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De Stolperstein van Freek Bol
Witheet was ik, toen ik zag dat het trottoir op de
Zeestraat en de Verlengde Voorstraat opnieuw
was bestraat en de Stolperstein er niet meer was.
Ik sprak een bewoner aan die ik toevallig tegenkwam, waarvan ik wist dat deze Solperstein pal
voor zijn deur lag. Nico, zei ik, weet jij waar die
Stolperstein is gebleven? ‘Nee’, zei Nico Mijnen,
‘ik vroeg mij ook al af waar die steen was gebleven, die zullen die stratenmakers toch niet in
een container hebben gegooid?’ Ik heb direct de
gemeente gebeld en om opheldering gevraagd.
Daar wisten zij van niets, ik zou worden teruggebeld. Daarvoor had ik geen geduld en heb een
mail gestuurd. Maar mijn ongeduld was zo sterk
dat ik erop af ging en sprak een stratenmaker
aan, die wist van niets, hij had niet meegedaan

om de tegels op te ruimen. Een volgende wist
het ook niet, maar de derde wist het. Hij zei: ‘Wij
waren bang dat hij zou beschadigen als wij hem
nu al terugleggen en hebben hem zolang in de
keet gelegd en als alle werkzaamheden klaar zijn
leggen wij hem weer terug op de plaats waarvan
wij hem hebben gehaald.’
Ik was bevooroordeeld, ik was echt van mening
dat de stratenmakers de tegel hadden weggegooid, maar nee, zij hadden hem keurig in een
kast gelegd en plaatsen hem weer netjes op de
plek als zij klaar zijn met de werkzaamheden,
zodat de Stolperstein van Freek Bol niet zal beschadigen. Op de foto de Stolperstein in de keet
van de stratenmakers.
George van Luijk.

De Moriaan energieneutraal
Op de Moriaan zijn 320 zonnepanelen geplaatst.
Deze leveren jaarlijks evenveel stroom als het
dorpshuis gebruikt. Daarmee is de Moriaan
energieneutraal voor stroom. Een prestatie die
aansluit bij de ambities van de gemeente. Daarom
heeft wethouder milieu, Tim De Rudder, op 20
april de zonnepanelen officieel in gebruik gesteld.
De Rudder: “De gemeente Beverwijk heeft de
ambitie om op termijn de gehele gemeente
energieneutraal te maken. Daarvoor is een flinke
inspanning nodig van iedereen. Initiatieven zoals

deze, waarbij het dorpshuis de Moriaan 320 zonnepanelen heeft laten plaatsen, juich ik dan ook
van harte toe.”
Wethouder Tim de Rudder nam met het weghalen van een doek, voor het digitale paneel van de
360 zonnepanelen die op het dak liggen van de
Morriaan, deze centrale officieel in gebruik.
Tekst; Omgevingsdienst IJmond
Tekst bewerkt door: Dirk-Jan Prins Foto: Dirk-Jan Prins

Ezels & Kwasten

Foto: Heleen Vink

Schilderen in de kroeg of een buiten locatie zoeken in en rond Wijk aan Zee....
Van 20 mei tot en met 28 mei gaan kunstenaars,
bekend en minder bekend, uit binnen en
buitenland aan de slag. Voor het 15de jaar is
er de internationale kunstenaarsweek “Ezels &
Kwasten”. Café de Zon en een zaal in de Moriaan
worden om getoverd tot centrale ateliers en vanaf
vrijdagmorgen 20 mei om 11 uur is dit dagelijks
een uitvalbasis , broedplaats en werkplaats van
de kunstenaars. Het thema dit jaar is “binnenste
buiten – onderste boven”.
Vrijdag 27 Mei heeft een vakjury hiernaar gekeken en is de prijsuitreiking om 20.30 uur in
Café de Zon. Tussendoor bent u welkom op de
Dichtersavond woensdag 25 Mei om 20.30 uur in
strandpaviljoen de KUSt en deze avond wordt

Veilige oversteek
Iedereen weet het nog wel. De geboorte van een
zebrapad bij de Spar. Opeens was hij daar.
Ondanks dat de gemeente al jaar en dag aan
het vestje wordt getrokken om daar nu eens een
veilige oversteek te maken, is het er nooit van
gekomen. Tot nu! Wethouder Dorenbos heeft
onlangs een uitspraak gedaan dat deze er moet
komen. De wethouder vindt het nu dan ook belangrijk om door te pakken. Er komt een veilige
oversteek!
Het was eerst de bedoeling deze oversteek tijdens
de huidige werkzaamheden te realiseren. Dit zou
te veel hinder opleveren. De oversteek staat nu
gepland in het najaar, na het seizoen.

In welke vorm deze zal zijn is nog niet geheel
duidelijk. Alléén een zebrapad is uitgesloten.

muzikaal omlijst door Peter Duin en Rob van de
Klooster.
De grote finale is zaterdag 28 Mei. Van 11-17 uur
worden alle kunstwerken tentoongesteld
in de Moriaan. De veiling zal dit jaar voor het
eerst op zaterdagavond om 20.00 uur in Café de
Zon zijn. Dit is ieder jaar spannend. Tussen het
uiteenlopende werk, gemaakt vanuit verschillende disciplines, is het de kunst om de juweeltjes
te spotten! Mede door de sponsoring van de
gemeente Beverwijk, de daadkrachtig inzet van
SaWaZ en de organisatie vanuit de Kop van WaZ,
beloofd het weer een mooi evenement te worden.
Voor meer informatie: www.ezelsenkwasten.nl

VAN DE REDACTIE
Alles wordt weer groen om ons heen, allerlei activiteiten komen er weer aan. Smaakmarkt,
Jutterspad, de Avondvierdaagse en ga zo maar door. Er gebeurd genoeg in ons dorp en er
zijn zoveel mensen die zich ervoor inzetten. Zo ook voor de avondvierdaagse. In januari
heeft er al een stuk in de Jutter gestaan, maar helaas heeft niemand zich gemeld. Onze dames
doen het nu 10 jaar, en graag willen ze het stokje overdragen. Wie biedt? Hoe erg zou het
zijn als we een dorp zijn zónder avondvierdaagse. Dat hoort er toch bij? 4 dagen met papa
of mama en al je klasgenoten door het dorp, duinen en het strand, om aan het einde van
de week het felbegeerde speldje op te kunnen halen. Het draaiboek ligt klaar, je kunt het zó
overnemen.
Angela van Tunen. Jutter@live.nl

Tekst: Dirk-Jan Prins Foto: Ingezonden foto
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Meifeest Wijk aan Zee
woensdag 4 mei

Aandachttraining voor
kinderen (8-12 jaar)

Dodenherdenking
Dorpskerk
om 18.45 uur de jaarlijkse herdenkingsdienst
voor de slachtoffers van oorlog en geweld. Het
landelijke jaarthema van het Comité 4 en 5 mei is
Vrijheid omarmd.

Dit is een oproep aan ouders met kinderen
die moeite hebben met concentreren, niet
kunnen ontspannen of overprikkelt zijn.
Onlangs ben ik gestart met de opleiding
AMT (Academie voor Mindful Teaching).
Voor deze opleiding dien ik een pilotgroep
te vormen van kinderen in de leeftijd van
8 t/m 12 jaar. Aan deze pilotgroep zal ik de
training ‘Aandacht werkt!’ in de methode
van Eline Snel geven.

Aansluitend de stille tocht langs het graf van de
onbekende oorlogsvlieger en de De Zwaanstraat
tot aan het monument bij de strandopgang om
de kranslegging bij te wonen en de twee minuten
stilte om acht uur.
Aan de dienst en de kranslegging werken weer
leerlingen van basisschool De Vrijheit mee en de
muzikale begeleiding bij het monument is van
Wijk aan Zee's Collectief WAZCO.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
om in de Odulphuspastorie bij een kopje koffie of
thee na te praten.
Dorpskerk: Oecumenische Kerkdienst in het
kader van Dodenherdenking; aanvang 19.00 uur.
Oorlogsmonument: Dodenherdenking
aanvang 19.35 uur.
Feesttent Dorpsweide: Live muziek: Bob en de
Blue Band; aanvang 20.30 uur.

Donderdag 5 mei

Hemelvaartsdag - Bevrijdingsdag
Feesttent Dorpsweide: Oecumenische viering
rond het thema Gastvrijheid; aanvang 10.00 uur.
De tentviering in Wijk aan Zee maakt onderdeel uit van het Meifestival: de opening van het
toeristenseizoen in de badplaats. Daarom is dit
jaar gekozen voor het thema van de gastvrijheid.
Een thema met dubbele betekenis omdat Hemelvaartsdag dit jaar samenvalt met Bevrijdingsdag.

Oproep

Gast, vrijheid en gastvrijheid zijn de trefwoorden
in deze bijzondere viering. Voorgangers zijn
dominee Anne Hoekstra, kapitein Ria Schuitert
van het Leger des Heils en diaken Marcel de Haas.
Zoals gebruikelijk naast woord en gebed, veel
zang en muziek in deze viering.Iedereen is van
harte welkom in onze kerk zonder drempels!
Dorpsweide: Braderie van 12.00 – 17.00 uur.
vanaf 14:00 op de Dorpsweide, “Waar schijt de
koe?”
Tijdens het aanstaande Meifestival zal wederom
een editie van “Waar schijt de koe?” georganiseerd worden, waarbij alle opbrengsten ten goede
komen aan de handbal en voetbal jeugd van SV
Wijk aan Zee.
Loten om de mooie geldprijs mee binnen te
slepen, zijn te koop bij Primera van de Watering,

SV Wijk aan Zee of Johan Schram.
Met muziek van De Wico’s
Feesttent Dorpsweide: Radio 10 Drive in Show
aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 6 mei

Dorpsweide: Kindermiddag met Lasergamen en
andere activiteiten van 13.00 – 17.00 uur.
Steakhouse Santé: Optreden van: Mick Harren;
aanvang 19.00 uur.
Feesttent Dorpsweide: Live muziek: Coverband
Vegas aanvang 20.30 uur.
Club Star aan zee: Optreden van: Rob Zorn
aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Josie Kuhn
aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 7 mei

Tijdens deze achtweekse aandachtstraining (of mindfulnesstraining) van een
uur per week leren kinderen om vanuit
een vriendelijke, opmerkzame houding
hun aandacht te stabiliseren, te richten en
verplaatsen. Ze raken vertrouwd met hun
binnenwereld, zonder meteen te hoeven
oordelen over wat zij (of anderen) denken,
voelen of ervaren.
De training start op vrijdag 27 mei en stopt
precies op de laatste schooldag voor de
vakantie (donderdag 14 juli), Tijd: 14.00 –
15.00 uur. Locatie: volgt nog, maar in elk
geval in Wijk aan Zee. Als bijdrage vraag ik
een kleine vergoeding voor de kosten die ik
per kind maak: € 10,-.
Bent u nieuwsgierig en wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar kalinkavanwees@gmail.com
Neem eens een kijken op m'n website:
Gelukkeling.nu
Of doe mee met yoga bij Aloha!

Dorpsweide: Rock ’n Roll Beach Day met bands
van 12.00 – 20.00 uur.
Feesttent Dorpsweide: Amsterdamse Feestavond;
aanvang 20.30 uur.
Club Star aan Zee: Optreden van: Peter Beenseaanvang 21.00 uur.
Sonnevanck: Muziek: The very very Nervous
aanvang 22.30 uur.

Zondag 8 mei

Dorpsweide: Kofferbakmarkt van 8.00 – 16.00 uur.
Feesttent Dorpsweide: “Bonnen op Zuipen” met
optreden van Bernard Karsten aanvang 12.00 uur.

Orange Babies

"Stef is een broer van mij," zegt Suzan KwantBakker, die het initiatief heeft genomen om in
Wijk aan Zee een bijdrage te leveren omdat,
zoals zij zegt: 'Het is in het leven belangrijk iets
voor een ander te betekenen.' Ik heb de dames
Annet, Mieke, Jacqueline, Leny, Mieke, Joke en
Maria gevraagd om gezamenlijk iets te doen voor
de moeders en babies in Afrika met een HIV
besmetting. Wij hebben gekozen om van katoen
dekentjes te haken voor de babies. Wij gebruiken
katoen, omdat dat in die hoge temperatuur beter
is dan wol. In december 2013 zijn wij gestart en
noemen ons 'Orange Babies Granny Club', hoewel wij niet allemaal granny zijn. Intussen zijn
er andere groepen dames die dekentjes haken
onder andere medewerksters van Heliomare"

Het is in het leven belangrijk iets voor een ander te betekenen, zegt de Orange Babies Granny
club.
Orange Babies is een Nederlandse stichting,
gevestigd in Amsterdam en in januari 1999
opgericht door de Senegalees Baba Sylla en de

Nederlanders Stef Bakker en John Kattenberg.
Het doel is moeders met een HIV besmetting en
hun pas geboren babies in Afrika te steunen.

"Een dekentje bestaat uit gehaakte katoenen
vierkantjes van ongeveer tien bij tien centimeter
en dat kost ons ongeveer 45 uur haken. Het leuke
is dat in de haakwereld zo'n lapje een 'granny'
wordt genoemd. Er gaan tussen de elf en veertien
knotjes in een dekentje. Aan elk dekentje spelden
wij een gelukspoppetje met een lintje vast. De
kleur van het poppetje is de zelfde als het dekentje. De moeder houdt het gelukspoppetje en ziet
zo altijd welk dekentje van haar baby is. De prijs

aan katoen is 25 en daarvoor hebben wij gelukkig een aantal sponsoren, want per jaar geven
wij 1500,00 uit aan katoen. Wij gebruiken alleen
katoen van de hoogste kwaliteit, dat is die van
Scheepjeswol. Elke twee weken komen wij bij elkaar en zitten een paar uur te haken en ondertussen bespreken wij van alles. Zoals laatst voor het
referendum zaten wij serieus te discussieren, of
het nou ja of nee moest worden. Verder hebben
wij altijd dikke pret met elkaar."
"De collecte van de familieviering van de Sint
Odulphuskerk wordt ons elk jaar geschonken,
ook de wereldwinkel in de kerk sponsort ons en
het damesteam van de handbal zamelt ook geld
in voor ons. Wij kopen de bolletjes katoen in de
winkel van Stomerij Krom, want daar krijgen wij
korting. De fabrikant van Scheepjeswol ondersteund ons initiatief ook. Je begrijpt dat iedereen
welkom is om ons te sponsoren. Wij hebben een
Facebookpagina (Orange Babies Granny Club)
en daar vind je informatie over ons en als je meer
wilt weten kun je mij mailen op: kwant4@ziggo.
nl"
Tekst: Georges van Luijk., foto Heleen Vink
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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
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Dorpsgenoten

Wouter Bol
Als er één een Wijk aan Zeese naam heeft dan is
het wel een Bol. Deze maand een dorpsgenoot
met die naam, Wouter Bol, een geboren Wijk aan
Zeeёr , die heel graag in Wijk aan Zee wil blijven
wonen. Hij is de laatste Bol van zijn grootvaders
tak van de Bollen die er nog woont. Daarom ging
hij naar de publieke tribune van de Dorpsraad.
Wat doet de Dorpsraad om de jongeren in Wijk
aan Zee te houden, wat voorkomt de uittocht van
onze jongeren, wilde hij weten.
"Het is zo belangrijk om jongeren in Wijk aan
Zee te houden en dat kan alleen als er woningen
voor ze zijn. Die zijn er niet, de twaalf woningen
die nu gebouwd gaan worden aan het Neeltje
Snijdershof noemen ze starterswoningen, maar
daar denkt de bank toch anders over. Ik heb een
goede baan, heb flink wat gespaard, maar de
bank geeft mij voor zo'n huis alleen een hypotheek als ik al mijn spaargeld erin stop. Dan houd
ik geen cent over om mijn huis in te richten. De
huizen aan de Burgemeester Rothestraat zijn
rond de € 180.000,00, maar voor dat geld heb je
op de Creutzberglaan leukere huizen. Ik ben onlangs naar de Dorpsraad geweest omdat ik wilde
weten wat hun visie en plannen zijn. En om er
voor te pleiten dat als er woningen bij Heliomare
worden gebouwd, er ook starterswoningen bij
zullen zijn.
Eén van de Dorpsraadleden zei dat zijn voorkeur
was om een flink deel van die woningen te bouwen in het hogere segment, zo tussen de vijf en
zeven ton. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand
die zich zo'n huis kan veroorloven onder de
rook van zware industrie wil wonen. Ik heb van
verscheidene ouderen gehoord, dat zij best bereid
zijn hun huis te verkopen, om plaats te maken
voor jongeren, maar dan willen ze wel in Wijk
aan Zee blijven wonen, maar seniorenwoningen
zijn er veel te weinig. Dus de senioren blijven zitten, vanzelfsprekend. Stel dat er geen huisvesting

is voor jonge gezinnen, zal op den duur de school
moeten sluiten, dat zou het einde betekenen voor
het dorp. Er zal toch geen enkel jong gezin zich
in het hoofd halen om te gaan wonen in een dorp
waar geen school is."

vroeger de zwemles voor de reddingbrigade, dan
ging tante Afra als eerste de bus aan het Boothuisplein in en had ze een trommeltje en daarin
moesten wij vijf gulden doen, dat was voor de
bus en de zwemles.

Het ultieme 'Wijk aan Zeegevoel'

Sun Sea Bar en mooie meiden

"Ik ben vanaf mijn zesde of zevende jaar lid van
de voetbalvereniging. Ik ben jeugdtrainer en
bestuurslid geweest van de jeugdafdeling. Maar
ik ben nog wel vrijwilliger om oud papier op te
halen. Het ultieme 'Wijk aan Zeegevoel' heb ik
op de derde zaterdag van de maand, als ik op de
trekker sta om de oude kranten op te halen en
het aller-aller-aller ultiemste is als ik aan de beurt
ben om achter het stuur te zitten van de trekker.
Dan rijd ik langs de huizen en zie de mensen met
een bakkie koffie achter hun krantje. Elke keer als
ik het dorp inrijd, dan zie ik de weide en de witte
huisjes aan de Zeecroft, als er dan een mooie
ondergaande zon is, wat een prachtig dorpje. En

"Mijn vader woont in Frankrijk en pacht daar een
oud klooster en is daarin een hotel voor groepsaccomodatie begonnen. In de schoolvakantie ga
ik er vier weken heen om van alles te doen. Ik
werk ook nog in mijn vrije tijd in de Sun Sea Bar.
Als ik in de keuken sta heb ik een mooi uitzicht
op de zee en op de mooie meiden die langs lopen
De Wijk aan Zeese vlag met de handtekening
"Ik ben leerkracht op een basisshool in Amsterdam, in mijn klas hangt 'de Vlag met de handtekening van Wijk aan Zee'. Als ik eens in een
ander lokaal moet lesgeven of moet invallen in

een VMBO-school neem ik de vlag mee en plant
die tegen de wand. Altijd vragen de kinderen,
die het nog niet eerder hebben gezien: 'Meester,
wat is dat voor vlag?' en dan vertel ik over mijn
dorpje aan de zee en luisteren die Amsterdamse
boeffies met volle aandacht, geweldig, toch?"
Wij hebben de Dorpsraad om een reactie gevraagd, bij monde van de voorzitter Peter Duin
begrepen wij dat de Dorpsraad tot de slotconclusie is gekomen, dat er gebouwd zal gaan worden
in een combinatie van huur- en koopwoningen
en dat de voorkeur ligt voor woningen voor
starters en senioren. Woon op Maat heeft inmiddels te kennen gegeven, dat zij bereid zijn om
te investeren in starters- en seniorenwoningen
en met een derde partij zullen zij dat doen voor
koopwoningen. De gemeente Beverwijk is met de
provincie druk bezig om dit procedureel mogelijk te maken.
Tekst: Georges van Luijk, foto Heleen Vink

Expositie in de KOP van WaZ
op vrijdag 20 mei is de opening van de expositie “fijn”in de kop van WaZ en is daarna te zien tot en met 31 juli. Met 4 fijne exposanten.
“Ik ben Mirjam Berkhout en woon nu alweer
15 jaar met plezier in Wijk aan Zee. In eerste
instantie vond ik het fijngeschilderde teveel doorgewerkt en niet mijn ding. Maar bij Paul Jaarsma
leerde ik zoveel en een heel andere techniek. Dit
gaf mij een andere kijk en nieuwe mogelijkheden,
die dus toch wel goed bij mij passen! In mijn
dorp wordt elk jaar het schilders evenement Ezels
en kwasten georganiseerd. Dat ik vorig jaar met
mijn "Dali schilderij" temptation of St.Odulphus
de kunstenaarsprijs en publieksprijs won was een
hele eer”.

Rowan Vellinga: “Wat ik maak is compleet
vanuit mijn intuïtie gedreven, vaak denk ik niet
na bij wat ik maak en laat ik op dat moment
mijn huidige passies en emoties het werk doen.
In mijn illustraties zie je verschillende beelden
van de mens die wordt verstrengeld, verslonden,
versmolten en overgenomen door de natuur. Op
deze manier wil ik laten zien dat de natuur altijd
zal prevaleren boven andere levensvormen en zet
ik de broosheid van het lichaam ten opzichte van
de soms vernietigende kracht van het menselijke
ego in perspectief.”

Rien Doorn: “Ik teken al een behoorlijke tijd
en tot een jaar geleden eigenlijk altijd op papier.
Maar in 2015 kwam ik in Wijk aan Zee wonen
en één van de vele leuke dingen in dit dorp is de
fantastische kunstmanifestatie ‘Ezels en Kwasten’.
Daar deed ik vorig jaar aan mee en om de één of
andere reden besloot ik om dit keer niet een tekening op papier te maken maar om op een lamp te
tekenen die was gemaakt van rijstpapier. Daarna
heb ik regelmatig inspiratie gevonden in het tekenen op ander objecten dan een stuk papier of het
papier op een andere manier gebruiken dan alleen maar inlijsten Ik vind het heel, heel erg leuk
dat ik nu de gelegenheid heb om deze objecten in
de KOP van WaZ te laten zien”.

Henk Sentel: “Tussen fantasie en werkelijkheid, dit is het spectrum van waaruit mijn werk
ontstaat, in een geheel eigen realistische beeldtaal
waarin ‘symboliek’ een grote rol speelt. Thema's
waar verbeelding in gezocht worden zijn voornamelijk gerelateerd aan leven, geboorte en de
tijdelijkheid van het bestaan. Getoond werk in
Galerie KOP van WaZ zijn o.a. een zestal fruitverbeeldingen met symbolische betekenis, die via
het tekenpotlood tot stand kwamen, en tekeningen waarin mijn verbeeldingen geplaatst zijn in
een imaginaire wereld, het werk krijgt hierdoor
een magische surrealistische sfeer”.
De Kunst Ontmoetings Plek van Wijk aan Zee
Voorstraat 12 te Wijk aan Zee. De opening
is op vrijdag de 20e mei vanaf 17.00 uur. De
KOP van WaZ is alle middagen open van 1317 uur. www.kopvanwaz.nl
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Koken in de Moriaan
Afgelopen vrijdag de 12e, is er weer een leuke
kookworkshop begonnen in de Moriaan.
Dit keer zijn het 5 lessen Italiaans koken onder
leiding van Peter Kroon. In de eerste les ging
het erom zoveel mogelijk leuke Italiaanse hapjes
te maken zonder gebruik van vlees en pasta.
En geloof het, er komt geen pasta aan te pas en
inderdaad ook geen vlees. Het was dan ook voor
de cursisten een aangename verrassing om te
ontdekken dat het niet alleen pasta is wat de klok
slaat in de Italiaanse keuken. Dit wil niet zeggen
dat de pasta er niet aan te pas komt. Sterker,
Peter zal de pasta zelf laten maken met een echte
pastamaker. Alleen weten zij dit nog niet. Ook
het thema vis staat op het menu voor de aankomende tijd. Het was maar goed dat er met mes
en vork werd gegeten, anders waren de vinger nu
een stukje korter geweest. Zo lekker!
In het restaurant van de Moriaan werd bij

Foto & tekst Dirk-Jan Prins gedimd licht het 4 gangen diner opgediend met

een lekker glaasje wijn. Een heel leuk initiatief in

Lenteschoonmaak
Op donderdag 14 april hebben de kinderen van
basisschool de Vrijheit in Wijk aan Zee weer flink
de handen uit de mouwen gestoken. Samen met
het Gebiedsgericht Werken en Team Openbare
Ruimte van de gemeente Beverwijk hebben de
kinderen van de groepen 1 t/m 8 het schoolterrein en de achterliggende Dorpsduinen grondig
onder handen genomenen. Wethouder Jaqueline
Dorenbos gaf om 12:00 uur het startsein. Direct
daarna gingen de groepen 1 tm 4 op het schoolplein aan het werk en om 13:00 uur maakten de

groepen 5 t/m 8 het duingebied van de Dorpsduinen schoon.
Met de actie willen de school en de gemeente de
kinderen bewust maken van de gevolgen voor
het milieu als je afval niet in de afvalbak gooit.
De kinderen konden kiezen uit verschillende
gereedschappen. Er waren scheppen, bezems,
kruiwagens, vuilniszakken en papiergrijpers. Na
afloop van deze gezellige schoonmaakactie was er
als dank voor ieder kind iets lekkers.

foto: Dirk-Jan Prins

De natuur dat zijn wij
Wat is het mooi om in ons dorp te wonen waar
de natuur haast tot onze voordeur reikt.
Heerlijk als de kinderen er vrij kunnen spelen en
de vogels zoals de bijzondere blauwborst er hun
nesten bouwen.
Mooi als het hondskruid er uitbundig bloeit en
er is de beschermde zeedistel. Als je de zee hoort
ruisen over de duinen heen. Bramen plukken wat
een feest !
Met zijn allen willen we nooit meer weg uit Wijk
aan Zee.
Soms is het goed om er bij stil te staan dat deze
mooie omgeving niet vanzelf spreekt maar komt

Wie interesse heeft, is van harte welkom in het
dorpshuis. Helaas is deze editie voor nu gesloten.
Maar in het najaar zal deze Italiaanse keuken
opnieuw worden gehouden.
Peter zal dan ook een tweede serie maken met
de naam 5x anders. Er zal dan culinair, in vijf
avonden, 5 verschillende Aziatische landen
bezocht worden. In gedachte dan, want wat Peter
als geen ander kan, hij laat jou met zijn verhaal,
zijn uitgekiende smaak maar ook met zijn uitleg,
mee zweven naar deze landen. En mochten jullie nu denken, dat gaat mij nooit lukken met al
die speciale ingrediënten, dan hebben jullie het
mis. Er mag één ding verklapt, alles komt uit de
supermarkt om de hoek, dus ligt het in ieders
bereik.
Voor informatie en aanmeldingen kunnen jullie
terecht bij de Moriaan.
Bellen kan ook: 0251-374320

Keukenraam van Jopie Mellema

Jopie Mellema woont sinds 2014 met veel plezier
in Wijk aan Zee. Velen zullen haar wel kennen:
op de fiets met daarachter een bolderkar vol
schilderspullen. In weer en wind staat ze op het
strand te schilderen met prachtige zeegezichten
als resultaat.
Jopie maakt een heerlijk ontbijtsapje met de sapcentrifuge in haar keuken die, net als haar hele
huis eigenlijk, in het teken staat van schilderen.

De lente legt een groen waas over ons mooi dorp
en het is een goed idee om weer eens een paar
woorden te wijden aan het Natura 2000 gebied
dat zich aan weerskanten van ons dorp uitstrekt.

onze Moriaan.

door de beschermde status van het duingebied
met al dat leeft.
Onze duinen staan op een lijst met de mooiste
natuurgebieden in Europa. Ze werden geselecteerd vanwege hun unieke flora en fauna en
verdienen om die reden een beschermde status.
Zoals Unesco het cultureel erfgoed in Europa
behoudt, zo beschermt Natura 2000 de Europese
natuurgebieden, waaronder ook de duinen van
Wijk aan zee.
Wat is het mooi dat we weten hoe bijzonder het is
waar we leven ,een gemeenschap die samenwerkt
om die schoonheid zo te houden ,ook voor en
door de gasten die binnenkort weer voor de deur
staan.
Tekst: Georgien Wybenga, namens de Vereniging tot
behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee.

“Ik voelde me de laatste jaren niet helemaal fit,
vermoeid zelfs. Ik dacht dat het door de leeftijd
kwam, want ik ben nu 60. Toen ik met een vriendin besprak dat m’n ogen wat achteruit gingen en
ik me niet zo goed voelde, vroeg ze: krijg je wel
genoeg caroteen? Je moet wortelsap drinken!”.
Dezelfde week nog kwam haar vriendin aan met
een sapcentrifuge die ze geërfd had en ging Jopie

aan de slag met penen, rode bietjes, appels en
gember. De sapcentrifuge filtert het sap uit fruit
en groenten, de vezels blijven over. “Naast wortels
en bieten kun je natuurlijk ook bleekselderij, venkel en spinazie door de sapcentrifuge doen, maar
ik houd het bij wortel en bietjes, omdat ik hoop
dat mijn ogen er baat bij hebben.“
“Toen ik het sapje dronk voelde ik dat het snel
werd opgenomen in mijn bloed en ik kreeg er
direct energie van”. “Ik begin nu elke dag met zo’n
sapje en ik loop er de hele dag op, ik voel me fit
tot in de avond”.
Jopie geeft wiskundeles op een school voor volwassenen en werkt daar in de avond.
Sinds ze 18 is schildert zij; het is altijd haar grote
passie geweest, toch koos ze voor wiskunde toen
ze ging studeren. Nadat ze haar wiskundestudie
had afgerond, werd ze op de Rietveld Academie
aangenomen, wel lang geleden, namelijk in 1977.
“Toch was wiskunde een goede keus, want er was
altijd werk in te vinden”.
Recept voor een glas sap:
Een halve appel
Een rode biet (ongekookt)
Een peen (zo vers mogelijk)
Een stukje gember
Alles klein snijden en door de sapcentrifuge
doen. Niet te lang laten staan, dan vervliegen de
mineralen.
foto en tekst: Stefanie Dumoulin
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Wijn en Druif
Met zijn vrouw Jojanneke heeft Pascal Weidijk
een grote hobby en dat is wijn. Al jaren gaan
ze samen op pad om een wijnreis te maken,
soms bezoeken ze twee landen per jaar. Een
paar jaar geleden bedachten ze tijdens zo'n reis
dat ze wel een website konden maken met hun
reisverslagen, waar tegelijk de wijnen die ze
hadden gedronken te beschrijven.
“Onder het genot van een koel glas rose in Frank

Het Zomerhuis
Het Zomerhuis heeft een nieuwe eigenaar, Tim
Schwegler.
Nadat hij een jaar de studie electriciёn had
gedaan, ging Tim Schwegler uit Ouderkerk
aan de Amstel toch liever naar de Hotelschool.
Toen zijn vader tijdens de studie met een goede
gouden handdruk zonder werk kwam te zitten,
besloot hij een cafébedrijf te beginnen. Tim in de
bediening en vader achter de bar.
“Ik heb een klein jaar gewerkt als elektromonteur, maar werkte ook al als barkeeper op de
golfbaan ‘Borchland’ in Amsterdam. Toen besefte ik dat het werken in de horeca toch wel een
beetje interessanter was dan in de elektrotechniek. Ik besloot naar de Hotelschool Amsterdam
in de Da Costastraat te gaan. Mijn vader kon
in die periode het bedrijf waar hij werkte met
een goede gouden handdruk verlaten. Hij had
nog geen zin om achter de geraniums te gaan
zitten en met de achterliggende gedacht dat ik de
horeca in wilde, besloot hij een café in Ouderkerk aan de Amstel te kopen. Daar hebben wij
zes jaren samen in gestaan, pa achter de bar en ik
als gastheer en de bediening. Ik werkte intussen parttime in de Ziggodome, dat toen net was
begonnen en heb daar de hele horeca opgezet.“
“ik heb in de horeca van alles gedaan, in een ho-

rijk bedachten wij een domeinnaam en dat werd
wijnendruif.nl.” zegt Pascal, “wij beschreven van
elk land een rode en een witte wijn. Later bedachten wij dat wij die wijnen ook wel konden kopen
en in Nederland te verkopen. Wij begonnen met
200 flessen en die waren binnen de kortste keren
verkocht.”
“Ik ben beroepsbrandweerman en werk 48 uur
per week, maar dat zijn dan wel twee diensten
van 24 uur achter elkaar. Daardoor heb ik ook
weer veel dagen dat ik niets heb te doen. In mijn
werk zie ik veel leed en wat is het tegenovergestelde van leed, dat is vermaak. En wat is een
beter vermaak dan lekker eten en drinken. Ik geef
wijnproeverijen in de Horeca en bij de mensen
thuis, voor minimaal 8 personen. Men kan negen
verschillende wijnen proeven met de bijpassendehapjes. De kosten zijn 18,50 per persoon en de
gastvrouw/heer betaalt niets. Het is zo’n succes,
we geven er gemiddeld vier per maand. Ik weet
precies welke wijn je kan drinken na een vorige
zonder dat je smaak daardoor wordt beinvloed."
"Ik zorg wel voor exclusiviteit, zodra ik een wijn
in een supermarkt zie die ik ook heb stop ik
direkt met die wijn. Wij verkopen aan particulieren en aan de Horeca, op dit moment hebben
wij al twee restaurants in Wijk aan Zee die onze
wijnen afnemen zonder wij iets aan acquisitie
hebben gedaan. Het voordeel voor een restaurant met een leverancier om de hoek is de korte
bereikbarheid." Tijdens ons gesprek kwam een
auto van een restaurant uit Wijk aan Zee een paar
dozen wijn halen. "Kijk," zei Pascal, "als we niet
in de buurt zouden zitten, zou hij niet een eind
rijden voor een paar doosjes, hierdoor hoeven de

klanten geen grote voorraden aan te houden. Tussen Castricum en Haarlem bezorgen wij zelf en
daar buiten gaat het per koerier, we hebben zelfs
klanten in Zwolle en Terschelling."
"Vorig jaar zijn wij gestart met 'Beverwijn'. Dat is
een wijnroute langs verscheidene cafes, allemaal
op loopafstand van elkaar. Deelnemers kunnen
een week lang een internationale wijnreis door
Beverwijk maken. De deelnemers krijgen een
gratis paspoort bij een van de deelnemende cafes
en heeft de hele week van 6 tot en met 22 mei de
tijd om de cafes te bezoeken en er een wijntje te
drinken en een hapje te eten. De hapjes zijn aangepast aan het land waar de wijn vandaan komt.
Wij bepalen door loting uit welk land een cafe
zijn wijn krijgt. In elk cafe krijgt de deelnemer
een stempel. Bij een volle kaart met negen stempels dingt hij of zij mee naar een aantrekkelijke
prijs, een wijn/horecapakket. In het najaar zal er
weer een 'Beverwijn' zijn, in het voorjaar zal de
nadruk liggen op wit en rose, in het najaar op wit
en rode wijn. En misschien gaan we nog wel eens
een wijnroute in Wijk aan Zee houden."

La Baliza
Een nieuw bedrijf in Wijk aan Zee, 'La Baliza'
De winter is afgelopen en drie horecabedrijven
hebben een nieuwe eigenaar. In het pand aan de
de Zwaanstraat 16-18 is sinds kort gevestigd 'La
Baliza'. Monique Coster en haar vriend Andreas
Haase hebben er eigenlijk twee bedrijven. Zij
wonen in Beverwijk, Monique is opgegroeid in
Velsen-Noord.

"Omdat wij hier vlakbij de plek zitten waar lang
geleden de vuurboet stond, hebben wij gekeken
wat dat in het Spaans betekent, La Baliza", zegt
Monique. "Wij hebben een groot assortiment koffie van de Spaanse koffiebranderij 'Catanambu'.
Op nummer 18 zijn wij om 10.00 uur open en
serveren daar koffie, thee, fris en een variёteit aan
smoothies. Andreas komt uit Duitsland en wij
serveren ook 'Flamkuchen', dat is een dunne soort
pizza met daarop Schmand, dat is een Duitse zure
room, daaroverheen komen spekjes en uien of
"Wij hebben momenteel 200 verschillende wijnen ham. Ik had al een webshop, de 'Costershop', waar
op voorraad en wat belangrijk is, wij staan achter ik zelf ontworpen T-shirts en mode-assecoires
de wijn die wij verkopen. Ons motto is: ‘Prijs
verkoop, die online winkel heb ik nog steeds en
jezelf niet uit de markt, zo heeft de klant altijd
een aantal van mijn producten heb ik hier uitgevoordeel.’ Als Wijk aan Zeeers onze webwinstald en zijn te koop."
kel eens willen bekijken dan kan dat op: www.
wijnendruif.nl en wij zijn te bereiken voor een
"Op nummer 16 is de bar en is vanaf 22.00 uur
wijnproeverij op emailadres: info@wijnendruif.nl open. Tijdens het Meifestival treedt dj Volta de
of op 06-51256745
hele week op en op zal Marten Fischer er optreden.
Tekst: Georges van Luijk, foto Heleen Vink

Georges van Luijk

tel gewerkt en bij Burgerking, daar heb ik geleerd
wat het belang van hygiёne is. De keuringsdienst
van waren is ongelooflijk streng, maar het beleid
van de Burgerking is twee keer zo streng. Is het
niet toegestaan om een bakje gesneden tomaten vier uur te bewaren, daar mocht het niet
langer dan twee uur staan. Daardoor gaat het
personeel extra letten hoeveel eten zij per keer
klaar maken. Ik wilde zoveel mogelijk ervaring
opdoen en ben daar vertrokken en bij restaurant
‘Sjiek’ in Amsterdam gaan werken en later bij
het Italiaanse restaurant ‘Troppa’ in Amsterdam.
Daar liep ik op tegen een muur van eigenwijze
Italianen, die alles wat ik voorstelde negeerden
of neersabelden. Toen vond ik het welletjes en op
31 december van het afgelopen jaar dacht ik; ‘Dit
kan ik zelf veel beter’ en besloot voor mezelf te
beginnen.”
“Ik ging op zoek naar een restaurant dat te koop
stond. Ik vond restaurants, die er goed uitzagen,
maar niet de sfeer hadden die ik zocht, tot ik
het ‘Zomerhuis’ vond. Ik stapte hier binnen en
voelde direct, dit is het, de sfeer, het interieur, de
kaart alles was zoals ik het wilde. De formule van
het ‘Zomerhuis’ blijft zoals het was, ik verander
niets. Ik wist het meteen, het hele personeel
blijft, de koks, de bediening, alles. Alleen de
eigenaar is nieuw en mijn moeder, die doet de
administratie.
Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink

CijferMeester
Zij heeft iets met cijfers en getallen, zij zat nog
op school toen zij al in het makelaarskantoor van
haar ouders zat te werken, Esther van Amersfoort, een passie voor cijfers. Op haar eindexamen stond een 10 voor het vak boekhouden.
"Na mijn middelbare school heb ik op het NovaCollege Haarlem nog een MBO opleiding 'Ondernemer Groothandel' gedaan. Nadat ik daarna
op het makelaarskantoor heb gewerkt, heb ik gewerkt bij Studentenwerk in Hoofdorp en daarna
ben ik als boekhouder bij de Meergroep aan de
slag gegaan. Ik had niet voor niets de opleiding
Ondernemer gedaan en besloot voor mezelf te
beginnen, dat deed ik bij CijferMeester. Dat is een
Franchiseorganisatie gevestigd in Den Haag met
65 vestigingen in het land," zegt Esther.
"Sinds kort heb ik mij daarbij aangesloten en
ben gevestigd in het pand waar mijn ouders hun
makelaarskantoor hadden. Wij doen de belastingaangiften voor particulieren en geven belastingadvies. Voor ondernemers doen wij behalve
advies, ook de volledige boekhouding. Sommige

klanten van ons doen zelf een deel en dan doen
wij de controle. Wij doen ook BTW aangiften."
"Het mooie is, dat wij een heel goed software
programma hebben. Hierdoor wordt het aantal
uren dat je voor een klant bezig zo klein mogelijk,
waardoor de tarieven heel aantrekkelijk zijn. Ook
heeft CijferMeester een app op de telefoon, waar
de klant met drie klikken opdrachten kan geven.
Bijvoorbeeld een ondernemer heeft getankt en
geeft ons via de app direkt de nodige informatie.
Hij of zij kan nu het bonnetje weggooien, de
belastingdienst accepteert deze vorm van digitaal
archief. De gegevens worden direct naar ons
doorgestuurd en wij boeken de bonnetjes. Vooral
voor ZZP'ers zijn wij heel aantrekkelijk, omdat
wij zulke lage tarieven hanteren. Wij denken mee
met de klant, op allerlei gebied zoals adviezen op
het gebied van bedrijfsuitbreiding. Ook verenigingen van Eignaren kunnen bij ons aankloppen."
"Wij denken mee met de klant, voorzien deze
van adviezen, kijken verder dan het bedrijf alléén
en helpen mee om de ambitie’s van de klant te
verwezenlijken."
Tekst: Georges van Luijk, foto Heleen Vink
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Hotel Villa de Klughte

Imko s Puur Zee
Ko aan Zee.

Wijn &

Een heerlijk verwenadres
Pur Sang!

www.hoteldeklughte.nl

www.imkos.nl
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Jubileum

Sport in Wijk aan Zee

In mei is het 30 jaar geleden dat - in hotel
Sonnevanck - Schaakgenootschap Het
Paard van Ree werd opgericht.
Tegenwoordig heeft het genootschap café
de Zon als thuisbasis, en daar worden
elke dinsdagavond de onderlinge partijen
gespeeld, op deze avonden is ook iedereen
die spontaan een potje schaak wil spelen
altijd welkom.
Momenteel heeft het Paard daarnaast nog
twee teams in de bondscompetitie.
Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum
houdt het Paard een receptie voor allen
die het Paard willen feliciteren:
Zondag 15 mei
15.00 uur - 17.00 uur
Café de Zon
info: marcvandermeij@live.nl

SV Wijk aan Zee Dames 1 (Handbal –
Veld) speelt
22 mei om 15:15
Uit tegen De Blinkert, op Sportpark De
Blinkert in Haarlem
29 mei om 13:00
Thuis tegen DSS, op De Doolhof in Wijk
aan Zee
05 juni om 12:00
Uit tegen Tornado, op Sportpark De
Kabel in Heerhugowaard
SV Wijk aan Zee Heren 1 (Voetbal) speelt

4-1 voor sv Wijk aan Zee
Zoals je misschien weet speelt sv WAZ in de 3e
klasse in de zondagcompetitie
In de zondag competitie staat sv WAZ op de 5e
positie op de ranglijst .
Gedurende de competitie zijn er nog wat bonussen te verdelen de periodetitels .

We zijn nu bezig met de derde periode waarin sv
WAZ op de tweede plaats staat .
Aan het eind van het seizoen spelen de 4 periode
kampioenen om een plek in de
tweede klasse ( de zogenaamde nacompetitie)

Paasmandje of paasontbijt?
De dames 1 van de handbal Wijk aan Zee zaten op een winterse dag te brainstormen. Wat konden zij betekenen voor de vereniging en waar het dorp ook iets aan heeft.
Yoga bij Aloha
Start je weekend met een heerlijke yogales in de
prachtige ruimte van Aloha! Kalinka van Wees
geeft elke zaterdagochtend een yogales in de
Maui zaal, een unieke plek met uitzicht over de
duinen en het strand! Heerlijk om je weekend
energiek te beginnen en rustgevend te laten
verlopen. Als de temperatuur stijgt, gaan we
natuurlijk de les op het strand doen!
De les start om 10.00 uur en na de les krijg je
een verse sap, thee of koffie en ben je helemaal
opgeladen en klaar voor je weekend!
Elke zaterdag van 10.00 - 11.15 uur
Docent: Kalinka van Wees
Waar: Maui zaal (nieuwe ruimte bij Aloha)
Prijs: € 10,- voor een losse les, € 85,- voor een 10
rittenkaart
Dit is inclusief een verse sap, thee of koffie
Reserveer: kalinkavanwees@gmail.com

Voetbal en Handbal

Er kwamen verschillende ideeën op tafel, waarvan de paasactie uitgewerkt werd tot een flyer. De
B jeugd werd opgetrommeld om samen met dames langs de deuren te gaan met de vraag; “Wilt
u een paasontbijt, paasmandje of luxe paasmand
bestellen. Dit kan voor u zelf, maar u kunt deze
ook weg geven aan één van de ouderen van Wijk
aan Zee.” Het bleek een groot succes, er werden
80 ontbijtjes en 70 mandjes besteld, waarvan vele
ook weg geven aan de ouderen of aan een bekende. Daarna moesten de dames gaan bedenken
hoe ze deze bestellingen vorm gingen geven.
Twee dames gingen langs de horeca van Wijk
aan Zee, deze wilde massaal sponseren voor
het ontbijtje. Zo sponsorde de Liefhebbers de
Jus dórange, Hoge Duin de jam, Sonnevanck
de boter, Gewoon de kaas en de Moriaan de
eieren. Spare rib express melde zich spontaan om
broodjes te sponseren. Wil Hartog bood aan om
de servetten te sponsoren en Annet Fenenga de
croissantjes. Als laatste was er een dame langs de

Albert Heijn gegaan voor een bijdrage aan het
vullen van de manden, wat zij ruimschoots hebben gedaan.
Op 1e paasdag ging de wekker vroeg en verzamelde de dames en de B jeugd om 07 uur in de
Moriaan om de ontbijtjes klaar te maken en de
manden te vullen. Vanaf 08.30 vertrokken de dames massaal het dorp in om de bestellingen rond
te brengen. Het feit wil dat de klok deze nacht
een uur voorruit was gegaan, wat maakte dat
sommige bewoners nog heerlijk op één oor lagen
en de dames een aantal bewoners uit hun bed
hebben gebeld. De ouderen namen de ontbijtjes
zeer dankbaar in ontvangst.
Wij willen iedereen bedanken voor het sponseren, bestellen en steunen van de vereniging.
Mede door het enthousiasme vanuit het dorp is
dit een groot succes geworden. We hopen dat een
ieder heeft genoten van het ontbijt of het paasmandje dat met liefde gemaakt was.

08 mei om 14:00
Uit tegen KFC, op Sportpark De Koog in
Koog aan de Zaan
16 mei om 14:00
Thuis tegen Beemster 1, op De Doolhof in
Wijk aan
Zaterdag 15 mei
Kind-Ouder toernooi op sportpark De
Doolhof
Sv Wijk aan Zee organiseert dit jaar weer
het Kind–Ouder tournooi met afsluitende
Barbecue .
Op zaterdag 15 mei is sportpark het
Doolhof weer het podium van spannende wedstrijden tussen de jeugd en hun
ouders, daarna kan iedereen bijkomen
van alle inspanningen met een drankje en
genieten van de heerlijke barbecue .
Na afloop gaan we natuurlijk nog even
verder in de kantine met de loterij met
supermooie voetbal en handbal prijzen .
Het Kind-Ouder tournooi is jaren geleden
opgezet door het toenmalige jeugdbestuur en zo langzamerhand toegegroeid
naar een festijn met 350 enthousiaste
deelnemers .
Het is wel raadzaam om zich van tevoren
aan te melden, binnenkort staat op de
website en Facebookpagina van sv Wijk
aan Zee hoe u dit kunt doen .
Zoals bekend hebben we elk jaar mooi
weer en dus gaan we daar opnieuw op
rekenen!

Rondje
Wijk
aan
Zee
met
muziek
Blauwe Vlag
De Internationale Jury voor de Blauwe
Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland
175 Blauwe Vlaggen toegekend: 113
jachthavens en 62 stranden. De Blauwe
vlaggen 2016 werden op 21 april
uitgereikt op Rijkswerf Willemsoord in
Den Helder. Ook het strand Wijk aan
Zee heeft dit jaar weer een Blauwe Vlag
gekregen.

Seizoensopening met fluiten en tromgeroffel
van het Tata Steel opleidingenorkest, dans en
film

Rondje Wijk aan Zee verzorgt elke 1e zondag van
de maand van mei t/m oktober een muziekprogramma in de Dorpskerk op het Julianaplein.
Speciaal voor deze gelegenheid verzorgt het opleidingenorkest van Tata Steel bestaande uit maar
liefst 30 muzikanten de opening op 1 mei. Zij bespelen een keur aan instrumenten van klarinet en
saxofoon tot hoorn, contrabas en slagwerk. Met
klassiek, pop en filmmuziek brengen zij onder
leiding van Thomas Geerts een zeer afwisselend
programma. Leerlingen van de DnD dansschool
komen dansen en de nieuwste film van Jan van
der Land met interviews van ouderen over de 2e
Wereldoorlog wordt vertoond.
Kortom een spetterend begin van het seizoen.
Daarna start de wandeling met gidsen langs o.a.
de bunkers, vuurbaak en lunet.

Het hele jaar is er hard gewerkt aan de bunkers.
De nieuw uitgegraven en gerestaureerde bunker
in het Gaasterbos wordt voor het eerst voor
publiek geopend.

Er is verlichting aangebracht in de Mannschappenbunker op het Vuurbaakduin, die nu ook
voor het eerst opengesteld wordt. Bovendien zijn
er prachtige informatiepanelen aangebracht.
De bunkers zijn geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
Programma 1 mei
12.15 uur Openingswoord door Peter Duin
12.30 uur Het Opleidingenorkest van Tata Steel
o.l.v. Thomas Geerts met 30 muzikanten van 8 tot
50 jaar met klassiek, pop en filmmuziek
De leerlingen van DnD dansschool
13.30 uur Film Vrijheid 3 van Jan van der Land
met interviews over de 2e Wereldoorlog.
14.00 uur Start rondwandelingen met twee
gidsen.

Eerste openstelling van de Küverbunker 451 in
het Gaasterbos.
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Zondag 1 mei:
Dorpskerk: Film Vrijheid 3 van Jan van der Land
met vooraf optreden van de leerlingen van DnD
dansschool
aanvang 13.30 uur.
Dorpskerk start
Rondwandeling met gidsen langs o.a. de bunkers,
vuurbaak en lunet
aanvang 14.00 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; aanvang 14.00 uur.
Küverbunker 451 in het Gaasterbos
Openstelling van 14.00 – 17.00 uur.
Radarbunker op het Vuurbaakduin; Openstelling
van 14.00 – 17.00 uur.
Timboektoe
Noordpiersessie met: Bare Jams (uk)
aanvang 16.00 uur.
Dorpskerk: Optreden: Opleidingenorkest van
Tata Steel
aanvang 12.15 uur.
Woensdag 4 mei t/m zondag 8 mei: Dorpsweide: Meifestival met Kermis
Zondag 8 mei
Duinpaviljoen Schoos start: Rondleiding Atlantikwall
van 11.30 – 14.15 uur.
Woensdag 11 mei:
De Moriaan: vergadering Dorpsraad
aanvang 20.00 uur.
Donderdag 12 mei
Sonnevanck: Tweede donderdag van de maand
sessie met : Kim en Daan
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 13 mei
Sonnevanck: BluesNight: St. Louis Slim
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 14 mei
Club Star aan zee: Optreden van: Charlene Henk Stelte - Marco Mark
aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck: Leonard Busselaar op de vleugel;
aanvang 21.30 uur.
Zondag 15 mei
Café de Zon: Receptie Paard van Ree
15.00 uur - 17.00 uur
Dinsdag 17 mei
De Moriaan: Seniorenmaaltijd
aanvang 17.00 uur.
Woensdag 18 mei
Sonnevanck: PopQuiz
aanvang 20.30 uur.
Donderdag 19 mei t/m zaterdag 28 mei
Café de Zon en De Moriaan: Kunstenaarsweek
Ezels en Kwasten; thema: binnenstebuiten - ondersteboven.
Donderdag 19 mei
Sonnevanck: Rond de vleugel met: Leo van der
Leden & Friends
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 20 mei
Kop van WaZ: Opening Expositie “Fijn” met
Mirjam Berkhout - Rowan Vellinga - Rien Doorn
- Henk Sentel
aanvang 17.00 uur.
Club Star aan zee: Optreden van: Wesley Bronkhorst - Henk Kamphuis
aanvang 21.00 uur.

Sonnevanck: Sing & songwriter Freddy Koridon;
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 21 mei
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
De Moriaan: Dartavond
aanvang 20.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Funk met Peren
aanvang 21.30 uur.
Zondag 22 mei
Hoge Duin start: Rondleiding Atlantikwall
van 11:30 - 14:15 uur.
Timboektoe: Noordpiersessie met: Midas
aanvang 16.00 uur.
Woensdag 25 mei
De Kust: Dichter aan Zee; poëzieavond Ezels en
Kwasten
aanvang 20.30 uur.
Vrijdag 27 mei
Café de Zon: Prijsuitreiking Ezels en Kwasten;
aanvang 20.30 uur.
Sonnevanck: Sing & songwriter Arianne Abbestee
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 28 mei
De Moriaan: Expositie Ezels en Kwasten
van 11.00 – 17.00 uur.
Café de Zon: Kunstveiling Ezels en Kwasten met
muziek van Slagzij
aanvang 20.00 uur.
Club Star aan zee: Optreden van: Wesley Klein Michael Oomen
aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: King George
aanvang 21.30 uur.

Oecumenische bijbelkring

Oecumenische viering van woord, zang en gebed
HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 5 MEI
TENTVIERING
10.00 uur Dorpsweide Wijk aan Zee

Dorpskerk
Zondag 1 mei
pastor L. H. Stuifbergen.
Woensdag 4 mei
Oec. Herdenking en drs. M. Lindeman, NH
kerk, 19.00 u.
Donderdag 5 mei
Tentdienst Dorpswei, Hemelvaart,
Zondag 15 mei
Oec. Pinksteren in DK
Zondag 29 mei
Dr. K. Bras te Haarlem

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zondag 1 mei
9.30 uur woord-communieviering voorganger p.
M. de Haas
samenzang
woensdag 4 mei
18.45 Voorgangers zijn pater Putman en de heer
Lindeman. De muzikale ondersteuning wordt
verzorgd door Dirk van Egmond aan het orgel
en het Odulphuskoor en Themakoor o.l.v. Marja
Westerbeek.
Oecumenische Kerkdienst in het kader van Dodenherdenking
aanvang 19.00 uur.
Oorlogsmonument: Dodenherdenking
aanvang 19.35 uur.
Zaterdag 7 mei
19.00 uur eucharistievering voorganger p.
R.Putman
samenzang
Zondag 15 mei Dorpskerk
10.00 uur Oecumenische viering Pinksteren
voorgangers p. R. Putman en drs. M. Lindeman
Odulphuskoor
Zaterdag 21 mei
19.00 uur familieviering voorganger p. R. Putman
jeugdkoor
Zondag 29 mei
9.30 uur woord-communieviering voorganger
p.M. De Haas Odulphuskoor

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 06-20631119
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
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