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Recycle in KOP van WaZ
Marjan Reitsma uit Zaandam maakt lampen van
afvalmateriaal, zoals eierdozen, blik en plastic. “Ik stoorde mij al een hele tijd aan plastic
verpakkingen. Een kabeltje voor je pc is verpakt
alsof je ermee gaat diepzeeduiken. Veel te dik
plastic ook om door te knippen. Verder te pas en
vooral te onpas overal plastic zakjes omheen als
je iets koopt. Ik heb moeite met deze weggooi- en
consumptiemaatschappij en ben voor hergebruik. Het mooiste compliment om te horen is
dat mensen blij worden van mijn spullen.” Soms
van veren, van een oud roestig matras maar ook
upcycled vazen, plantenpotten en bloemen van
plastic flessen gebruikt Marjan. En nu maakt ze
zelfs schilderijen van afvalmateriaal!

Nieuw bestuur Sportvereniging Wijk aan Zee

Sport moet mogelijk blijven in Wijk aan Zee, dat is waar ook het pas aangetreden, nieuwe bestuur van de Sportvereniging Wijk aan Zee om gaat. “Net
zo dichtbij als een basisschool, een dorpswinkel. En hopelijk kunnen we dit blijven doen”, aldus Jeroen van Wijk, bestuurslid van de SV, de vereniging
voor de handbal én de voetbal.
Het vorige bestuur heeft de vereniging door
een tumultueuze periode geleid, in een tijd dat
het ledenaantal terug liep en er afwisselend
gepromoveerd en gedegradeerd werd. “Met veel
inspanningen is men er in geslaagd, talentvolle
jonge spelers van buitenaf te aan te trekken die
bij de grote selecties in de omgeving niet aan
spelen toekwamen. Deze strategie heeft zich uitbetaald”, blikt Van Wijk terug. “Het eerste speelt
mede daardoor op een knap 3e klasse niveau en
daarnaast telt de vereniging nu 7 seniorenteams,
12 jeugdteams en een flink aantal ‘niet spelende
leden’. We spelen nu in een poule met Vitesse en
Beverwijk en dat is best knap voor een klein dorp
als Wijk aan Zee.”

“De doelstelling van het vorige bestuur is ruimschoots behaald: terug naar de 4e Klasse. We
spelen nu in de 3e Klasse, maar belangrijk is ook
dat het niveau van de jeugd en eigenlijk de hele
organisatie daarin blijft meegroeien. Bij het spelen op een bepaald niveau hoort ook een gezonde
aansluiting vanuit de jeugd en bijvoorbeeld je 2e
elftal”, vertelt een gedreven en enthousiaste Van
Wijk. Vanuit zijn taak als ‘pr man’ voert hij dit
gesprek, terwijl de andere bestuursleden in de
kamer naast ons vergaderen. “Je speelt bij ons
omdat je trots bent om bij Wijk aan Zee te spelen.
En wat ons betreft, moet het een dorpsclub blijven. Iedereen kent wel iemand bij de voetbal of
de handbal. Het is een familiegevoel, je kunt dat

niet forceren. We willen het persoonlijk houden”.
Naast de 7 bestuursleden, zijn ook veel mensen
actief in de commissies en het meehelpen als
vrijwilliger. “Zonder deze mensen kunnen we het
niet: barpersoneel, het organiseren van evenementen, oude kranten ophalen, de schoonmaak.
Trots zijn we op het ‘ouder en kindtoernooi’,
waarmee je hele families samenbrengt. En ook de
sponsoren zijn voor ons belangrijk. Niet alleen
omdat ze sponsor zijn, maar ook voor hun inzet
als supporter en vrijwilliger. En dát is de kracht
van de vereniging.”

Strandjutter
Ernie Gerrits is geboren in Beverwijk en al jarenlang jutster op het strand tussen Wijk aan Zee
en Castricum. Zij werkt al zo’n vier decennia als
decorschilder bij De Nederlandse Opera en Het
Nationale Ballet en heeft een schat aan ervaringen opgedaan. Maar nog langer, ongeveer vanaf
haar negende, scharrelt zij langs de vloedlijn op
zoek naar de ultieme schat. En dat is wat haar
betreft niet een ring met diamanten, maar een
mammoetbot. Aangespoelde bruinvisonderdelen,
kefurbot, schelpen, poppenbenen, echofoto’s en
‘zeepokdalig’ wrakhout kunnen rekenen op haar
warme belangstelling. Of zij nu langs Nederlandse of buitenlandse kusten loopt, het jutten is een
belangrijk ritueel geworden in haar leven. Van
wat zij vindt, maakt zij bijzondere combinaties.
Deze bijzondere expositie is te zien tot en met 12
november. Open: 1 oktober tot 1 mei vrijdag t/m
zondag van 13.00-17.00 uur. Voorstraat 12.

Tekst: Sonja Waschkowitz. Foto: Heleen Vink ~
Foto staand van links naar rechts: Cees de Kievit
(Algemeen & evenementen), Jeroen van Wijk (PR),
Klaas Vos (Voetbal technische zaken en plaatsvervangend voorzitter). Zittend van links naar rechts: Job de
Boer (Secretaris), Dirk Smink (Voorzitter), Linda van
der Kolk (Handbal technische zaken). Niet op de foto:
Wil van Gelderen (Penningmeester).
Lamp van blikdeksels van Marjan Reitsma

30e Nederlands Kampioenschap Rummikub
Vorige maand is de 30e editie van het Nederlands Kampioenschap Rummikub gehouden. Bijna
honderd deelnemers speelden voor de selectie van grootmeester en meester. Daarnaast werd door de
grootmeesters gespeeld om het kampioenschap en speelden de meesters een eigen competitie. Dit jaar
wordt het WK Rummikub gehouden in Berlijn, de winnaar van het NK van 2014, Peter Mentzij,
dingt mee naar die titel. Winnaar in de categorie ‘meesters’ werd Imka Monsma en in de categorie
‘grootmeesters’ Matthijs Delvers, de huidige wereldkampioen. Deze nam ook de wisselbeker mee
naar huis. Inspirator en wedstrijdleider Horst Heydenreich gaat volgend jaar het stokje over geven
aan een nieuwe organisator, bij voorkeur in Wijk aan Zee. De komende maanden zullen gesprekken
gevoerd worden met belangstellenden om de organisatie over te nemen.
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VAN DE REDACTIE
Voelt u zich betrokken bij Wijk aan Zee?
Vindt u dat alles anders moet? Of dat het juist
gewoon zo moet blijven als het nu is? In de
Dorpsraad kunt u meepraten en meedenken
over de toekomst van Wijk aan Zee. En er
wordt dringend gezocht naar nieuwe leden
(Zie pagina 5). Dus grijp uw kans!
En als u dan nog tijd over heeft, nodig ik u
ook van harte uit om mee te helpen met de
Jutter. De redactie bestaat uit een klein groepje

vrijwilligers, en hoe enthousiast ook, we hebben niet altijd genoeg tijd om alles te schrijven
wat we zouden willen. Daarom een oproepje:
wilt u meedenken, meeschrijven, foto’s maken,
vormgeven? We kunnen uw hulp heel goed
gebruiken!
		
~ Marian van den Hul ~
				jutter@live.nl
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De lekkerste saté van Wijk aan Zee!

Elke maand live muziek met bekende artiesten
Ook in het weekend open voor een borreltje & bittergarnituur tot 00.00
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Dorpsgenoten

Leny Stolp-Schellevis
Leny woont naast haar geboortehuis aan de Duinweg met haar man Hans, die ze al bijna haar hele
leven kent, want zijn geboortehuis was een paar deuren verder. Leny en Hans hebben twee kinderen,
Cindy woont in Wijk aan Zee en Mathieu in de Broekpolder.
“Als kind woonde ik in de voormalige smederij
van Adriaan Bodewes aan de van Oldenborghweg. De veranda herinnert nog aan de plek
waar de paarden werden beslagen. Toen mijn
ouders er kwamen wonen hebben zij het tot 1942
gebruikt als woonhuis, vanaf dat moment begonnen mijn vader(Arie van Ka van Gerrit Rijst) en
mijn moeder een wasserij. Aan de overkant van
de straat was nog een open ruimte die gebruikt
werd als bleekveld. Dat veld werd een week per
jaar ingenomen door de kermisattracties. Mijn
vader had hotels in Wijk aan Zee en Amsterdam
als klant. Op de bakfiets ging hij twee keer in de
week naar Amsterdam om het wasgoed te halen
en brengen. Later kocht hij een oude T-Ford,
met grote letters stond op de zijkant: A. Schellevis Wasserij. Na 1950 werd het aantal hotels
minder, de concurrentie groter en in 1951 is
mijn vader ermee gestopt en werd hij wasbaas
bij Heliomare. Mijn opa (Gerrit Rijst) had een
verhuurderij van strandstoelen. Mijn vader heeft
er een seizoen gewerkt en repareerde en maakte
de stoelen. Hij kon de zaak overnemen omdat
zijn vader ermee wilde stoppen. Mijn vader heeft

het niet aangedurfd. De zaak is toen verkocht
aan aannemer Ber van der Meij, die had toen
al het Badgastenkerkje en is mijn vader daar in
dienst gekomen en in dat kerkje heeft hij heel wat
stoelen gemaakt. Vanaf 1975 zijn mijn ouders
een wasserette begonnen in 1983 zijn zij ermee
opgehouden.”
“Hans, was al als kleuter bevriend met mijn broer
Johan en kwam dagelijks bij ons over de vloer.
Hans was uitgenodigd voor een feest en vroeg
mij mee te gaan. Mijn oudere zus Cocky zei me
dat ik moest uitkijken dat ik niet verliefd op hem
zou worden. ‘Natuurlijk niet, ik kijk wel uit’ Het
is toch gebeurd en in 1970 zijn wij getrouwd.
Ik werkte al 3 jaar als receptioniste/ telefoniste
bij Heliomare, maar toen ik getrouwd was kon
ik vertrekken. Hans woonde en werkte op dat
moment in Heiloo en daar hebben wij de eerste
zeven jaar van ons huwelijk gewoond. Ik wil niet
zeggen 24 uur per dag, maar wel elke dag had
ik heimwee naar Wijk aan Zee. Ik was blij dat ik
weer terug was. Nadat de kinderen waren geboren ging ik weer werken bij Heliomare. Ik werkte

van 16.00 tot 24.00 en Hans was om 16.00 uur al
thuis. Dus er hoefde niemand op de kinderen te
passen.”
“Wij hebben altijd hard gewerkt en nu nog kan
ik niet stil zitten. Ik doe drie keer in de week aan
Nordic Walking en elke week ga ik met mijn zus
Cocky hardlopen in het duin, de ene keer in Wijk
aan Zee en de volgende keer in Heemskerk. Ik

ben vrijwilligster in de Sint Odulfuskerk, onder
andere ben ik er Lector. En doe samen met de
pastor de viering. Daarnaast zit ik in de haakclub
Orange Babies. Wij haken kleedjes voor de babies
van moeders die zijn besmet met HIV in Afrika
voor het merendeel in Zambia.”
~ Tekst: Georges van Luijk. Foto: Heleen Vink ~

Nacht van de nacht: Avonturen in donker Wijk aan Zee
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi
de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. Dan
ervaar je wat het is om de duisternis te beleven.
Dieren, maar ook mensen, kunnen in het donker
beter van hun nachtrust genieten.
Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht samen
met de natuur en milieu educatie voor de 11e
keer ook weer in Wijk aan Zee georganiseerd op
zaterdag 24 oktober 2015.
De wandeling is ongeveer 2,5 kilometer en start

vanaf de Julianaweg, ingang Badgastenkerk, te
Wijk aan Zee. Starten kan tussen 19.00 en 20.00
uur. Je mag je zaklamp meenemen en deelname
is gratis. De avondwandeling is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen, maar niet geschikt
voor buggy’s en mensen die slecht ter been zijn
in verband met oneffen terrein. Wil je meehelpen
of meer informatie, kun je contact opnemen met
Ilse Dekker, Milieudienst IJmond, 0251- 263841,
idekker@milieudienst-ijmond.nl.

The Other Side Toerrit

Dorpskerk en Maarschalkerweerd orgel in Rondje Wijk aan Zee
De Dorpskerk op het Julianaplein biedt Rondje
Wijk aan Zee inmiddels al weer drie jaar belangeloos een gastvrij podium voor muzikanten en
start van de wandelingen.
De Dorpskerk uit 1420 is het enige Rijksmonument dat Wijk aan Zee rijk is en beeldbepalend
voor het unieke dorpsgezicht. Bovendien wordt
het gebouw dit jaar gerenoveerd.En laat nou ook
het Maarschalkerweerdorgel een 100-jarig jubileum vieren. Reden temeer om bij de afsluiting
van dit seizoen de geschiedenis van de kerk en
Wijk aan Zee centraal te stellen.
Altijd al willen weten wat die geheimzinnige
tekens in de vloer van de kerk betekenen? En wie
is toch die Capitein Yan Cornelisz Winkel van
Twisk in 1769 hier begraven en Symon Clasen
Hoflant in 1622 en Maritgen Jans?
In de 17e en 18e waren er veel boerenzonen in
West-Friesland, die de stuurmanskunst leerde,
en dan later, met ‘n eigen schip ter koopvaardij
gingen. Zo ook onze genoemde Jan Winkel van
Twisk. Met dat schip, genaamd De Post Galei.
haalde bij b.v. van Riga hout, en misschien ook
wel graan en naar Lissabon om allerhande zaken
te halen en te brengen. Op ‘n terugreis daarvandaan is hij bij een zware storm bij Callantsoog
met man en muis vergaan. Enige dagen daarna is
z’n lijk in Wijk aan Zee aangespoeld . Daar zijn in

zijn zak nog wat Gouwen Guinjes vonden, welke
onder de familie zijn verdeeld. Hij is begraven te
Wijk aan Zee in de kerk; in ‘t voorportaal ligt zijn
steen, waar onder ‘n onttakeld schip op staat:
Capitein Yan Cornelisz
Winkel van Twisk Out
ruym 31 ½ yaar. In sware
storm gebleven voor Kalansoog
29 November hier begraven
Den 30 Desember 1769.
De familie Winkel heeft het opschrift boven ven
de deur geplaatst.
Marcel Lindeman gaat u op zondag 4 oktober
alles vertellen wat hij weet over de geschiedenis
van de Dorpskerk en Wijk aan Zee. Historische foto’s completeren het verhaal. Voor deze
gelegenheid mag zelfs eenmalig de 33 meter hoge
kerktoren beklommen worden!
Zondag 4 oktober gaan om 12.00 uur de deuren
open. De toegang is gratis, maar een bijdrage
voor de renovatie van de kerk is meer dan welkom. Om 12.30 uur zal Ary Rijke het Maarschalkerweerdorgel bespelen en iets vertellen over dit
bijzondere instrument.
Aansluitend om 14.00 uur is er een Dorpswandeling met Ellie en Jaap Durge.
Ook de Radarbunker is dit seizoen voor de laatste keer geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

MTC-WAZ de motortoerclub van Wijk aan Zee
organiseert op 17 oktober ‘The other side toerrit’.
Deze rit wordt georganiseerd in het verlengde
van de actie van Theo Bos: ‘cd voor Tara’.
Met deze rit hopen we zoveel mogelijk motorrijders uit de regio mee te krijgen en dan zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor de Speelkamer
op de afdeling oncologie in het AMC ziekenhuis.
De rit start om 10.00 uur van uit café ‘Het Wapen
van Wijk aan Zee’. De kosten zijn €7,50 per
deelnemer en gaat dan naar het goede doel. Ook
zal er een collectebus staan en zal de cd van Theo
Bos ‘The other side’ te koop zijn. Na afloop van
de rit zal Theo live komen zingen.
Namens het bestuur van MTC-WAZ.
Ron Krap

Burendag in de Banjaert
Op zondag 4 oktober organiseert NIVON natuurvrienden huis en kampeerterrein Banjaert,
Burg. Rothestraat 53 A, een burendag. Een goed
contact met onze dorpsgenoten stellen wij in
hoge mate op prijs.
Daarom bent u allen, na de activiteiten in de
dorpskerk, vanaf half vier welkom in Banjaert
voor een kopje thee of een ander drankje.
Natuurfotograaf Peter Zwitser heeft momenteel
een tentoonstelling van zijn werk in Banjaert en
hij zal op 4 oktober zelf aanwezig zijn. Verder
hebben we enkele dorpsgenoten als eregast uitgenodigd die dit jaar een literaire uitgave hebben
gerealiseerd. Bert Kisjes biedt de bundel Rimpels
te koop aan en kan ons iets vertellen over zijn
biografie ‘Een nieuwe tijd’. Daarnaast presenteert
Greet Cudovan haar boekje ’70 jaar vrij’.
Helaas is Marian Procee verhinderd, we hadden
graag nog even op walvisvaart gegaan. Alleen
virtueel dan.

ASO in de Zon
Het Alkmaars Straatorkest(ASO) staat op zaterdag 3 oktober in De Zon met de voorstelling De
Luisterrijke Lancering van Woutje Wokkels.
Woutje Wokkels als opvolger van Wubbo Ockels,
vertrekt in 1998 met zijn ruimteschip voor een
reis die zo’n 17 jaar zal gaan duren. Hij gaat langs
Mars, voor een onderzoek als mogelijk toekomstige woonplaats voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, slingert door naar Venus met zijn heuvels,
duikt in een zwart gat en keert uiteindelijk in
2015 weer terug op aarde. Gedurende die jaren is
er af en toe contact met de Ground Control hier
in Nederland en krijgt hij te horen hoe het er in
de wereld aan toe gaat. Wachtend op de naderende landing brengt het Alkmaars Straatorkest een
programma vol Straatorkest-hits om Woutje voor
te bereiden op zijn terug¬keer naar een zorgeloos
Nederland. De liederen voor deze voorstelling
zijn grotendeels zelf geschreven en gaan over
alles wat hen bezighoudt in onze samenleving.
Iedereen zingt, bijna altijd meerstemmig, soms a
capella, maar vaak begeleiden ze zichzelf op hun
accordeons, gitaren, yukelele, fluiten, viool, cello,
saxofoon, harmonica en ritme.
De voorstelling begint om 20.30 uur en vindt
plaats in café De Zon, Voorstraat 54, in Wijk aan
Zee. Kaarten kosten € 7,50 en kunnen worden gereserveerd op: tel.: 0251-373.147 / 06-2018.1181
of mail: ellibodewes@hotmail.com.
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Voor al uw dagelijkse boodschappen.
Van diverse verse producten tot PostNL
en stomerij.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
zaterdag

8.00-19.00 uur
8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur
Ons geneesmiddelen assortiment is uitgebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste

Verlengde Voorstraat 56
E: sparpoliste@despar.info
T: 0251-374161 http://poliste.spar.nl

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

Heeft u ons heerlijke
softijs al geproefd?
Probeer onze gemarineerde kipﬁlet
op Turks brood. € 5,- euro met alles
erop en eraan. Heerlijk!

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

Certiﬁcaat diabetische/reumatische voet

Denk ook eens aan een
cadeaubon !!
Voor info of afspraak
06-40990449
www.inkispedicure.nl
info@inkispedicure.nl

Bezoekt ook aan huis

- Cadeaus
- Decoraties
- Workshops
- Helmi 06 - 21883872
- Meubels op maat
- Onderhoud voor uw huis
- Ruud 06 - 55705384
www.tas-toe.nl
Voorstraat 56
1949 BJ
Wijk aan Zee

TASTOE
Openingstijden oktober 2015
Als je laat weten dat je komt,
doe ik de deur graag voor je open!!
4 okt t/m 18 okt
Carmen 06-30491683
26 okt t/m 2 nov
Tjarda 06-57681057

TASTOE
Ff geen vaste openingstijden!!!
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hoog geen uitzondering, vooral voor wave surfen
zijn golven heel belangrijk. En een verschil met
de Noordzee en de Stille Oceaan zijn haaien, ik
heb er nooit ervaring mee gehad, maar je houdt
er wel rekening mee dat ze er kunnen zijn”.

Nieuw bij de Noordpier: Green Waves watersport
De surfschool Ozlines en de surfshop waren er al, maar nu zijn ze verenigd in Green Waves watersportcentrum. Het gebouw ligt tussen Aloha en Timboektoe en draait volledig op groene energie met
behulp van zonnepanelen en zonnecollectoren en faciliteert naast de Noordpier Surfshop en Ozlines
Surfschool, ook warme douches, wc’s en nieuwe board-stallingsplekken, die het hele jaar open zijn.
Hij was nog maar net zeven jaar toen Chris Way
op de surfplank stond, niet in het koude water
van de Noordzee, maar in de warme Stille Oceaan aan de Australische oostkust. Chris Way
heeft vanaf dat moment alleen nog maar gesurft.
Tot hij Ingrid, een Texelse vrouw tegenkwam
en hij verliefd werd. Zo is Chris in Nederland
beland en woont al 15 jaar in Castricum met
Ingrid en de kinderen Mathilda van elf en Tristan
van acht jaar.
“Van oorsprong ben ik Mechanisch ingenieur
en heb ik gewerkt in kolen- en goudmijnen. Die
heb je in Nederland niet zoveel, dus wat moest
ik doen. Daarom ben ik de surfschool ‘Ozlines’
begonnen tussen Timboektoe en Aloha. Wij geven les in Windsurfen, Wave surfen, Kite surfen,
Standup peddle Surf en daarnaast hebben wij
een cursus Lifeguard. Op zondagochtend heb-

ben wij de Junior Surfclub voor kinderen vanaf
zeven jaar. In zes lessen van twee uur leren wij de
kinderen wave surfen. De meesten kunnen dan al
goed op de plank blijven staan. Ook organiseren
wij surfkampen voor kinderen.”

Tekst: Georges van Luijk
Foto boven: Txell Alarcón, www.txellalarcon.com
Surffoto: Heleen Vink

Hogere golven
“Het verschil van surfen in Australië en Nederland is eigenlijk alleen de temperatuur, de wintertemperatuur in Australië is ongeveer hetzelfde
als de zomertemperatuur in Nederland. In de
zomer is het waar ik vandaan kom ongeveer 24,
25 graden. In de winter komt de temperatuur
niet onder de 15 graden. Maar het enthousiasme
is in Nederland niet minder dan in Australië.
Verder is er natuurlijk het verschil in golfhoogte,
hier kan het wel eens een halve meter zijn en in
Australië zijn golven van twee en een halve meter

Ex-Dorpsgenoot in Lanzarote: Tanja Waschkowitz
Zij wist het al toen zij negen jaar was, Tanja Waschkowitz, geboren in Duitsland, opgegroeid in Wijk
aan Zee, wilde werken in de toeristensector. Haar droom heeft zij absoluut waargemaakt. Aan het
Holtlant college heeft zij toerisme gestudeerd. Aan het eind van haar studie heeft zij vijf maanden
stage gelopen op Tenerife, dat nog eens met vijf maanden werd verlengd. Na de opleiding heeft zij
voor verschillende reisorganisaties gewerkt in Griekenland en Oostenrijk en later op Lanzarote.
Daar zou zij een paar jaar blijven, maar dat pakte anders uit. Na twee jaar ontmoette zij Hugo Gonzalez. Zij hebben nu twee kinderen, Yurena (14) en Fabio (10) en wonen er nog steeds.
Gestopt met studeren is Tanja nooit, nu doet zij
nog een opleiding Frans en deze maand start
zij met een opleiding voor Havenmeester. “Ik
werk nu bij een Jachthaven en ben daar assistent
havenmeester. De haven is nog maar een jaar
oud en ik werkte er al een jaar voor de opening.
De haven heeft plek voor 640 jachten, waaronder
drie plaatsen voor megajachten van 60 meter
en wij kunnen schepen uit het water tillen tot
820.000 kilo. Ik heb marifooncontact met aankomende jachten en zorg voor de juiste papieren
en documenten en regel alles wat met de douane
te maken heeft. Ik wijs hen de ligplaatsen en heb
zodoende veel contact met de gasten, die uit alle
delen van de wereld komen. Er zijn opvallend

Nieuw gebouw
“Wij hebben in ons nieuwe supermooie gebouw
behalve onze school ook een surfwinkel en
openbare doucheruimtes en toiletten. Alles wat
je nodig hebt om te surfen is er te koop, zoals
wetsuites, kleding, alle accessoires en boards.
Ook kunnen de surfers een locker huren voor
een heel jaar, waar zij hun surfplanken kunnen
stallen. Er zijn veel surfers die uit Duitsland komen met een stapel planken op het dak van hun
auto. Nu kunnen zij hun planken in hun locker
stallen en elk weekeinde weer pakken. Sinds de
opening in juli hebben wij hier al de Nederlandse
kampioenschappen wave- en windsurfen gehad.
Voor het volgend jaar zijn wij al in gesprek om
ook kitesurfen hierheen te krijgen. Wij doen veel
samen met Aloha, zo hebben wij een pleintje tussen onze gebouwen gecreëerd met een barretje.
Hier organiseren wij evenementen en is er veel
reuring”.

veel Nederlandse en Belgische zeezeilers, die
bij ons komen om zich voor te bereiden op de
oversteek naar de Cariben en Zuid-Amerika. Die
staan natuurlijk verbaasd dat zij in hun eigen taal
worden aangesproken.”
Overval
“Afgelopen winter was Ronald Wolbeek er, een
Nederlandse zeezeiler, die met zijn Belgische
vriendin Riet naar Brazilië zou zeilen. Zij hebben
een aantal weken bij ons gelegen. Ik had dagelijks
contact met hen, ook nadat zij waren vertrokken.
In februari zat ik televisie te kijken en de nekharen sprongen overeind toen ik hoorde dat een
Nederlander was gedood tijdens een gewapende

roofoverval in een Braziliaanse jachthaven, het
was Ronald. Ik ben er nog kapot van. Riet had
die nacht gewacht tot de rovers weg waren en kon
de boot, die voor anker lag, niet los krijgen. Om
1.00 uur ’s nacht is ze zwemmend naar de wal gegaan om hulp te halen. Toen zij terugkwam was
Ronald al overleden. Ik heb nog steeds contact
met Riet.”
“Dit voorjaar heb ik een Nederlands stel in de haven gehad. Ik had hen verteld dat ik tijdens ‘Sail
Amsterdam 2015’ in Nederland zou zijn, ik had
in januari al mijn vakantie gereserveerd. Toen
ik in augustus met Yurena en Fabio in de trein
zat om naar de Sail te gaan, kreeg ik een mailtje
van die mensen en zij vroegen of ik inderdaad in
Nederland was. Zij nodigden ons uit om met hun
sloep mee te gaan in de parade. Die uitnodiging
hebben wij aangenomen en hebben een geweldige middag beleefd. De kinderen en ik hebben
zo genoten.”
Heimwee
“Of ik wel eens heimwee heb? Doorlopend,
ik verlang steeds naar Wijk aan Zee, hoewel
Lanzarote zo’n mooie natuur heeft, je kunt er
heerlijke wandelingen maken, de stranden zijn
mooi, het water is er zo helder, er zijn helemaal
geen fabrieken en er zijn prachtige grotten. Weet
je wat leuk is, dat Yurena en Fabio zich in Wijk
aan Zee helemaal thuis voelen en als het aan hen
ligt blijven wij hier nog een paar weken, maar
helaas, zij moeten ook weer naar school. Toen
laatst met die verschrikkelijke regen en onweer,
hebben Yurena en Fabio in de tuin gestaan, dat
kunnen zij in Lanzarote bijna nooit, heerlijk vond
zij het. Tijdens ons verblijf in Wijk aan Zee heb
ik wel eens een winterjas aangetrokken, zo koud
had ik het. De temperatuur komt in Lanzarote
nooit onder de 20 en niet boven de 35 graden.
Het is jammer dat Hugo niet gelijk met ons naar
Holland kan komen, voor mijn werk is het nu
laagseizoen, maar Hugo is autoverhuurder, voor
hem is het nu hoogseizoen.”
~ Tekst Geoges van Luijk, Foto privébezit ~

Dorpsraad zoekt versterking
Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee heeft tot
doel het bevorderen van de leefbaarheid in
Wijk aan Zee. De Dorpsraad vergadert iedere
tweede woensdag van de maand in Dorpshuis
De Moriaan, met uitzondering van de maanden
juli en augustus, tenzij er dringende zaken zijn.
De inwoners van Wijk aan Zee van 18 jaar en
ouder vormen tezamen de stichtingsraad. Deze
stichtingsraad stelt het beleid van De Dorpsraad
vast en benoemt nieuwe bestuursleden.
De Dorpsraad is op zoek naar mensen met het
volgende profiel: wegens de verhuizing volgend
jaar van de huidige penningmeester is deze
functie vacant. Als u een financiële achtergrond
heeft en zich willen inzetten voor de leefbaarheid
in Wijk aan Zee, bent u van harte welkom bij De
Dorpsraad. De functie is te combineren met de
inzet voor een van de beleidsterreinen.
Ruimtelijke ordening
Voor het beleidsterrein ruimtelijke ordening
zoekt de Dorpsraad versterking. De Dorpsraad
zet zich in voor het vroegtijdig begeleiden,
toetsen, monitoren en realiseren van plannen
die ingrijpen op de ruimtelijke ordening van het
dorp. Daarnaast wordt gereageerd op knelpunten
en problemen die zich voordoen. In de komende
tijd zijn er drie belangrijke ontwikkelingen aan de
orde: het herzien van het bestemmingsplan van
Wijk aan Zee; de renovatie en tijdelijke sluiting
in 2016 van de Velsertunnel; vertrek in 2017 van
een deel van de activiteiten van Heliomare.
Economie en toerisme
Ook voor het beleidsterrein economie en toerisme heeft de Dorpsraad versterking nodig.
Op het gebied van economie, waaronder als
belangrijke sector toerisme, is een evenwichtige demografische ontwikkeling nodig voor
de blijvende onderbouwing en verbetering van
basisvoorzieningen (school, sociale voorzieningen, gezondheidsinstellingen, detailhandel). Dit
hangt sterk samen met de aantrekkelijkheid van
het dorp als woonplaats.
In 2015 is een gemeentelijk beleidsplan toerisme
opgesteld. Vanuit De Dorpsraad zal gevolgd
worden hoe de besteding van het beschikbare
budget voor activiteiten zal worden ingezet. Verder zullen de contacten met de ondernemers in
Wijk aan Zee opgepakt worden aan de hand van
bijeenkomsten met gerichte onderwerpen.
Voor meer informatie of het zich kandidaat stellen
kan contact opgenomen worden met de secretaris
Tineke Vos, telef: 06-53838175 of secretariaat.
dorpsraadwaz@gmail.com of met de voorzitter Peter Duin, telef. 0251-248551 of dorpsraadwijkaanzee@gmail.com.
Agenda vergadering Stichtingsraad
Woensdag 28 oktober aanvang 20.00 uur in
Dorpshuis De Moriaan.
Thematisch deel: Toelichting op de renovatie
Velsertunnel. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat zullen een toelichting komen geven op de
plannen. De tunnel is 60 jaar oud. Het renovatieproject is om technische en veiligheidsreden
onvermijdelijk. Van maart tot en met september
2016 zal de tunnel geheel afgesloten zijn.
Introductie Sociaal Team in Wijk aan Zee.
Onlangs is het Sociaal team West gestart in
Dorpshuis De Moriaan. Edith van Kuler, coördinator Sociaal team West, komt in ieder geval
samen met Marjolijn Miedema en mogelijk ook
met Marco Dalprà, om zich voor te stellen en een
toelichting te geven op de taken van het Sociaal
team en met elkaar te kijken wat het Sociaal team
voor Wijk aan Zee kan betekenen.
Huishoudelijk deel: Vaststelling jaarverslag over
2014 en voortschrijdend beleidsplan 2015-2018.
Dit document is te vinden op:
http://wijkaanzee.org/beleidsplan-en-budgetjaarverslag/jaarverslagenbeleidsplan/
Benoeming bestuursleden. Ter vergadering zullen
nieuwe bestuursleden worden voorgedragen.
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aan de slag, door bijvoorbeeld het organiseren
van wandelen in de wijk of burendag. Marco:
“Bewoners kunnen aangeven wat voor activiteit
zij willen organiseren in hun wijk en vervolgens
gaan wij hier samen met de bewoners mee aan de
slag door te kijken hoeveel animo er voor is en of
het realiseerbaar is. Dat kan heel breed zijn.”

Colofon
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Praktisch Mediteren voor Iedereen

Door mediteren breng je rust in je hoofd, vermindert spanning in je lijf, word je helderder,
verbetert je concentratievermogen, kun je beter
om gaan met spanning en stress, krijg je meer
energie en vind je meer balans en harmonie.
Na de herfstvakantie beginnen er nieuwe op Haptonomie en Mindfulness gebaseerde cursussen
Praktisch Mediteren voor Iedereen. In zes wekelijkse lessen van 1½ uur leer je stapsgewijs hoe je
meditatie kunt integreren in je dagelijks leven. In
Wijk aan Zee is dat dinsdagavond (20.00 -21.30),
van 29 okt t/m 1 dec. De cursus kost € 86,-. Wil
je een andere dag of tijd, meer informatie, een
gratis proefles, een cursus bij jou thuis of gewoon
aanmelden? Bel of mail: Paulien Pinksterboer:
06-53675676 of 0251-272660 info@haptonomietime-out.nl www.haptonomie-time-out.nl

Te koop

Burg.Rothestraat 88
Tussenwoning met voor
en achtertuin,
Schuur en garage
Vraagprijs €189.500,- k.k.
Julianaplein 9 1949 AT Wijk aan Zee
Tel. 0251-375956, of 0653392877
info@vanamersfoortmakelaardij.nl

Bent u al bekend met het Sociaal team Wijk aan Zee?
Het Sociaal team West is nu bijna een maand actief in Wijk aan Zee. U kunt bij het Sociaal team
terecht voor problemen of vragen op het gebied van werk, geld, opvoeding, relatieproblemen, onderwijs, gezondheid, verslaving, veiligheid en wonen. Daarbij wordt er in eerste instantie naar gekeken
wat u zelf kunt, eventueel met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Lukt dit niet, dan
wordt er op zoek gegaan naar professionele hulp.
Een oplosing in de buurt
De gemeente Beverwijk, Socius Maatschappelijk
Dienstverleners, MEE, Stichting Welzijn Beverwijk en de ViVa! Zorggroep zijn betrokken bij het
Sociaal team. Door deze samenwerking komen
verschillende specialismen samen. Twee leden
van het Sociaal team West zijn Marco Dalpra en
Marjolijn Miedema. Marjolijn: “Binnen het team
leren we veel van elkaars specialisme. Zo zorgen
we ervoor dat alle teamleden de vragen die binnenkomen, kunnen beantwoorden waardoor bewoners goed en snel geholpen kunnen worden.”

Ook wordt ernaar gestreefd om u en uw omwonenden meer naar elkaar te brengen waardoor
zaken zelfstandig worden opgepakt en bewoners
elkaar gaan helpen. Marco: “Als bewoners een
probleem hebben, ondersteunen en begeleiden
we hen om zelf tot een oplossing te komen of
door op zoek te gaan naar de juiste personen die
hulp kunnen bieden.”

Open drive rummikub

Wedstrijden SV Wijk aan Zee

Op zaterdag 17 oktober 2015 zal rummikubvereniging De Zandloper weer haar halfjaarlijkse
open drive houden in Dorpshuis De Moriaan
te Wijk aan Zee. Er wordt gespeeld met het
4-3-2-1 systeem en er worden 2 maal 5 spelletjes gespeeld. Tussen de tweemaal 5 spelletjes is
er ruimte genoeg voor een drankje, hapje in de
foyer van De Moriaan. Natuurlijk is er weer een
heel mooie loterij en het mandraden ( € 0.50 per
gokje) met als prijs een goed gevulde mand zal
ook niet ontbreken.
De kosten voor de drive zijn € 3,- per persoon.
De loten kosten € 2,50 per mapje van 5 nummers,
en 3 mapjes voor € 6,00. De zaal is open om 12.30
uur en de drive start om 13.00 uur. U kunt zich
opgeven, telefonisch bij : Jacqueline Beekman tel.
020-6454823 of per mail: jacquelinebeekman@
ziggo.nl of op 17 oktober aan de zaal tussen
12.30 en 12.45 uur.

Hieronder vindt u een overzicht van de wedstrijden van de Handbal Dames en Voetbal Heren
van de maand oktober..
Speciale aandacht is vereist voor de thuiswedstrijd van de heren tegen Beverwijk. Deze is verplaatst van zondag 11 naar zaterdag 10 oktober,
aanvang 17.00 uur. Hierdoor hoeven de supporters niet te kiezen tussen deze gezellig beladen
streekderby en de ook altijd gezellige Bokbiertocht in Wijk aan Zee op zondagmiddag.
U bent van harte welkom om onze Dames en Heren uit Wijk aan Zee aan te komen moedigen op
één van deze speeldagen, dus hopelijk tot ziens!

Wij als bestuur hopen u te mogen begroeten op
17 oktober 2015 in Dorpshuis De Moriaan te
Wijk aan Zee.

Te koop

in hotel Zeeduin
aan de Relweg

Diverse recreatieappartementen met
balkon, met beheerscontract,
dat zorgdraagt voor een goed
rendement op uw investering

Rendement 2014: 5% netto
Vraagprijs vanaf
€ 97.500,- k.k.
Julianaplein 9 1949 AT Wijk aan Zee
Tel. 0251-375956, of 0653392877
info@vanamersfoortmakelaardij.nl

Activiteiten in de wijk
Naast deze individuele dienstverlening gaat het
Sociaal team ook graag met u als wijkbewoner

Wedstrijdoverzicht
SV Wijk aan Zee Dames 1 (Handbal)
4 oktober			
Uit bij DSS DS1
Tijd: 12.10 uur
Plaats: DSS Assumburg Heemskerk
			
11 oktober
Thuis tegen Tornado DS3
Tijd: 13.00 uur
Plaats: Wijk aan Zee - Doolhof
			
SV Wijk aan Zee Heren 1 (Voetal)
4 oktober
Uit bij Bloemendaal
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Bloemendaal
			
10 oktober
Thuis tegen Beverwijk
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Wijk aan Zee De Doolhof
			
18 oktober
Uit bij Vitesse22
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Castricum

Netwerkbenadering en duurzame oplossingen
De effectiviteit van het Sociaal team is te danken
aan verschillende elementen waar veel bewoners
mee geholpen kunnen worden. Marjolijn: “We
leggen actief contact met bewoners en houden
het bewust laagdrempelig. Ook maken we gebruik van een netwerkbenadering door te kijken
welke personen een bewoner kunnen steunen of
in ieder geval toegang geven tot wat meer sociale
contacten en we hechten veel waarde aan zelfredzaamheid. Dit houdt in dat we proberen om
bewoners onafhankelijk te maken. Mocht dit niet
werken dan gaan we kijken waar deze persoon
terecht kan voor goede hulp.” Marco: “Daarnaast
is ons uitgangspunt om op zoek te gaan naar
duurzame oplossingen door bij bewoners zelfinzicht te creëren en hen bewust te laten worden
van het netwerk dat zij kunnen raadplegen indien
eenzelfde situatie nogmaals voorkomt. Tenslotte
is het onze kennis die het Sociaal team effectief
maakt. We proberen te voorkomen dat mensen
van het kastje naar de muur worden gestuurd.”
In Wijk aan Zee kunt u het Sociaal team vinden
in dorpshuis de Moriaan op donderdag van 12.00
uur tot 14.00 uur. Daarnaast gaat het Sociaal
team de komende tijd ook Wijk aan Zee in om
bewoners te ontmoeten en flyers uit te delen. Op
andere tijdstippen kunt u langskomen bij buurthuis Wijk aan Duin in Beverwijk.
Sociaal team West is bereikbaar op telefoonnummer: 0611035327 of via email: sociaalteam@
beverwijk.nl.

Dokter Netelenbos

Velen van ons zullen hem nog hem gekend hebben als huisarts, wonende aan de Julianaweg. Hij
kwam in 1936 als huisarts in Wijk aan Zee, als
opvolger van Dokter de Waard op het Julianaplein, die daar woonde waar nu woongebouw
Belinfante staat, voorheen slagerij Bakker.
Dokter Netelenbos hield praktijk op de Julianaweg en zijn vrouw was zijn rechterhand. Hij
fietste door het dorp van patiënt naar patiënt en
was een vaste gast bij de familie Schelvis in hotel
Sonnevank. Als huisarts was hij zeer geliefd bij
de kinderen want hij had altijd wel een snoepje
als hij op bezoek kwam. Hij was een trouwe kerkganger in de Hervormde kerk en zat altijd op de
achterbank met zijn rug tegen het schot zodat hij
er snel er uit kon als ze hem nodig hadden. Hij
was geboren op 7 februari 1907 in Oostkapelle
en is overleden op 4 april 1971 te Wijk aan Zee.
Van Jan van der Wel had ik vernomen dat hij in
Groenlo was begraven bij zijn ouders. Toen wij
daar op de camping waren ben ik op de Hervormde begraafplaats gaan kijken. Daar vond ik
zijn graf, met op de steen de tekst: Willem Netelenbos 7-2-1907 overleden 14-4-1971 Gedurende
36 jaar arts te Wijk aan Zee.
~ Klaas van Amersfoort ~

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 2 oktober
De Moriaan: Wijk aan Zee StratenVolleybal Toernooi.
Sonnevanck: Live Muziek: Del Norte, cumbia,
son, musica mestiza; aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 3 oktober
Het Strandhuis: Najaarsproeverij; 14.00 -17.00 uur.
Café de Zon: Het Alkmaars Straatorkest met:
De Luisterrijke Lancering van Woutje Wokkels;
aanvang 20.30 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Shiny Wallpaper, prettige pop & jazz sfeer; aanvang 21.30 uur.
Timboektoe: Eindfeest 2015; aanvang 22.00 uur.
Zondag 4 oktober
Vertrek vanaf Heliomare: Hardloopevenement
Wijckloop; aanvang 9.45 uur.
Dorpskerk: Orgelbespeling door Ary Rijke en
Geschiedenis van de Dorpskerk en het Orgel; van
12.30 - 14.00 uur.
Radarbunker op het Vuurbaakduin: openstelling
van 13.00 - 16.00 uur.
Vertrek vanuit de Dorpskerk: Rondwandeling
Rondje Wijk aan Zee; aanvang 14.00 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Dinsdag 6 oktober
SunSeaBar: Mountainbike BeachBattle ‘Summer
Edition’; aanvang 19.30 uur.
Vrijdag 9 oktober
Sonnevanck: Crazy Piano’s, nummers op aanvraag!; aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 10 oktober
Sonnevanck: Bluesavond met the Robert Housefield blues fusion; aanvang 21.30 uur.
Zondag 11 oktober
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur.
Vanaf Duinpaviljoen Schoos: Rondleiding Atlanticwallbunkers; aanvang 11.30 uur.
Bokkentocht in Wijk aan Zee; 12.00 tot 18.00 uur.
De Tapperijen: Strandpaviljoen De Kust, Het Wapen van Wijk aan Zee, Gewoon in Wijk aan Zee,
Hotel Restaurant Café Sonnevanck, Strandrestaurant Het Strandhuis, De Sunseabar, Café De Zon,
Brasserie Klein Zwitserland, Café Het Juweeltje,
Het Zomerhuis, Paviljoen Sout, Dorpshuis De
Moriaan en De Liefhebbers, Steakhouse Santé.
Steakhouse Santé: Live Muziek: Duo Woman; van
12.00 tot 17.00 uur.
Steakhouse Santé: Live Muziek: Mick Harren;
aanvang 17.00 uur.
Dinsdag 13 oktober
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur.
Woensdag 14 oktober
De Moriaan: vergadering Dorpsraad; 20.00 uur.
Vrijdag 16 oktober
Sonnevanck: Crazy Piano’s, 21.30 uur.
Zaterdag 17 oktober
De Moriaan: Open drive rummikub De Zandloper; aanvang 13.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Jumpback, dikke
Rhythm & Soul; aanvang 21.30 uur.
Woensdag 21 oktober
Sonnevanck PopQuiz; aanvang 20.30 uur.
Vrijdag 23 oktober
Sportkantine Doolhof: SV Wijk aan Zee Darttoernooi; aanvang 20.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Flattire, “swinging the
blues”; aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 24 oktober
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Sonnevanck: Live Muziek: Bluestone, blues!;
aanvang 21.30 uur.
Zondag 25 oktober
Vertrek vanaf Hoge Duin: Rondleiding Atlanticwallbunkers; aanvang 11.30 uur.
Woensdag 28 oktober:
De Moriaan: Jaarvergadering Dorpsraad; 20.00 uur.
Vrijdag 30 oktober
Sonnevanck: Live Muziek: Zjon & Linda, soul,
rock ’n roll & pop; aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 31 oktober:
Sonnevanck: Live Muziek: Zänph, Nederlands,
stevig, melodieus & stuwend; aanvang 21.30 uur.

Nieuws
van
de kerken
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Belangrijke telefoonnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Dorpskerk
Zondag 4 oktober
Ds. E. Baljet te Monnickendam
Zondag 18 oktober
Ds. F. J. van der Wind te Heiloo
Sint Odulphusparochie
Zaterdag 3 oktober
19.00 uur themaviering		
voorganger p. N. Smit
themakoor
Zondag 11 oktober		
9.30 uur woord-communieviering
voorganger p. M. de Haas Odulphuskoor
Zaterdag 17 oktober
19.00 uur gezinsviering		
voorganger p. M. de Haas jeugdkoor
Zondag 25 oktober
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. J. Stam
Odulphuskoor
Zaterdag 31 oktober
19.00 uur woord-communieviering
voorganger p. M. de Haas samenzang
Oecumenische bijbelkring
Maandag 5 oktober is de tweede avond van de
bijbelkring. Het jaarthema dat de groep gekozen heeft is: De profeten. Deze avond: Ezechiël.
Diaken Marcel de Haas is de gespreksleider. U
bent vanaf half acht welkom in de consistorie van
de Dorpskerk aan het Julianaplein voor een kopje
koffie of thee. Om acht uur vangt het gesprek aan.
Jubilea
De maand oktober staat in het teken van
verschillende jubilea. Op 3 oktober wordt het
125-jarig bestaan van de Odulphuskerk gevierd
en is Marja Westerbeek 40 jaar dirigente van het
themakoor. Op 25 oktober is er een feestelijke
viering vanwege een aantal 40-jarige en 25-jarige
jubilarissen in het Odulphuskoor waarin pastor
Joop Stam zal voorgaan.

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 292470

125 jaar St. Odulphuskerk

Op zaterdag 3 oktober is het feest in de parochie
van Sint Odulphus. Op bescheiden wijze wordt
gevierd dat in 1890 een nieuw kerkgebouw in
gebruik kon worden genomen. Bouwpastoor
Adrianus Driessen had bij zijn benoeming tot
pastoor van Wijk aan Zee van de bisschop van
Haarlem de opdracht gekregen de katholieke
gemeenschap een stenen kerk te geven. De Wijk
aan Zeeërs hadden vele jaren in een noodkerkje
de wekelijkse mis moeten bijwonen. Voor een
bedrag van ƒ 29.200.- was aannemer F. Raaymakers uit Nieuwer-Amstel bereid de klus te klaren.
Een tekort aan personeel zorgde voor vertraging,
zelfs de inzet van alle beschikbare metselaars van
Wijk aan Zee - op verzoek van de bouwpastoor bracht hierin geen verandering. Uiteindelijk kon
de bisschop hem inwijden op 19 mei 1890. Dat
is dus 125 jaar geleden en een feestje waard. Er is
een gevarieerd keuzeprogramma samengesteld:
Om 14.00 uur wordt gestart met een fotopuzzeltocht door de dorpskern van Wijk aan Zee.
Om 16.00 uur spelen Kees Posthumus en Juul
Beerta hun muzikale voorstelling De Bijbel in
een uur. Bijbelverhalen van Genesis tot na Pasen
passeren in snel en vrolijk tempo de revue. De
voorstelling is vrij toegankelijk en een cadeautje
van de Eloyparochie.
Om 19.00 uur wordt de herdenking afgesloten
met de maandelijkse themaviering waarin het
veertigjarig jubileum van dirigente Marja Westerbeek extra aandacht krijgt.

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

