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Het zit er weer op, het jaar 2012. en we 
bestaan nog. ondanks de vrees van sommige 
doemdenkers is de wereld niet ten einde geko-
men op 21 december 2012. wijk aan zee is er 
nog, de jutter is er nog, het tata Chess tour-
nament is er nog. toch houden sommige din-
gen ook op te bestaan. zoals de Horse Club, 
31 jaar lang een begrip in wijk aan zee. De 
gezellige uitstraling van het sfeervol verlichte 
terras aan het julianaplein verdwijnt. Dat is 
jammer. van andere dingen zou je willen dat 
ze verdwijnen. Bijvoorbeeld de verhoging van 
de toeristenbelasting, waardoor het in deze 
financieel moeilijke tijden bijna onbetaalbaar 
wordt om in wijk aan zee op vakantie te gaan.

maar wat zéker niet zal verdwijnen is iets wat 
zich niet in geld uit laat drukken. Dat is de bij-
zondere inzet van de bewoners van wijk aan 
zee. vrijwilligers organiseren grootse evene-
menten, zetten een eigen vvv (tip) op, een 
kunstwinkel, schrijven een krant vol, zetten 
zich in voor kerk en sportvereniging, of voor 
het dorp ijn het algemeen. Dat is wat wijk aan 
zee zó uitzonderlijk maakt, een heerlijke plek 
om te wonen of in elk geval, regelmatig naar 
terug te keren. ondanks de hoge toeristenbe-
lasting, hopen we dan maar.  
gelukkig nieuwjaar!  

~ Marian van den Hul ~

Van de redactie

Hans Bakker, slagerszoon van het julianaplein, 
schaakt al vanaf zijn vijfde jaar. in 1959 werkte 
hij bij de afdeling propaganda (pr) van de Hoog-
ovens, en mocht de opening en de sluiting doen 
van het Hoogoven schaaktoernooi. Dat deed hij 
zo goed dat hij tot 1997 een groot deel van de or-
ganisatie voor zijn rekening bleef nemen. Daar-
naast was hij jaren voorzitter van de stichting 
schaakpromotie ijmond (ssij.nL) en sponsorde 
in die hoedanigheid mee aan wat bij aanvang 
het sonnevanck toernooi en nu Cultural village 
schaaktoernooi heet. Hans: “toen ik net begon, 
schaakte ik veel met mijn vader, maar toen ik 
elke keer verloor vond ik het niet leuk meer en 
ben gestopt. in 1959 heb ik het weer opgepakt bij 
de kennemer schaakclub pat mat.” 
“De Hoogovens zijn opgericht in 1918,  in 1924  
is de eerste hoogoven aangestoken en het Hoog-
ovenschaaktoernooi is gestart in 1938. piet veld-
heer, werkzaam bij de mekog (de kunstmestfa-

briek) op het Hoogoventerrein stond aan de wieg 
van het toernooi. Hij heeft van het eerste tot het 
25e toernooi als voorzitter gefunctioneerd. Het 
Hoogovenschaaktoernooi vond plaats vanaf 1938 
tot nu, met uitzondering van de hongerwinter in 
1944/1945. gelukkig heeft Corus en later tata 
steel het toernooi voorgezet onder respectievelijk 
de noemer Corus Chess tournament en het tata 
steel Chess tournament. gelukkig, omdat al 
deze bedrijven door de jaren heen flink gespon-
sord hebben. zonder hen was het toernooi niet 
mogelijk.”
 
Meer internationale schakers
“in de eerste jaren was het een nederlandse 
aangelegenheid, in 1946 kwam de Belg o’kelly de 
galway mee schaken en later kwamen er steeds 
meer internationale schakers bij om uiteindelijk 
uit te groeien tot het belangrijkste schaakfes-
tijn in de wereld. De passie voor schaken bij de 

betrokken organisatoren heeft ervoor gezorgd 
dat het toernooi zich zo heeft kunnen ontwik-
kelen. in india wordt elke dag televisieaandacht 
besteed aan het schaken. in Duitsland en ijsland 
worden parijen op televisie nagespeeld. en ook 
in noorwegen is veel tv aandacht voor het tata 
steel Chess tournament.”

Logeren bij gezinnen
“in eerste instantie werd in het  gebouw de 
eendracht in velsen noord geschaakt, later 
in de kennemer staten, in het kennemerthe-
ater, in Hotel kennemerduin en Cafe de zon 
en uiteindelijk tot aan vandaag de dag in onze 
wijk aan zeese moriaan. in het begin sliepen de 
schakers bij gastgezinnen in Beverwijk. na het 
ontbijt gingen ze naar het kennemertheater om 
te schaken, en daar kregen ze lunch en diner. een 
leuke anekdote: oud schaker pirc uit toenmalige 
joegoslavië logeerde bij de huisarts van maanen 
en zijn gezin in Beverwijk. meneer pirc had een 
kunstbeen. op weg naar zijn slaapadres heeft hij 
het been afgedaan, omdat het zeer deed of zo, en 
tegen een hekje aangezet. De kwam er bij aan-
komst achter dat hij zijn been niet meer bij zich 

had. waar was het gebleven? De zoon van dr. van 
maanen vond het been gelukkig weer.”
“De meeste schakers zijn interessante mensen, 
vind ik.  ze hebben allemaal een verhaal en de 
meeste zijn intelligent, dus altijd een interessant 
gesprek. Daarnaast zijn er ook schakers die in 
een klein wereldje leven en uitsluitend contact 
met andere schakers hebben. schaken is nu een-
maal een solitaire sport.”

~ Trudi Duin ~

Deze maand is Wijk aan Zee weer omgetoverd tot het mekka van de schaakwereld, met het Tata 
Chess tournament. Van 11 tot 27 januari is ons dorp weer goed gevuld met schakers en schaaklief-
hebbers. Iemand die daar alles van weet is Hans Bakker, die van 1959 tot  1997 betrokken was bij de 
organisatie van het toenmalige Hoogovens Schaaktoernooi.

De vraag is wat dit betekent voor wijk aan zee, 
voor de aantrekkingskracht om in het dorp te 
verblijven, voor de levendigheid én het onder-
nemerschap. naast de dagjesmensen is wijk aan 
zee als familiebadplaats aangewezen op klein-
schalig toerisme. “we moeten het hebben van 
mensen en families die wijk aan zee in hun hart 
hebben gesloten en al jaren een trouwe bezoeker 
zijn”, vertelt Lia Heydenreich van het gelijknami-
ge pension. “De toeristenbelasting is buiten alle 
proporties” zegt ook rick Lauffer, eigenaar van 
hotel sonnevanck. “een hoge toeristenbelasting 
bemoeilijkt het trekken van nieuwe toeristen”, 
aldus Lauffer. “ons hotel richt zich op de low-

budget mensen en met het nieuwe tarief van 
€ 1,85 per persoon per nacht komt er zomaar 
10% aan kosten bij. De verhouding is zo scheef 
als een hoepel”. 
Datzelfde onderschrijft ook Heydenreich: “er is 
sprake van totale scheefgroei. De vraag is wat het 
verschil is tussen een werknemer uit polen en een 
werknemer uit Duitsland. Het is een groot vraag-
teken hoe dit gaat uitpakken. Dit systeem is van 
de zotte”. Het zijn vooral de hotels en de pensions 
die in het verweer komen tegen dit, in hun ogen, 
oneerlijke systeem. “een belachelijke verhoging”, 
meldt jerry Bary, eigenaar van hotel de klughte. 
Lees verder op pagina 3.

Weerstand tegen hoge toeristenbelasting
Hotel- en pensioneigenaren in Wijk aan Zee vinden de door de gemeente Beverwijk verhoogde 
toeristenbelasting buiten alle proporties. Met het compromis om twee tarieven te hanteren, is 
tegemoet gekomen aan de bezwaren van de kampeerterreinen en de Banjaert. Maar de hotels en 
pensions worden onevenredig zwaar getroffen.
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Van Amersfoort Makelelaardij 
is verhuisd naar Julianaweg 23 

Voor verhuur, taxatie’s en 
verkoop kunt u nog steeds 

bij ons terecht. 

“Het was klassieke muziek dat ik als kind speelde, 
hoofdzakelijk Chopin, af en toe haal ik dat nog 
eens op,” vertelt marc van der meij. “verder speel 
ik accordeon en gitaar. toen ik vijftien was en 
jan paul stopte met klassieke muziek en ging 
rock-’n-rollen op de piano ben ik dat ook gaan 
doen. en toen jos op de gitaar begon, volgden 
wij. mijn eerste liedje op de gitaar was een liedje 
met vier akkoorden, ‘noordzee’ van Boudewijn 
de groot. ik heb jaren veel hits van Boudewijn 
gespeeld, ‘strand’, ‘eva’, ‘De kleine schoorsteen-

veger’,  prachtige liedjes. rond mijn zestiende 
werd ik organist, eerst als invaller bij de nonnen 
in Heliomare en later in de sint odulphuskerk. 
Daar staat een heel mooi oud orgel. Later ben ik 
nog een tijd organist geweest van het kinderkoor, 
dat heb ik gedaan tot mijn eenentwintigste.” 

Knijterhard geluid
“in diezelfde tijd dat ik op het orgel speelde zat 
ik met jan aardenburg en aad van de wel in een 
rockband, Ddtits, wij maakten alle drie teksten 

en muziek. er schijnen nog wel obscure video-
banden van te bestaan. De optredens hadden 
knijterhard geluid. Dat was begin jaren tachtig. 
we hebben heel leuke optredens gedaan, meestal 
in de buurt, maar we traden ook op verder in het 
land, tot aan Brabant toe. maar eerlijk gezegd 
hield ik meer van akoestische muziek, en niet van 
die keiharde muziek en na drie jaar ben ik ermee 
gestopt.” 

Huismuzikant van Sonnevanck
“toen Bert kisjes in wijk aan zee kwam veran-
derde er iets. Dat kwam omdat er in sonnevanck 
geen, zoals Bert het noemde, mechanische 
muziek werd gedraaid. maar er stond een piano, 
een accordeon en een gitaar, waarop iedereen 
die het wilde kon spelen. ik vind dat zo mooi, 
mensen pakten gewoon een gitaar en gingen een 
beetje spelen. als je binnenkwam en je pakte 
een instrument, zat er binnen de kortste keren 
iemand naast je mee te spelen, ik heb er ook met 
mijn broers gespeeld. Dit was zo uniek, dat kon 
alleen in sonnevanck. Het deed me een beetje 
aan ierland denken, daar gaat ook de timmerman 
met de loodgieter na het werk eerst de kroeg in 
een beetje spelen. al snel werd ik de huismu-
zikant van sonnevanck, ik speelde er verschei-
dene dagen in de week. prachtige tijden waren 
het. wolter vos en Hein de vries werkten bij 
de Hoogovens en als ze met alle collega’s in het 
badlokaal waren, begonnen ze te zingen. Die zin-
gende collega’s hebben toen een koor opgericht. 
in sonnevanck zongen ze middeleeuwse liederen. 
Bijvoorbeeld ‘twee koningskinderen’, dat is 
een heel lang gedicht uit de veertiende eeuw. ik 
improviseerde er een beetje bij op de gitaar. Dat 
waren zulke mooie liederen. toen drong het tot 
me door dat nederlandse volksmuziek ook heel 
mooi kan zijn. Het is niet alleen ierse folkmusic, 
maar dat heeft wel de naam. en dat nederland 
niets zou hebben, maar dat is helemaal niet waar, 
alleen niemand kent het”. 

Het is een roeping
“ toen de groep Haddock net uiteen was geval-
len, en Theo Bos, andré uitgeest en marleen 
plooij verder wilden, vroeg Theo aan jos 
molenaar en mij of wij in de nieuw te vormen 
groep Dockside wilden komen spelen. Dat is 
nu achttien jaar geleden en ik ben er vanaf het 
begin bij geweest. ik speel piano en accordeon en 
zing op de achtergrond. we hebben overwogen 
om professioneel te gaan, maar hebben het toch 
niet gedaan. toch wil ik het geen hobby noe-
men, daarvoor is het te inspirerend. we treden 
ook regelmatig op in Duitsland, en daar vroeg 
iemand of we professioneel waren, het antwoord 
was: ‘nee, het is een roeping’. als je in een groep 
zit, en elkaar blindelings vertrouwt en aanvoelt, is 
het heerlijk om samen te spelen. Dockside speelt 
folkachtige muziek met ierse invloeden, maar 
bijvoorbeeld ook port d’amsterdam van jacques 
Brel”.

Winterconcert
“op zondag 27 januari vanaf 14.30 uur geven 
we weer een winterconcert in de Hervormde 
kerk, dat doen we meestal eind januari. Dat is 
heel leuk om te doen want de kerk heeft een heel 
mooie akoestiek. ik vind het altijd iets bijzonders 
als ik in een kerk sta te spelen, het is net of je 
klanken tien keer zo mooi klinken. we hebben 
elk jaar een aantal terugkerende optredens, zoals 
terschelling, dat is ooit begonnen als afsluiting 
van het seizoen, dat doen we al heel lang. en in 
Duitsland komen we elk jaar een weekeinde in 
Hollenstedt bij Hamburg. Door de contacten 
daar hebben we ook een keer op het Duitse wad-
deneiland spiekeroog opgetreden. en in Camille 
spelen we elk jaar een keer, en natuurlijk op 17 
maart, saint patricksday, de beschermheilige van 
ierland in jansheeren in Heemskerk.”

 ~ Georges van Luijk ~ 

Muzikanten uit Wijk aan Zee

Marc van der Meij
Het zal in huize van der Meij vroeger niet echt stil zijn geweest. Alle drie de jongens spelen muziek, en 
dat doen ze al heel lang. Jan Paul is de oudste en Jos de jongste. Er stond een piano in huis, eerst ging de 
oudste erop spelen en vanzelf volgden de twee jongeren. De jongens zijn elkaars inspiratie geweest.
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jerry Bary, eigenaar van hotel de klughte: “zon-
der enige onderbouwing is vorig jaar al sprake 
geweest van een verhoging van ruim tweehon-
derd procent. voor een gezin met kinderen tikt 
dat aardig aan. en ook een werknemer die bij ons 
voor een periode van bijna een maand een kamer 
huurt, moet een groot bedrag extra betalen”. ook 
geven de ondernemers aan van de gemeente niets 
terug te zien voor het toerisme. “wat levert de 
gemeente aan de toeristen?”, stellen de eigenaren 
van villa en bed & breakfast het paasduin als kri-
tische vraag. ter vergelijking: in een stad als Bar-
celona wordt geen toeristenbelasting gerekend 
en in veel nederlandse steden worden kinderen 
niet aangeslagen. sommige steden vragen een 
hoog tarief, maar daar staan vele voorzieningen 
tegenover: een shuttle bus, evenementen en 
noem maar op. 

paul meiland, CDa raadlid legt uit hoe het 
systeem in elkaar zit. “De gemeenteraad heeft in-
gestemd met toeristenbelasting zoals die in 2013 
gaat gelden. er komt een gedifferentieerd tarief: 
op een overnachting in een hotel of pension 
wordt  € 1,85 per persoon, per nacht geheven, 
iemand die op één van de campings verblijft of 
in de Banjaert, moet € 1,15 aan belasting betalen 
(ter vergelijking: Heemskerk rekent € 0,50, 
Castricum € 1,25/ € 1,50 en Bergen € 1,05). De 
toeristenbelasting geldt voor eenieder die betaald 
voor een overnachting in wijk aan zee en niet 
ingeschreven staat in de gemeente. De toeristen-
belasting bestaat al zo’n tien jaar. Het begon met 
een relatief laag bedrag van zo’n zestig cent, met 
de bedoeling van de gemeente om meer inkom-
sten te verkrijgen. voor 2013 staat een bedrag 
aan inkomsten ingerekend van € 153.000. op een 
begroting van circa tachtig miljoen is dit peanuts. 
in 2012 is de belasting verhoogd naar € 1,60 en 
helaas is onvoldoende nagedacht over de impact 

van de belasting voor de doelgroep. voor 2013 
is door de gemeenteraad, na stevige discussie, 
gekozen voor het hanteren van twee tarieven. 
niets doen was geen optie en dus heb ik mij 
hard gemaakt voor het minst slechte alternatief. 
Helaas heb ik het niet alleen voor het zeggen. 
Duidelijk is geworden dat de gemeenteraad beter 
moet worden geïnformeerd over de gevolgen van 
de toeristentax voor de toeristenbranche. ik hoop 
dan ook dat we in 2013 flink de trom gaan roeren 
als in de gemeenteraad over de nieuwe veror-
dening voor 2014 wordt gesproken”. meiland 
hoopt dan ook dat eenieder uit wijk aan zee wil 
meedenken en meediscussiëren.

kortom: de pijlen zijn gericht op 2013 waarin 
hopelijk een gefundeerde discussie gevoerd zal 
worden om het systeem voor 2014 en verder te 
bepalen. Het is te hopen dat dan ook een inhou-
delijke discussie wordt gevoerd, namelijk hoe 
stimuleer je dat wijk aan zee als familiebadplaats 
en voor (kleinschalig) toerisme aantrekkelijk 
is, met het behoud van de landschappelijk en 
natuurlijke waarden, zoals de zeereep, de duinen 
en de dorpsweide. en hoe stimuleer en faciliteer 
je als gemeente het ondernemerschap in wijk 
aan zee om aantrekkelijke en leuke initiatieven 
te (blijven) ontwikkelen. mooie voorbeelden 
van goed ondernemerschap zijn de diner- en 
overnachtingsarrangementen, thema-weekenden 
voor eten of drinken, zoals het schaal- en schelp-
dierenweekend, het kunnen boeken van een kwa-
litatief hoogwaardig strandhuis(je), als ook het 
in stand houden van karakteristieke panden, het 
tonen van goed gastheerschap en het organiseren 
van evenementen. 
Belangrijk is dat ondernemers, inwoners en poli-
tiek samenwerken en komen tot een evenredige 
verdeling van de opbrengsten en de kosten. want 
uiteindelijk is iedereen gebaat bij een leuk en 
levendig dorp. Laten we daarvoor gaan in 2013!

~ Sonja Waschkowitz ~ 

Weerstand tegen hoge toeristenbelasting

nieuwe website tiP Wijk aan Zee
Het  vvv van wijk aan zee is vernieuwd en gaat 
voort onder de naam tip.  er komt een aanslui-
ting met de vvv Hart van noord Holland. 
De stichting heeft als doel: het verzorgen van de 
informatievoorziening aan toeristen en de pro-
motie van het ‘toeristisch product’ van Beverwijk 
en wijk aan zee. Daar hoort natuurlijk ook een 
mooie website bij.
Hierbij hebben we hulp nodig. als eerste wil de 
tip een agenda maken waar alle activiteiten op 
staan; digitaal, via een nieuwsbrief en op papier.  
 www.tipwijkaanzee.nl  gaat online met een 
agenda. Heeft u een leuke zaak of een evenement 
waarvan u denkt ‘daar wordt men blij van, dat 
mag u niet missen, dit moet u weten’?? kom dan 
gratis linken aan de website van de tip! 
zo kan een bezoeker altijd vinden wat en waar er 
wat te doen is in wijk aan zee en Beverwijk.
wat hebben we nodig?

een webadres, een foto en logo, een pakkende 
zin, en enthousiasme om ons van alles op de 
hoogte te houden. 
voor vragen m.b.t. aanleveren van teksten, foto’s 
kunt u contact opnemen met it bedrijf experior, 
rob Hermans info@experior.nl  (grote bestan-
den mogen via wetransfer naar experior worden 
gestuurd). 
 
 De tip staat voor toeristen informatie punt, 
voorstraat 12, 1949 BH te wijk aan zee 
tel 06 81468816
 voor vragen of advies kunt u mailen naar info@
tipwijkaanzee.nl 
vriendelijke groet , het bestuur van de tip
Ciel van aalderen
ella de jong 
marjon van Hal
peter Duin

Alle bewoners van Wijk aan Zee hebben in december van de TIP een prachtige kaartenset in de bus gekregen, ontworpen 
door de Wijk aan Zeese Nicky Duin. (Zie hierboven). 
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in 1982 richtte Carla samen met haar toenmalige 
man de Horse Club op. “Hij was etaleur van be-
roep en had een garage vol met paardenspullen.” 
en zo werd de Horse Club geboren. anderhalf 
jaar later kwam Carla er alleen voor te staan. “ik 
had nooit gedacht dat ik hier zo lang zou zitten, 
ik was helemaal geen horecamens maar kwam uit 
de damesmode.” wat begon als een bar met wat 
eten werd een bistro met een bar. met de komst 
van haar zoon Ferry aan het hoofd van de keuken 

is de focus vooral op het eten komen te liggen. 
trots kijkt Carla terug op een mooie tijd. “alles 
is altijd vers, dat is onze kracht geweest, de kwa-
liteit was goed en we hadden hele leuke gasten.” 
Carla en Ferry maakten heel wat mee. Het meest 
bizarre was misschien wel die oude man van een 
jaar of 80 die niet goed werd. “Hij zat te eten met 
een dame van hooguit 35 in pikante kleding, 
toen hij niet lekker werd, opstond en vlak voor 
de keukendeur instortte. Hij werd gereanimeerd 

door het ambulance personeel maar er zat nog 
een grote tafel met daaraan tien dames. om-
dat de man de keuken blokkeerde hebben we 
buitenom de dames bediend. gelukkig liep het 
goed af, de dag erna zat de man er weer, met een 
andere dame, dat wel.” 

er is de laatste jaren veel veranderd in de horeca 
en in wijk aan zee. “De horeca in het dorp heeft 
te lijden onder de grote strandtenten met hun 
vele zitplaatsen, vroeger was daar niets en kwam 
iedereen het dorp in na een dagje strand, nu blijft 
iedereen daar en wordt het steeds moeilijker om 
te overleven.” ook het antirookbeleid heeft veel 
klanten gekost. “mensen staan nu buiten te ro-
ken, ze slaan een toetje en de koffie over en gaan 
naar huis omdat ze daar wel binnen hun sigaretje 
kunnen roken.” en ook de crisis voelen ze goed. 
“in de goede tijden waren we het clubhuis van 
Corus, alles werd hier gevierd, dat is nu helemaal 
veranderd. maar de een zijn dood, de ander zijn 
brood,” zegt Carla. “voor de andere horecazaken 
is het fijn dat er straks één minder is, er komt 
hier een kantoorpand en de nieuwe eigenaar gaat 
het gebouw helemaal opknappen.”  

Heel bewust hebben Carla en Ferry er voor geko-
zen om pas in januari te sluiten. “we willen graag 
nog één keer het schaaktoernooi meemaken en 
alles mooi afronden.” ze zijn hun gasten heel 
dankbaar voor alle mooie jaren en willen hen 
dan ook bedanken voor hun trouwe bezoeken 
aan de Horse Club en ze wensen hen alle goeds 
voor 2013. “en liefhebbers van paardenspullen 
kunnen zich melden!”

 ~ Stephanie Dumoulin ~ 

afscheid van de Horse club
Zes januari bestaat de Horse Club 31 jaar, drie weken later, zondag de 27e om precies te zijn, sluit ze 
haar deuren. “Veel mensen denken dat het niet leuk is, maar wij zijn juist blij dat het verkocht is”, zegt 
Carla Zonneveld, eigenaresse, ze runt de Horse Club samen met haar zoon Ferry. “Natuurlijk ga ik het 
vreselijk missen, de Horse Club is zo’n groot deel van mijn leven en ik hou van gezelligheid, maar het is 
wel mijn oude dag voorziening”. Klaar om achter de geraniums te gaan zitten is Carla niet maar blijdsc-
hap over de goede verkoop overheerst “dat is toch niet vanzelfsprekend in deze tijd”. 

zoals elk jaar staat er op het julianaplein een 
kerstboom, en dit jaar zelfs een bijzondere. niet 
dat hij er anders uitziet dan vorige exemplaren, 
maar hoe hij daar is gekomen. De boom bij het 
stadhuis is wel één zoals vorige jaren. Die is 
namelijk betaald door de gemeente. De boom in 
Beverwijk is niet wegbezuinigd, die in wijk aan 
zee wel. maar gelukkig heeft wijk aan zee een 
groep ondernemers die het dorp een warm hart 
toedragen, en gezamenlijk de € 650,= bijeenge-
bracht hebben, om ons toch het plezier van een 
kerstboom te gunnen. met vereende kracht en de 
hulp van een steiger die door ed van de watering 
beschikbaar is gesteld, is urenlang gewerkt om de 
verlichting er in te hangen. uiteindelijk mogen 
we heel blij zijn, dat de gemeente zich er niet mee 
heeft bemoeid, want de verlichting is nog nooit 
zo mooi opgehangen. ondernemers van wijk 
aan zee, bedankt. 

~ Georges van Luijk ~

Bijzondere kerstboom

Andre Wevers heeft iets met vissen. Als kind van 
acht viste hij in de Nederlandse binnenwateren, 
daarna in het open water in het Middenoosten, 
om vervolgens het vissen in de Noord Zee te 
ontdekken.

als het aan andre lag viste hij op nog jongere 
leeftijd. maar omdat zijn moeder van hem 
verlangde dat hij eerst zijn zwemdiploma haalde, 
voordat hij mocht vissen, was het niet anders dan 
te wachten. op zijn achttiende stopte hij met vis-
sen omdat andere interesses meer tijd vroegen.
in 2005 suggereerde zijn vrouw jeanette  dat 
hij weer eens moest gaan sporten. toen kwam 
andre op het idee weer te gaan vissen. na zijn 
werk kwam hij langs Cupido, ging naar binnen 
en kocht een complete vishengel met molen en 
draad. of jeanette ook aan vissen dacht is nog 
maar de vraag. “ik moest weer wennen”, zegt 
andre. “in eerste instantie was ik een mooiweer-
visser en verloor het eerste jaar veel materiaal. na 
het eerste jaar kwam het omslagpunt. ik begon 
meer vis te vangen en had inmiddels een betere 
hengel gekocht. ook leerde ik de betere visplek-
ken kennen en kon ik de hengel verder werpen. 

Het werd weer een passie. meestal vis ik zo ’n een 
maal per week, maar zoals afgelopen week was ik 
vier avonden weg. Dan is er weer veel te vangen. 
en dan blijf ik niet weg.”
“Het aantrekkelijke van vissen is dat het elke keer 
weer anders is. soms zie je een zeehond of een 
paar bruinvissen. Laatst stond ik met mijn zoon 
robin een tijd lang naar de oplichtende golven te 
kijken. Dat kom je dan zomaar tegen. ook vind 
ik het scheepvaartverkeer heel mooi om te zien.
wat ik beslist niet mooi vind, is dat sommige 
vissers hun afval achter laten en dan vind je 
van stoelen tot lege blikjes, flessen en gebruikte 
barbecues. wij, een groepje vissers, en dan heb 
ik het over 10 tot 20 man maken 1 tot 2 maal per 
jaar de pieren schoon en ruimen alle troep op. 
er zijn zelfs collegavissers die een lege vuilniszak 
meenemen om ook zelfs het vuil van anderen 
mee te nemen. jammer genoeg gaat niet iedere 
visser netjes om met de natuur. ook wordt er 
helaas vuil van schepen overboord gegooid. 
waar ik mij over verbaas en ronduit stom vind, is 
dat sommige vissers en wandelaars, wanneer de 
golven over de pier slaan bij slecht weer, toch die 
pier oplopen.” 

op de vraag, heb je wel eens iets heel bijzonders 
meegemaakt vertelt andre: “op een avond ving 
ik al zeker een uur niets. ook de vissers naast mij 
niet. Het verbaasde ons. na ongeveer een uur 
komt er een grote vierkante kop van een zeehond 
boven water met zijn bek vol vis. wij vingen 
niets, hij wel. De hele avond bleef hij zwemmen 
tussen de hengels van mij en de andere vissers 
met af en toe zijn grote kop boven water met zijn 
bek vol vis. Hij knipoogde nog net niet. ik had 
het gevoel dat hij ons een beetje uitlachte.”

Het favoriete recept van Andre
een tong
zout, peper en een beetje mosterd
goeie boter
Bak de vis binnen 10 minuten gaar in de koeken-
pan.
Lekker met gebakken aardappeltjes en sla.
recept voor een sladressing van jeanette:
1,5 eL gembersap
1 eL azijn
1,6 eL olijfolie
een flinke tL mosterd
1 teentje knoflook
1 tL paprikapoeder
1 tL kerrie en een snufje tijm

~ Trudi Duin ~ 

thema-avond valpreventie
afgelopen jaar stond in het teken van onze 
beweegcampagne met programma’s voor jong en 
oud, zoals de elektrische fietstochten, moun-
tainbike cursus en seizoenswandelingen. ook 
dit jaar gaan we hiermee door. Daarnaast zal 
2013 in het teken staan van preventie, waar-
over wij thema-avonden gaan organiseren. De 
eerste thema-avond op 22 januari, om 19.00 
uur, gaat over valpreventie. Hoe verklein je de 
kans op valpartijen? ongelukken in en om het 
huis komen veel voor bij alle leeftijdsgroepen. 
Bij ouderen wordt de kans echter groter dat zij 
letsel oplopen wanneer ze vallen. op deze avond 
wordt o.a. besproken hoe risico’s zijnte verklei-
nen. wij gaan ook thema-avonden organiseren 
waarbij o.a. de volgende vragen aanbod komen: 
Hoe blijf je gezond? Hoe verklein je de risico’s 
op ziekten? inlichtingen en aanmeldingen op het 
telefoonnummer van Fysiotherapie wijk aan zee, 
0251-375976. 

Visliefhebbers uit Wijk aan Zee

Uit het nieuws 
Wijk aan Zee komt regelmatig in het nieuws. 
Elke maand pikt de Jutter er een paar opval-
lende berichten uit.

energiebesparing tata
tata steel gaat jaarlijks zo’n 10 miljoen m³ 
gas besparen door plakken staal op tempe-
ratuur te houden in zogenaamde warm-
houdkamers totdat ze bij de warmband tot 
rollen staal kunnen worden uitgewalst. De 
plakken koelen dan minder af en hoeven 
daardoor niet meer helemaal opnieuw te 
worden opgewarmd voor het uitwalsen. 
Dat scheelt tijd en energie in de plak-
kenoven van de warmband. Begin decem-
ber zijn drie warmhoudkamers in gebruik 
genomen. Het dak bestaat uit luiken die 
open kunnen schuiven, waardoor de kraan 
boven de installatie plakken in de warm-
houdkamers kan neerleggen of weghalen. 
met dit project kan ongeveer een halve 
dagproductie van de warmband op tem-
peratuur gehouden worden en stijgt de 
zogenaamde warme inzet van plakken staal 
in de warmband naar verwachting met zo’n 
15%. tata steel heeft 4,5 miljoen euro in de 
realisatie van dit project geïnvesteerd. 
(Bron: Tata Steel)

Beeldenpark blijft
Het beeldenpark een zee van staal in wijk 
aan zee blijft minstens nog tien jaar be-
staan. ook uitbreiding met enkele beelden 
behoort tot de mogelijkheden.
Dat is geregeld in een convenant dat de 
gemeente Beverwijk, pwn en stichting 
Beeldenpark een zee van staal donderdag 
27 december ondertekenen. eerder dit jaar 
gaf het college al groen licht, maar het offici-
ele document liet nog even op zich wachten.
elke eerste zondag van de maand begint 
er om 14 uur een gratis rondleiding onder 
begeleiding van een kunstenaar.
(Bron: Dagblad Kennemerland) 

Buitenbrand Middenweg
een fikse buitenbrand zorgde begin decem-
ber voor de nodige consternatie in wijk aan 
zee. rond tien voor half drie ‘s nachts kreeg 
de brandweer de melding dat er een wo-
ningbrand zou woeden aan de middenweg 
in wijk aan zee. al vrij snel werd de brand 
opgeschaald naar middelbrand, zodat meer 
blusvoertuigen konden worden opgeroepen.
Het bleek uiteindelijk om een buitenbrand 
te gaan. wat spullen die tegen een schuurtje 
in een poortje aan de middenweg stonden, 
waren in brand gevlogen. De brandweer 
heeft het vuur geblust en de schuur gecon-
troleerd. een groene kliko die in de poort 
stond, is door de hitte weggesmolten. Het 
is nog onduidelijk wat de oorzaak van de 
brand is geweest.
(Bron: Dagblad Kennemerland)

nieuwbouw onzeker
je kunt er een boek over schrijven: zo 
vaak als de bouw van de mytylschool van 
Heliomare al door zou gaan, en vervolgens 
weer niet. Heliomare wil nu weer afzien van 
de bouw van de mytylschool bij het station 
in Beverwijk. De zorginstelling vindt de 
financiële risico’s te groot. Het project hangt 
hiermee weer eens aan een zijden draad. 
toch durven Heliomare noch de gemeente 
er op dit moment de stekker uit te trekken. 
sterker nog, in een moeizaam opgestelde 
‘gezamenlijke verklaring’ meldden gemeente 
en Heliomare eind november laat dat er na 
‘constructief overleg’ een realisatieovereen-
komst wordt verwacht in januari 2013.
(Bron: Noord-Hollands Dagblad)
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Zeerovers in Wijck op Zee
De vijf andere Duinkerker kapers heeft de Liberté 
al dagen geleden uit het zicht verloren. als de 
storm is afgezwakt heeft de schipper geen idee 
waar hij zich bevindt, ergens op de noordzee is 
het enige dat hij weet. en wat hij niet weet, is dat 
drie nederlandse oorlogsbodems onderweg zijn 
van de rede van texel naar het kanaal met een 
konvooi indiëvaarders. De indiëvaarders hebben 
weken moeten wachten op goed weer om de 
maandenlange tocht naar de oost te maken. alle 
indiëvaarders die van één van de havensteden 
van de voC aan de zuiderzee vertrokken blijven 
eerst op de rede van texel liggen. ten eerste om 
met andere schepen een konvooi te vormen, en 
ten tweede omdat texel goed en betrouwbaar 
drinkwater heeft. Hier slaat elke indiëvaarder 
zijn water in. Het drinkwater in de steden is zo 
slecht dat de bevolking daar bijna alleen bier 
drinkt. soms liggen tientallen schepen op de 
rede te wachten. De drie oorlogsbodems zullen 
het konvooi bewaken totdat het veilig het kanaal 
door is. in tegenstelling tot de indiëvaarders zijn 
de oorlogsschepen snel en wendbaar. Het enige 
wat zij aan boord hebben is voedsel, kanonnen, 
kogels, kruit en heel veel bemanningsleden. Dat 
maakt de schepen heel kwetsbaar voor vijande-
lijk vuur. als één kanonskogel van een kaper de 
kruitkamer raakt ontploft het schip en vergaat 
het doorgaans met man en muis. De bewoners 
van wijck op zee zijn net als bewoners van 
alle andere kustplaatsen over de hele wereld 

strandjutters. als vanzelfsprekend gaat de hele 
bevolking het strand op bij storm of dichte mist. 
waarom zou je niet pakken wat je pakken kan als 
waardevolle spullen voor het oprapen liggen op 
het strand. wijck op zeeërs worden vingerbijters 
genoemd, vanwege het feit dat zij er niet voor te-
rugdeinzen de vinger van een lijk te bijten als dat 
een ring om heeft. Honger en armoede drijven 
mensen tot wanhoop, en met honger en armoede 
heeft elke wijck op zeeër te maken. 
op de derde april van het jaar 1641 is geurt, een 
jochie van tien jaar, op strooptocht op het strand. 
zijn vader jan, die Lange jan wordt genoemd, 
heeft hem geleerd goed uit te kijken op het 
strand en alles wat waarde heeft van de vloedlijn 
te halen en naar het eerste duin te slepen en te 
begraven. Lange jan is visser en vaak dagen van 
huis, en als hij thuis komt is het eerste wat hij aan 
geurt vraagt; “en zoon, wat is de buit”? vol trots 
vertelt geurt dan wat hij zoal heeft verstopt, en 
de zelfde avond gaan vader en zoon op pad om 
de buit op te halen. De oudere broer van geurt, 
Dirk mag al mee op visvangst, geurt is eigenlijk 
helemaal niet jaloers op zijn broer. nog twee jaar 
en dan moet hij ook, alle jongens van het dorp 
moeten mee als ze twaalf zijn. Hij weet dat al 
zijn vriendjes staan te popelen, maar geurt heeft 
daarin geen zin. veel liever wil hij leren lezen, 
zoals de dominee die elke zondag voorleest uit de 
bijbel.

 ~ Georges van Luijk ~ 

woensdag 9 januari start weer een nieuwe cyclus 
yogalessen o.l.v. karin Bakker. Lestijden: 18.15 
en 20.00 uur. voor meer informatie, aanmelden 
of een gratis proefles: 06-51949229 of email: 
k.seltmann@hotmail.de 
zondag 3 febrauri is een speciale yoga work-
shop voor vrouwen; De overgang te lijf ! in deze 
workshop van een hele dag worden speciale yoga 
oefeningen gedaan die de overgangsverschijnse-
len verlichten of verhelpen. De workshop is o.l.v. 
marjolijn adriaansche, voor meer informatie of 
aanmelden: marjolijn@yoga-bewustzijn.nl of bel 
gerust 06-14816976.

Hier & daar
Schaak
Als ik wel eens single-vriendinnen van elders 
vertel over het schaaktoernooi, wanneer 
Wijk aan Zee overspoeld wordt door bussen 
vol mannen, kijken ze me soms opgetogen 
aan en stellen voor om in die periode langs 
te komen. Dan moet ik ze een illusie ontne-
men. Want ja, er zijn inderdaad honderden 
mannen maar die komen alleen om uren 
achter elkaar naar een bord met pionnetjes, 
torens en paarden te turen. En als ze daarmee 
klaar zijn dan gaan ze ‘down to the pub’ om 
daar eindeloos te debatteren over diezelfde 
pionnetjes, torens en paarden. Of ze gaan in 
de bus naar huis naar hun moeder bij wie ze 
nog altijd inwonen. Dus wanneer moeten die 
mannen in vredesnaam tijd vinden om achter 
de vrouwen aan te gaan? 
Wat dat betreft kun je als vrouw-op-zoek net 
zo goed naar een bijeenkomst van vogelaars 
gaan. Een spannende date betekent daar een 
zeldzame eend om zes uur ’s ochtends bij een 
duister vennetje. Waar je bij maanlicht zulke 
romantische dingen zou kunnen beleven sta 
je nu huiverend van de kou naar - ja, naar 
wat eigenlijk - te kijken. 
Hoe het dan ooit iets moet worden met de 
liefde is mij een raadsel.

marjan procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

vrijdag 7 december: winter in wijk aan zee. Het 
julianaplein ligt bedekt met een pak sneeuw en 
toch is het ‘s morgens om half zeven al een drukte 
van belang. een groep van bijna 50 deelnemers 
staat klaar voor vertrek naar de kerstmarkt van 
Bremen. een reis georganiseerd door Horst 
en Lia Heidenreich. Het begint al een aardige 
traditie te worden: vorig jaar stonden münster en 
osnabrück op het programma. Dit jaar Bremen 
en oldenburg. volgend jaar mogelijk Hameln 
en Celle. De reis verloopt prima, ondanks de 
sneeuw. onderweg verhaalt ‘meester jaap’ het 
sprookje van grimm over de Bremer stadtmu-
sikanten. rond het middaguur komt men in 
Bremen aan, bij het 5-sterren swisshotel aan de 
rand van de oude binnenstad. De vrijdag is ver-
der vrij voor bezoek aan de markten of horeca-
gelegenheden. over de overnachting in het hotel 
zijn alle deelnemers unaniem tevreden. voor de 
zaterdagmorgen had Horst, die overigens zelf 
Bremer van geboorte is, twee nederlands spre-
kende gidsen ingehuurd voor een rondleiding 
door de historische binnenstad. zaterdagmiddag 
wordt oldenburg nog aangedaan voor de laatste 
kerstinkopen. rond 18.00 uur wordt er aan de 
grens in Bad nieuweschans gestopt voor een uit-
stekende warme maaltijd. Chauffeur Henk brengt 
het gezelschap weer veilig terug en rond 22.00 
uur is men in wijk aan zee. volgend jaar: eerste 
weekend na sinterklaas is er weer zo’n prachtreis 
naar Duitsland.

 Jaap Brakenhoff  

Kerstmarkt duitsland

Tot en met Driekoningen staat de Reizende Kerststal, gemaakt door beeldhouwers uit de Culturele dor-
pen in de Sint Odulphuskerk. In de KOP van Waz is de catalogus te koop voor € 3,= De Odulphuskerk is 
open op zondag 30 dec van 13.00 tot 15.00 uur en op zondag 6 jan van 14 tot 16.00 uur. 

WijkaanZeedee

Gezondheidscentrum Goed

zoals elk jaar trad een aantal bekende wijk aan 
zeese artiesten weer op in de tot geluidsstudio 
omgetoverde woonkamer van Huize kisjes. al 
jaren gebeurt dit op de zevende december, en 
het bijzondere van deze opname is dat er niet 
één uitnodiging wordt verstuurd. en elk jaar zijn 
ze er weer allemaal. in totaal staan er veertien 
nummers op de cd, die verkrijgbaar is bij de spar, 
sonnevanck, primera ed van de watering, en in 
de kop van waz. De artiesten zijn: slagzij, auke 
Hofstra, alie Blokhuis, sjanneke van Herpen, 
eland, annemarieke Bechthold, Bas kisjes, peter 
Duin, marc en milly, arjen slotboom, ton Duin, 
paulien pinksterboer, nuh, elk mensch. verkrijg-
baar voor een bedrag van € 5,00

Opbrengst collecte alzheimer 
De collecte van alzheimer nederland in de week 
van 5 t/m 10 november heeft dankzij de inzet 
van vrijwilligers in ons dorp € 990 opgebracht . 
Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten.

Spreekuur Viva! Zorgroep

vrijdag 14 december, even voor 19.00 uur, stond 
de gehele entree van de moriaan vol met mensen 
en buiten begon zich ook al een aardige rij te 
vormen. De kerstfair georganiseerd door de ‘hel-
pende handjes voor sri Lanka’ kan ook rekenen 
op een trouwe schare fans die een leuk kerststuk 
kopen voor een redelijke prijs en daarmee tevens 
een goed doel financieel ondersteunen. een 
werkelijk mooi kerstgedachte.
Binnen een half uur waren er dan ook al grote 
gaten geslagen in de op de tafels uitgestalde 
kerststukken, voor ieder wat wils, voor een kleine 

of grote portemonnee. voor de laatkomers was 
er gelukkig ook een mogelijkheid om alsnog met 
een mooi stuk de deur uit te gaan.
De grote prijs van de gehouden loterij is gewon-
nen door mevrouw Bep van es uit Haarlem. De 
‘helpende handjes’ zullen er zorg voor dragen 
dat de opbrengst ten goede komt aan de geadop-
teerde weeskinderen in sri Lanka en willen alle 
kopers, donateurs en al diegene die hebben 
geholpen hartelijk bedanken.

De vrijwilligers van de ‘Helpende Handjes’.

Kerstfair ‘Helpende Handjes’ weer groot succes

Heeft u vragen over wonen, zorg of welzijn? onze 
cliëntconsulent houdt elke dinsdag van 14.00 tot 
15.00 uur een inloopspreekuur in De moriaan. 
zij kan samen met u kijken of er vragen zijn op 
het gebied van gezondheid, hulp en ondersteu-
ning. mocht u niet in staat zijn om naar De mori-
aan te komen dan kan de cliëntconsulent ook 
gratis bij u op huisbezoek komen. ook kunnen 
mantelzorgers met vragen contact opnemen.
voorbeelden van vragen aan de cliëntconsulent:
ik weet niet of ik nog lang zelfstandig kan blijven 
wonen. Hoe moet dat nu verder? Hoe zorg ik dat 
ik fit blijf? mijn echtgenoot vergeet zoveel. Hoe 
voorkom ik dat er iets vervelends gebeurt?
ik ben bang om te vallen, hoe kan ik me veiliger 
voelen? ik ben veel te zwaar, hoe kan ik afvallen?
sinds mijn echtgenote overleden is, kook ik niet 
meer voor mezelf. Hoe pak ik de draad weer op?
ik vind het lastig om al mijn medicatie uit elkaar 
te houden, hebben jullie handige tips?
welke aanpassingen kan ik in mijn woning 
krijgen en hoe moet ik dat regelen? ik zie op 
tegen de winterdagen en voel me eenzaam. zijn 
er mogelijkheden tot activiteiten? Het kost mij te-
veel inspanning om nog te douchen, kan ik daar 
ondersteuning bij krijgen? met al deze vragen 
kunt u terecht op ons wekelijkse spreekuur!

Mirjam van Eckeveld
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agenda
Vrijdag 28 december
De moriaan: volleybalvereniging wvv’72 
oliebollentoernooi 20.00 u. Deelname is gratis
Zaterdag 29 december
sonnevanck: Bloes Broers live vanaf 21.30 u
Maandag 31 december
sonnevanck: oud & nieuw Feest; thema 80’s & 
90’s, gold or silver tot 04.00 u 

Dinsdag 1 januari
strandopgang  zwaanstraat: Nieuwjaarsduik 
15.00 u, verzamelen vanaf 14.00 u
Woensdag 2 januari
De rel: uitzending radio typisch wijk aan zee 
20.00 – 22.00 u. 104.5 Fm
Vrijdag 4 januari
sonnevanck: tommy inc vanaf 21.30 u
Zaterdag 5 januari
sonnevanck: the Few vanaf 21.30 u
sunseaBar: new Year party
timboektoe: noordpiersessie nieuwjaarsborrel 
met Theo sieben 15.00 u
Zondag 6 januari
Herhaling uitzending radio typisch wijk aan 
zee 12.00 – 14.00 u. 104.5 Fm
Café De zon: Happy new Year Borrel voor alle 
dorpsbewoners 17.00  - 19.00 u
een zee van staal: gratis rondleiding Beelden-
park 14.00 u
Woensdag 9 januari
De moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 11 – zondag 27 januari 
tata steel Chess tournament
Vrijdag 11 januari
De moriaan: start 1e ronde 4 kampen 18.30 u

sonnevanck: Bucket Big Band vanaf 21.30 u
Zaterdag 12 januari
De moriaan: start 1e ronde grootmeestergroepen 
13.30 u
sonnevanck: Bluesavond The Hitman vanaf 21.30 u
Woensdag 16 januari
paviljoen Dorpsweide: simultaan – basisschool 
De vrijheit en Heliomare
Vrijdag 18 januari
sonnevanck: niels van gulik show vanaf 21.30 u
Zaterdag 19 januari
sv wijk aan zee haalt oude kranten op en arion 
gebruikte kleding en schoenen
sonnevanck: Bas kleine & His Harmaniacs 
vanaf 21.30 u
Vrijdag 25 januari
sonnevanck: kevin & esmee popmuziek 
vanaf 21.30 u
Zaterdag 26 januari
paviljoen Dorpsweide: Chess Feestavond 
vanaf 20.30 u

Zondag 27 januari
Dorpskerk: winterconcert Dockside aanvang 
15.00 u, kerk open vanaf 14.30 u

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 6  januari       
mevr. Ds. m. myburgh.
Zondag 20 januari        
mevr. ds.m. myburgh, en pastor n. smit, 
oec.dienst in Dorpskerk.   

Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 5 januari
19.00 uur  eucharistieviering   
voorganger p.r. putman samenzang 
Zondag 13 januari
9.30 uur eucharistieviering   
voorganger p.r. putman gemengd  koor
Zaterdag 19 januari
19.00 uur  familieviering   
voorganger p.n. smit jeugdkoor
Zondag 20 januari
10.00 uur oecumenische viering Dorpskerk 
voorgangers ds. m. myburgh  
en p. n. smit  gezamenlijke koren
Zondag 27 januari
9.30 uur eucharistieviering   
voorganger p.n. smit gemengd koor  
      
Oecumenische Bijbelkring
maandag  7 januari olv  pastor nico smit in de 
consistorie van de Dorpskerk aan het juliana-
plein. onderwerp:  De brief van paulus aan de 
galaten. inloop 19.30 uur met koffie en thee. 
aanvang gesprek om 20 uur.

Week van gebed voor de eenheid
De jarenlange verbondenheid van de beide wijk 
aan zeese geloofsgemeenschappen wordt tijdens 
de internationale week van gebed voor de een-
heid weer onderstreept met een agapéviering op 
zondag 20 januari  in de Dorpskerk. voorgangers 
en bezoekers van deze oecumenische dienst 
nemen deel aan deze vriendschapsmaaltijd in de 
traditie van de eerste christenen.
Het thema van 2013 is ‘wandelen met god’. De 
liturgie is voorbereid door de Dalit christen-
gemeenschap in india. Dalits, ongenaakbaren, 
zijn in india mensen zonder rechten. ruim 300 
miljoen mensen leven in dat land door het kas-
tesysteem aan de onderkant van de samenleving. 
een deel van hen maakte de overstap naar het 
christelijke geloof,  waar zij zonder onderscheid  
worden behandeld.
 
adressen
Banjaert, natuurvriendenhuis en kampeerter-
rein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: maandag, dins-
dag en vrijdag 13.30 – 16.30 u www.bibliotheekij-
mondnoord.nl 
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org 
Julianaplein: mobiele pinautomaat op vrijdag 
van 12.30 – 16.30 u
KOP v WaZ / De TIP (toeristisch informatie 
punt): maandag en woensdag 10.00 – 14.00 u; 
donderdag en vrijdag 12.00 -18.00 u; zaterdag en 
zondag 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: woensdagmiddag 50+sport is in 
januari gesloten!
De Rel: relweg 4, mail: derel@live.nl 
Tastoe: woensdag, donderdag, vrijdag 13.00 – 
16.30 u en zaterdag 11.00 – 15.00 u
zondag 13 , 20 en 27 jan. extra open
Tata Steel Chess tournament: website http://
www.tatasteelchess.com/tournament/information

Belangrijke telefoonnummers
politie Beverwijk 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen  112
ambulance  (023)515.95.00
Brandweer  (023)515.95.00
Dierenambulance 215454
Huisarts  375972
receptenlijn  088-0800169
milieuklachten milieudienst ijmond  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
milieuklachten/tatasteel  0800-0242255
koeien en omheining hooglanders:
stichting Crosshill  06-51575738
reinunie  (0255)566166
klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting), 
afdeling wijkzaken gem. Beverwijk 256260
wijkcoördinator  256256
geluidshinder vliegtuigen  020-6015555
of via mail  www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid 
030-285 6555
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
klachten Hotel noordzee 
klachtennoordzee@live.nl
sawaz info.sawaz@gmail.com
www.wijkaanzee.org
aanmelden activiteiten
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad dorpsraadwijkaanzee@gmail. 

Mededeling huisarts
sinds 14 december hebben wij een nieuwe re-
ceptenlijn via het praktijknummer (375972), 
u kiest voor optie 2. na de welkomst tekst kunt u 
alles in 1 adem inspreken, maar alstublieft niet te 
snel. wilt u het volgende inspreken:
naam, geboortedatum, telefoonnummer, apo-
theek en naam en mg van het medicijn.
aanvragen ingesproken vóór 11.00 uur, kunt u 
de volgende werkdag ophalen bij uw apotheek 
of uitdeelpost, maar neemt u voor de zekerheid 
2 dagen aan, want soms dienen medicijnen door 
de apotheek besteld te worden.
recepten die onvolledig worden ingesproken, 
worden niet in behandeling genomen.

Dan rest ons u allen hele fijne dagen toe te wen-
sen en op naar een gezond 2013

a.B. van oudvorst, huisarts
s. willemse, huisarts
L. de Haas, arts in opleiding
Cynthia, assistente
rowanna, assistente en poH (praktijkondersteu-
ner) in opleiding
judith, assistente in opleiding

Prijsuitreiking rondje WaZ
op 19 januari is de prijsuitreiking van kern met 
pit voor de geleverde prestaties van het afgelo-
pen jaar. ook het rondje wijk aan zee zal hier 
deel van uitmaken, evenals een prototype van 
de toekomstige app.  Deze zal plaatsvinden om 
10.00 uur in kasteel marquette te Heemskerk. 
geïnteresseerden zijn welkom!

Werkgroep Rondje Wijk aan Zee
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