar het strand, een mooie straat
voor levendigheid. Hierbij kunnen we de focus
leggen op kleinschalige horeca en leuke winkeltjes. Door deze invulling kan de leefbaarheid en
kleinschaligheid van het dorp worden gewaarborgd en tegelijkertijd toeristen en dagjesmensen
worden gefaciliteerd. Een rustig karakter met een
naar buiten gerichte visie!
Vrij!: 5B: De Zwaanstraat is een gezellige toegangsweg richting het strand. Een versterking
met meer horeca en winkels zou van toegevoegde
waarde zijn voor de aantrekkelijkheid van Wijk
aan Zee, zowel voor de toerist alsook voor de
bewoners. De gemeente moet, net als voor de
Breestraat, samen met de pandeigenaren om de
tafel gaan en een plan ontwikkelen voor vernieuwing en verbetering.
VVD: 5A: Een levendige straat zorgt voor een levendig dorp, dus meer horeca, winkels of mengvormen passen daar goed bij. Met de aanwezige
creativiteit in Wijk aan Zee moet dat opgepakt
kunnen worden. Als gemeente moeten we dit
facilteren: geen onnodige regeltjes of alleen maar
nee zeggen, maar meedenken en gewoon doen.
Redactie: Jacky de Vries;
Foto voorpagina: Heleen Vink.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee.

Van de publiciteit is Frans niet zo, dat bleek wel
toen hij jaren geleden een collega artiest op bezoek
had en ze een strandwandeling gingen maken.
Die collega was Johnny Kame, Peppie van het duo
Peppie en Kokkie, bekend van hun matrozenpetjes.
Ze liepen nog maar net op straat toen Peppie zijn
matrozenpetje uit zijn binnenzak haalde en opzette. Iedereen die langsliep herkende hem natuurlijk
direct. Frans kon wel door de grond zakken, hij
houdt niet zo van aandacht. Maar voor de Jutter
wil hij wel een uitzondering maken.
“Ik ben geboren in de Staatsliedenbuurt in
Amsterdam. Het was echt een sportbuurt, in
een cirkel van 200 meter woonden zeker tien
bekende sportmensen, zoals Peter Post, Gerrit
Schulte, Robbie Rensenbrink. Wij woonden naast
een turnschool, mijn boer Wim en ik waren er
al lid van toen wij acht jaar waren. Ergens rond
1962-1963 werd er op de televisie een ‘Onbekend
Talentjacht’ gehouden. Laten wij meedoen. Wij
hadden een acrobaten-act. Het werd georganiseerd door Jaap van Praag, de toenmalige
voorzitter van Ajax. Ik was verwarmingsmonteur
en wij kregen steeds meer aanbiedingen in de
Variété en Revue. Langzamerhand werd het wel
lastig om ’s avonds op te treden, midden in de
nacht je bed in en als je net de slaap te pakken hebt, de wekker moet afslaan. We besloten
professionals te worden en we noemden ons de
‘Berlusons’. We hadden genoeg opdrachten dat
het financieel kon”.
“Ik was nog verwarmingsmonteur en ik had een
flinke klus in Wijk aan Zee, de renovatie van
hotel Trio. Elke ochtend als ik de bus uitstapte,
stapte er een mooie vrouw in. Het was Thea de
Boer, een geboren Wijk aan Zeese. Er was voor
ons beiden gelijk een klik, na een jaar verkering
zijn we getrouwd en hebben we negen jaar in
Amsterdam gewoond. In 1968 zagen we dit huis
te koop en besloten om naar Wijk aan Zee te
verhuizen.
In mijn diensttijd zat ik bij de Koninklijke
Luchtmacht. Het liefst was ik straaljagerpiloot

De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12
Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk,
Stephanie Dumoulin, Heleen Vink, Jan-Paul van der
Meij, Jacky de Vries, Merei Dekker.

geworden, maar ik werd instructeur. Dat had ik
te danken aan mijn lenigheid als turner.
Wij waren gelegerd in Soesterberg en in het
zwembad moest ik de piloten leren hoe zij in een
noodsituatie moesten overleven op zee.
Ze moesten van de duikplank springen, zonder parachute, maar wel met de lijnen, met een
paar snelle handelingen moesten zij die lijnen
loskoppelen, daarna een zuurstoffles openen,
waarmee zich een boot opblies. Ik had het eerst
voorgedaan, om te laten zien dat het in vijftien
seconden mogelijk was om te springen en in de
boot te zitten. Dat moest, want zodra er iets mis
ging was de boot al opgeblazen voordat zij erin
lagen en dan kun je het vergeten, je komt er niet
meer in. Het was een vloeiende beweging. Als ze
het niet in vijftien seconden haalden, liet ik ze het
overdoen, net zolang tot ze het allemaal konden,
iedereen moest het halen.”
“Ik kon in dienst veel meevliegen met de straaljagers. Mijn vrienden geloofden er geen woord
van. Maar toen zij een keer naar Texel gingen,
zei ik dat ik misschien wel tijd vrij kon maken en
dan zou ik ook komen. Ik wist natuurlijk dat dat
niet kon. Maar ik was er toch, ik vloog mee met
een piloot, die kon stuntvliegen. Wij naar Texel
en boven het strand haalde de piloot een paar
stunts uit. Later belde ik de jongens; ‘En hebben
jullie me gezien?

“Na mijn diensttijd gingen wij weer verder met
onze shows. Wij traden overal op, soms verscheidene keren per dag. Met zoveel bekende artiesten
hebben wij opgetreden. Bij de Rudie Carrell show
en eerder nog bij zijn vader André Carrell, de
Mounties, André van Duin, Gert en Hermien en
nog vele anderen en bij de ‘Nacht van de Witte
Bedjes’. Mooie herinneringen heb ik aan Dorus,
Tom Manders, een fijne vent, jammer dat die zo
jong is gestorven”.
“In 1980 was alles in één keer over en voorbij, wij
traden op in het Olympisch Stadion bij een opreden van Gert en Hermien. Mijn broer sprong op
een tafel en er lag een plank los met een spijker
erin, die klapte omhoog en raakte mij volop op
mijn voorhoofd, ik viel en werd met de ambulance afgevoerd. Ik kon nog net horen dat de presentatrice, Elles Berger omriep: ‘Dames en heren
maakt u zich geen zorgen de Berlusons komen zo
terug’. Het was over, wij hebben nooit meer kunnen optreden. Ik was veertig en sindsdien heb ik
last van mijn rug.
Maar als ik terug kijk op mijn artiestenloopbaan
heb ik een mooie tijd gehad, en heb ik veel bekende mensen ontmoet, die ik anders nooit was
tegen gekomen. Thea en ik hopen nog lang in ons
mooie dorp te kunnen genieten”.
Tekst: Georges van Luijk; Foto: Heleen Vink.

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen,
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’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en
zijn gratis voor dorpsbewoners (maar een financiële
bijdrage is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal
aangeleverd worden. Dit geldt niet voor commerciële
doelen of personeelsadvertenties.
Administratie/advertenties/opmaak:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement per post: 20 euro per jaar, overmaken
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee.
(Met naam en adres)
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

20th International Rory Gallagher tribute Holland

Rory Gallagher grote inspiratie voor Wijk aan Zeese muzikanten
Om de Ierse muzikant Rory Gallagher (19481995) te herdenken en te eren komen fans uit
allerlei landen samen in café de Zon. De muzikale
happening vindt dit jaar voor de twintigste keer
plaats en de concerten zijn volledig uitverkocht.
Rory Gallagher inspireerde topgitaristen als
Slash, Brian May, Jimi Hendrix, Joe Bonamassa
en de Beverwijkse wondergitarist Japie Castricum. In 1972 en 1974 riep het muziekblad
Melody Maker Gallagher uit tot beste gitarist ter
wereld. Hij genoot een grote populariteit onder
andere in het Oostblok. Hij stond bekend om zijn
oprechte ongeveinsde spel en persoonlijkheid.
Een pure, eerlijke muzikant in houthakkershemd.
Zo speelden zij op 15 december 1973 tijdens een
nachtconcert voorafgaand aan een autoloze zondag in de Doelen in Rotterdam net zo lang door
tot de bezoekers de eerste trein naar huis konden
nemen. Was het vanwege deze eerlijke, hardwerkende kwaliteiten dat hij ook in de IJmond zeer
geliefd was en nog steeds is?
Vier Wijk aan Zeese muzikanten, alle vier in de
gelederen van de plaatselijke band de Baldado’s,
delen herinneringen en hun gevoel over Rory
Gallagher met de Jutter:
Rob Spijker, drummer
Ik ben al heel jong in contact gekomen met Rory
Gallagher,mijn broer Klaas draaide het veel en
in die tijd ook veel Carlsberg, de gitarist Jaap

Castricun is heel erg geïnspireerd door Rory.
Alle muziek van Rory van het begin tot het einde
alle albums van taste tot zijn laatste album zijn
goed. Het hele repertoire heeft een veelzijdigheid
van jazz blues folk country rock. Ik raak nooit
uitgeluisterd!!!
Een favoriete song kan ik nu niet zeggen hangt af
van mijn gemoedstoestand, en dat is nu net hoe
hij live speelt met gevoel en emotie.
André Kwant, gitarist
Het is voor mij begonnen zo rond 1970 met het
album Taste live at the Isle of Wight. Als we op
zaterdagavond met vrienden gingen kaarten
stond deze lp snoeihard op en zo kwamen we allemaal bij de Rory Gallagher Band terecht.
Het mooiste concert was zeker die in het concertgebouw, toen had je nog de nachtconcerten met
een prachtige akoestische set op de mandoline,
een instrument dat door Rory net zo hard en
stevig werd bespeeld als dat hij dat deed op zijn
gitaar. Na het concert moest je in een telefooncel
hangen om op de eerste trein te wachten.
Zijn passie voor de blues en de intensiteit waarmee hij zijn gitaar bespeelde, met daarnaast fijne
vocalen, heeft op mij altijd een diepe indruk gemaakt, geldt natuurlijk ook voor onze plaatselijke
gitaarheld Jaap Castricum. Misschien is het de
op een eerlijke manier gitaarspelen, zonder veel
effecten, op de oversturing van je versterker elke
noot is raak en gemeend. Een favoriet nummer
van mij is Laundromat…..gewoon geweldig.

Er zijn al vele beroemde gitaristen, die live op de
echte gitaar van Rory hebben mogen spelen…….
helaas de sound en het gevoel is uniek.
In een interview vroeg men eens aan Jimi Hendrix hoe het voelt om de beste gitarist van de
wereld te zijn, zijn antwoord was:“Dat weet ik
niet, moet je aan Rory Gallagher vragen!”
Jan Aardenburg
Bij Rory Gallagher komen de herinneringen aan
feesten in schoolgebouwtjes en leren bierdrinken
naar boven. En natuurlijk flipperen bij Monte
Carlo in de Voorstraat.
Ik bespeel zelf geen instrument, maar ik kon mij
als vijftienjarige niet voorstellen dat er iemand
beter, sneller, flitsender en harder gitaar zou kunnen spelen dan Rory Gallagher.
En hij was ook nog zo gewoon met dat houthakkershemd en die afgebladderde gitaar. Rory
schijnt als zestienjarige eenmalig wanhopig
verliefd te zijn geweest, daarna moest hij niets
meer van relaties hebben. Een tragische held met
als passies zijn gitaar, oude films en drank. Ik heb
hem meerdere keren zien spelen, waaronder een
keer in Didam op een festival. Binberg met Japie
Castricum speelde daar ook. Rory speelde drie
uur lang en had Japie gevraagd om even mee te
spelen. Japie durfde het niet aan, misschien had
hij wel gelijk. Favoriete album is Live in Europe,
wat een energie, wat een plezier! Een LP/CD die
bij een normaal denkend mens niet in de collectie mag ontbreken.

Gitarist Jaap Castricum in 1978
Aad van der Wel, gitarist
Ik zal net vijftien zijn geweest toen mijn buurjongen Hans Snijders op zaterdagavond binnen
kwam stuiven om een uur of tien. Ze, hij en Aad
in ’t Veld, hadden nou een lp zo onwijs goed die
moest ik ook horen.
Dat was dus Irish tour ’74 van Rory. Zij hadden
hem al gedraaid, daarna hebben we hem nog
twee keer opgezet, zo goed. Iemand die zoveel
energie en intensiteit in zijn muziek kon leggen,
het zweet en de adrenaline, en ongetwijfeld wat
alcohol, dropen uit de groeven, ongekend.
Zo moest muziek gemaakt worden! grote inspiratiebron dus.
Rory Gallagher trad tenminste één keer op in de
IJmond. Ongeveer in 1994 stond hij op het kleine
podium van café de The Rose in de Nieuwstraat in
Beverwijk.
Tekst: Jan-Paul van der Meij
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Agenda
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Donderdag 1 maart
Sonnevanck: DonderdagSessie: Freddy Koridon;
20.30 uur
Vrijdag 2 maart
Café de Zon: 20th International Rory Gallagher
tribute Holland; 20.00 uur
Sonnevanck Swingt: The few members & Cocoa
River; 20.30 uur
Zaterdag 3 maart
Be my guest: Vegetarische kookworkshop; 14.0019.00 uur
Café de Zon: 20th International Rory Gallagher
tribute Holland; 15.00 en 20.00 uur
De Moriaan: Live Muziek: UseLesS; 21.00 uur
Sonnevanck Swingt: Sitting on a duck; 22.00 uur
Zondag 4 maart
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Timboektoe: Noordpier Sessie: David Philips;
16.00 – 18.00 uur
Maandag 5 maart
Basisschool de Vrijheit: boomwackers-concert
door de leerlingen; 13.30 uur
Donderdag 8 maart
De Moriaan: bewonersbijeenkomst over toekomst Wijk aan Zee ikv verkiezingen; 20.00 uur
Sonnevanck: DonderdagSessie: Kim Schulte &
Daan Krakers; 21.00 uur
Vrijdag 9 maart
Sonnevanck Dinerclub: Leonard Busselaar &
Robert Swijgman; 20.30 uur
Zaterdag 10 maart
Sonnevanck Swingt: Marten Fisher; 22.00 uur
Woensdag 14 maart
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 15 maart
Sonnevanck: DonderdagSessie: Leo & Friends;
21.00 uur
Vrijdag 16 maart
Sonnevanck’s Swingt: Crazy piano’s; 20.30 uur
Zaterdag 17 maart
Sonnevanck Swingt: Singeltjesklubb; 22.00 uur
Dinsdag 20 maart
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd; 17.00 uur
Woensdag 21 maart
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur

Donderdag 22 maart
Sonnevanck: DonderdagSessie: Frans Molenaar
& zijn talentendag; 20.30 uur
Vrijdag 23 maart
Sonnevanck Swingt: Bervoets & Westerhoff;
20.30 uur
Zaterdag 24 maart
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck Swingt: Arrow classic rockband;
22.00 uur
Zondag 25 maart
Het Hoge Duin: Vertrekpunt rondleiding bunkers
Atlantikwall Wijk aan Zee; 11.30-14.30 uur
Donderdag 29 maart
Sonnevanck: DonderdagSessie: Lucky Monday;
20.30 uur
Vrijdag 30 maart
Sonnevanck Bluesnight: van Bommel & Burki;
20.30 uur
Zaterdag 31 maart
Gewoon in Wijk aan Zee: Gewoon uit je PaasPlaat met DJ Johnny 5; 21.00 uur
Sonnevanck Swingt: Boys named Sue; 22.00 uur

Wordt u vrijwilliger bij Odion?

De Woonlocatie Voorstraat van Odion aan de
Voorstraat 42 in Wijk aan Zee zoekt vrijwilligers
voor verschillende taken. Op deze woonlocatie
wonen jongeren met een lichamelijke beperking.
Groene vingers: Bent u handig met een snoeischaar en een schoffel? Onze woonlocatie heeft
een binnen- en een voortuin die 1x per maand
onderhanden genomen moet worden. Beetje
snoeien, onkruid wieden en de tegels onkruid
vrij houden. Het materiaal is aanwezig.
Kookkunsten: Vindt u het leuk om mee te helpen met koken? Samen met een bewoner bereidt
u 1x per week een avondmaaltijd voor. Diegene
weet wat hij wil en hoe het moet, maar kan het
niet uitvoeren. Wilt u hem helpen? In overleg
wordt de tijd en dag bepaald.
Van menu tot de vaat: Samen een menu bespreken, boodschappen doen, helpen met de uitvoering van het avondeten en het helpen opruimen.
U zou een grote uitkomst zijn als u de bewoner
1x per week daarbij wilt helpen? In overleg wordt
de tijd en dag bepaald.
Samen op de fiets: Een uurtje per week samen
op een aangepaste fiets. Een jonge bewoner vindt
dat heerlijk om even te bewegen en uit te waaien.
Hij kan dit niet alleen, vandaar zoekt hij een fietsmaatje. In overleg wordt de tijd en dag bepaald.
Bent u geïnteresseerd in één van deze taken of heeft
u nog vragen? U kunt contact opnemen met Betty
van der Pol, Voorstraat 42 Wijk aan Zee. Tel: 088
920 8701

Cursus Praktisch Mediteren.

Op 5 maart start een nieuwe cursus Praktisch
Mediteren. Misschien heb je nooit gemediteerd,
maar zou je het wel willen proberen. Misschien
heb je eerder gemediteerd, maar is het in het slop
geraakt. Misschien denk je dat het niets voor jou
is, maar ben je wel nieuwsgierig.
In 6 wekelijkse lessen van 1½ uur ontdek je hoe je
meditatie toe kunt passen in je dagelijks leven.
In Wijk aan Zee zijn de lessen op maandagavond
van 20:00 - 21:30 start 5 maart, laatste les op 16
april. Locatie: De Zwaanstraat 17, 1949BC
Aanmelden, informatie of een gratis proefles?
Paulien Pinksterboer: 06-53675676 of 0251272660, info@haptonomie-time-out.nl,
www.haptonomie-time-out.nl,
www.facebook.com/HaptonomieTimeOut/.
Gemiste lessen kunnen altijd worden ingehaald.
De hele cursus kost 105,30.
Er is ook een cursus op dinsdagmiddag in Beverwijk (start 6 maart), en op woensdagavond in
Heemskerk (start 7 maart). Kun je deze keer niet?
Na de meivakantie start de volgende ronde.

Rondleiding bunkers Atlantikwall

Op zondag 25 maart organiseert Rondje Wijk aan
Zee weer een rondleiding langs de bunkers die
deel uitmaken van de Atlantikwall, de voormalige
verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog.
De excursie start om 11.30 uur vanuit Hotel Het
Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan
Zee, waarbij ook het onderliggend bunkercomplex wordt bezocht. Daarnaast worden een Küver
manschappenonderkomen, twee manschappenbunkers van het type M151, een radarbunker
type V143, een overdekte loopgraaf met onderkomen en tot slot een keukenbunker bezocht.
Na aanmelding wordt een ‘hand-out’ toegestuurd
waarmee men zich inhoudelijk kan voorbereiden.
Deelname geschiedt op basis van individuele
inschrijving via atlantikwallwaz@gmail.com.
Aanvang 11.30 uur, duur ca. 3 uur.
De kosten bedragen € 12,-, inclusief koffie/thee.
Op aanvraag zijn ook excursies voor groepen
mogelijk. Voor meer informatie:
www.atlantikwall-wijkaanzee.nl.

Geen extra Jutters via bezorgers

Bijna elke maand krijgen de bezorgers van De
Jutter de vraag om voortaan meer dan één Jutter
in de bus te willen doen. Dit is voor de bezorgers
niet bij te houden, zeker niet als er een wisseling
van bezorger is. De afspraak met de bezorgers is
nu dat als men meer Jutters wil men deze zelf kan
ophalen bij de bekende adressen:
De Spar, Primera, Kop van WaZ en De Moriaan.
Voor mensen buiten Wijk aan Zee is er ook de
mogelijkheid om een abonnement per post te nemen voor slechts 20 euro per jaar, over te maken
op bankrekeningno. NL 52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. Dorpskrant Wijk aan Zee onder vermelding
van naam en adres.
Als er vragen of wensen over het bezorgen zijn
zou u zich dan willen richten tot Irene Gerlofsma
tel. 06-1053 7950.

Dorpskerk
Zondag 4 maart 10.00 uur
Voorganger: ds. S. Zitman
Zondag 18 maart 10.00 uur
Voorganger: Mevr. ds. M. Myburgh

Odulphusparochie
Zaterdag 3 maart
19.00 uur Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. Kiki Kint
Zondag 11 maart
9.30 uur Viering met Odulphuskoor
Zaterdag 17 februari
19.00 uur Familieviering met Jeugdkoor
Voorganger: J. de Wildt
Zondag 25 maart; Palmzondag
9.30 uur woord-communieviering met
Jeugdkoor. Voorganger: p. Ron Hopman
Donderdag 29 maart
19.00 uur witte donderdagviering met Odulphuskoor, voorganger p. J. van der Linden
Vrijdag 30 maart; Goede vrijdag
15.00 uur Kruisweg met Mw. Durge en Mw. van
IJsselmuiden
19,00 uur Passieviering met Themakoor,
voorganger p. N. Smit.
Zaterdag 31 maart
21.00 uur Paaswake met Themakoor
voorganger p. N. Smit.
Zondag 1 april; Pasen
9.30 uur Hoogfeest van Pasen met Odulphuskoor.

Oecumenische bijbelkring

De zevende avond van de bijbelkring is op maandag 5 maart. Onderwerp is Genesis 38.
Het gaat over Juda en Tamar. Aanvang 19.30 uur.
Plaats van samenkomst de consistoriekamer van
de Dorpskerk aan het Julianaplein.

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan
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 Beverwijk 256256
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente gebeidsverbinder BeverwijkWest: 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com

