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Manifestatie Kies bewust voor de kust  op 12 
maart druk bezocht.

Het was prachtige strandweer en toch kozen er 
zo'n 200 mensen bewust voor een bezoek aan 
onze manifestatie.
Een flinke groep excursiedeelnemers liet zich 
buiten informeren door de inspirerende bos-
wachter Tycho Hoogstrate over het te bescher-
men duingebied  van de Dorpsduinen. De 
tv-ploeg van 251 liep ook mee en binnenkort kun 
je hun beelden ook op onze website bekijken.
sfeervolle markt 

Welkom geheten door de trekzakmuziek van 
Carla Seelemeyer kwamen de bezoekers met-
een in de sfeer. Zo gaat dat in Wijk aan Zee.  
Schilderijen van Georgien Wybenga, foto's van 
Greet Cudovan, de kunstzeekist van Jan van der 
Land en de prachtige filmcompilatie van Leela 
Kraaijeveld maakten die sfeer compleet. Op de 
markt kregen vooral de Tiny Housebeweging 
en de uitleg over de bestemmingsplannen  door 
Anneke van Genderen veel aandacht. De en-
thousiaste aanmeldingen om mee te doen aan de 
kustbeschermersbeweging of lid te worden van 
de Vereniging tot behoud van de duinen in en 
om Wijk aan Zee geven aan dat veel mensen zich 
oprecht bekommeren om de toekomst van duin 

en strand.                   “Het kustdorpen-landschap 
beschermen = onze rijkdom voor de toekomst “
in gesprek over duin en strand met de politiek
Jacky de Vries zorgde ervoor dat het gesprek met 
kustbeschermers en politici over de actiepunten 
een enerverend gebeuren werd. Er was in het 
gesprek met het publiek veel aandacht voor het 
wonen in Wijk aan Zee, en het idee voor Tiny 
Houses viel in goede aarde, ook bij de gemeente 
Beverwijk.

Nico Salm, statenlid van de provincie, Marc Jans-
sen van Natuurbehoud en en Pim de Nobel van 
PWN wezen de aanwezige gemeenteraadsleden 
op het belang van de regionale zonering van het 
strand, zodat er duidelijke afspraken komen over 
de verschillende activiteiten op het strand en er 
genoeg ruimte blijft voor rust en natuur.
Wazmank zingt speciaal voor de manifestatie 
geschreven kustlied
Van zeemansliederen gezongen door een supe-
renthousiast mannenkoor krijg je al een zinde-
rend gevoel in je lijf, maar als ze dan ook nog een 
speciaal voor de manifestatie geschreven kustlied 
zingen, dan ben je verkocht. Een geweldig slot-
stuk van een goed opgezette manifestatie.
Petitie

De steun voor de belangrijkste twee doelstel-
lingen:

Alternatieve bouw bij Heliomare ( Tiny Houses 
en aardwoningen in plaats van een appartemen-
tengebouw) en het beschermen van de Dorpsdui-
nen, was groot.
Tot nu tekenden meer dan 120 mensen de petitie. 
Er waren nog formulieren tekort.
Vanaf vandaag is het mogelijk de petitie te onder-
tekenen via deze website.  Omdat we bewust 
niet voor een on-line petitie kiezen, maar voor 

een wat persoonlijker benadering, kunt u Kies 
bewust voor de Kust-petitie, zelf printen en dan 

invullen.
Het formulier kunt u voor 3 april bezorgen of 
sturen naar:
Dorpsduinen 7 , 1949 EG Wijk aan Zee   of    
Hornlaan 16 ,1944 MC Beverwijk.
Het is ook mogelijk een gescand formulier op te 
sturen naar:
petitie@kustbeschermerswijkaanzee.nl
Daarna zullen we de petitie aanbieden aan de 
gemeenteraad.

Tekst: Marijke Hopman, foto: Jan van der Land

Kies bewust voor de kust

De Facebookgroep 'Oud Wijk aan Zee' die werd 
opgezet door Jean-Paul van Luijn groeide in een 
paar weken tijd tot meer dan 600 leden. 

De belangstelling voor de lokale geschiedenis 
blijkt momenteel enorm groot te zijn. 

De leden delen foto's en filmpjes van oud Wijk 
aan Zee. In het nog maar korte bestaan van de 
groep is er al veel te zien geweest: ansichtkaarten, 
landkaarten, reclamefolders, kiekjes van oude 
Wijk aan Zeeërs, afbeeldingen van gebouwen 
die er niet meer zijn, prachtige kwaliteitsfoto's 
gemaakt tussen 1890-1905 door de bekende 
fotograaf Jacob Olie, foto's van de legendarische 
roeikampen in Graft met meester Heijnis, een 
filmpje met zwerver Siegfried 'het Bananenman-
netje' en dat is nog maar een greep. 

Dat mensen het leuk vinden om de foto's te 
delen, te bekijken blijkt ook uit de vele positieve 
reacties.

foto: uit de oude doos

Het Wijk aan Zees gemengd mannenkoor Waz-
Mank duikt vaker en op ongeregelde tijden op 
in Wijk aan Zee en Beverwijk. Dan weer tijdens 
het Jutterpad, dan weer bij een korenontmoeting 
of op een feestje of evenement. De ongedwongen 
sfeer van dit koor en het zangplezier dat er van 
af straalt prikkelt een schare fans en ‘groepies’ 
om steeds weer hun enthousiasme te tonen met 
een luidkeels applaus. De optredens zijn altijd op 
uitnodiging.
 
Op zondag 9 april heeft WazMank nu eens een 
keer zelf een concert in de Dorpskerk van Wijk 
aan Zee georganiseerd. Voor de pauze zullen 

een aantal nieuwe liederen gezongen worden, 
covers in de eigenzinnige MazMank stijl. Na de 
pauze gaat de opera-concertante MOORD op 
veler verzoek in een eenmalige reprise. Tijdens 
het Jutterspad 2016 op het Julianaplein werd dit 
gruwelijke verhaal over de vermeende moord op 
een bekende Wijk aan Zeese op het Julianaplein 
uitgevoerd.
 
Het concert begint om 15:00 uur, de entree is 
gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.
 

Foto: Heleen Vink

WAZMANK in de Dorpskerk van Wijk aan Zee

Oud Wijk aan Zee
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Dorpsgenoten KLACHTEN DIENSTREGELING BUS

Klachten over de nieuwe dienstregeling van 
Connexxion buslijn 78 zijn besproken in een 
commissievergadering van de gemeente. De 
vertrektijden zijn een wir-war, in de avond slaat 
de bus de route naar zee en Heliomare over, en 
de aansluiting op de trein zou – met name in de 
spits- slecht zijn. In de commissie werd besloten 
om de tijden eerst nader te onderzoeken.
Voorheen vertrok de bus rond het hele en halve 
uur. Voor iedereen was dat duidelijk. De nieuwe 
vertrektijden zijn: 29, 59, 41, 09, 39, 01, 31 op 
werkdagen 30, 00, 29, 59, 39, 09, 36, 01, 31 op 
zaterdag 57, 27, 59, 37, 07, 37, 01, 31 op zon en 
feestdagen.

Tijdens de ochtendspits zit er tussen 7.59 en 8.41 
uur zit 42 minuten. Tussen 11.59 uur en 13.09 
uur vertrekt 1 bus om 12.39 uur. Ook hier zit 40 
minuten tussen. De tussentijd van 40 minuten 
brengt een aantal Wijk aan Zeeërs in problemen. 

Met name de lange tijd in de ochtendspits.

's avonds géén stop bij Heliomare

Vanaf 19.30 uur stopt de bus niet meer bij Helio-
mare en de Dorpsduinen. De bus gaat dan vanaf 
de Verlengde Voorstraat via de Zeecroft naar het 
Julianaplein. Voor cliënten, bezoekers, personeel 
van Heliomare is dit een grote aderlating. Ook uit 
toeristisch oogpunt is dit een grote verslechtering 
van de bereikbaarheid.

Heeft u klachten over de nieuwe dienstregeling? 
U kunt dit zelf rechtstreeks melden bij https://
connexxion.nl/klachten/1273/

"Ik ben geboren in Amsterdam, ik heb een aantal 
jaren gewoond in een dependence van Heliomare 
in Uitgeest, toen dat werd gesloten kwam ik in 
Wijk aan Zee terecht. Ik woon nu zelfstandig in 
een woning naast Maris Stella. Een keer in de 
week krijg ik hulp om mijn bed te verschonen, 
verder doe ik alles zelf. Ik voel mij volledig gein-
tegreerd in Wijk aan Zee, ik spreek mensen aan 
en heb veel sociale contacten". 

"Vorige zomer ben ik in Berlijn geweest, ik vond 
het een interessante stad en volgende maand ga 
ik met een vriend, Tijmen Hekker uit Amster-
dam, met de rolstoel naar Berlijn rollen. Wij 
denken ongeveer een maand nodig te hebben om 
er te komen. Een oom van Tijmen gaat een con-
structie maken om aan onze rolstoelen bagage op 
te hangen. Wij overnachten onderweg zo goed-
koop als mogelijk en nemen een tent mee voor 
het geval er geen andere slaapplaats voorhanden 
is. Wij nemen ook een aantal binnen- en bui-
tenbanden mee om onderweg te verwisselen, als 
we lek rijden. Tijmen heeft ondertussen bij een 
fietsenmaker geleerd hoe hij banden moet plak-
ken en  verwisselen, want een lekke band zullen 
wij wel vele keren krijgen. Wij gaan in ieder geval 
rollend naar Berlijn en hopen ook rollend terug 
te gaan, maar als wij helemaal kapot zijn nemen 
wij terug misschien de bus of de trein". 

"Ik maak regelmatig gebruik van het openbaar 
vervoer. Staan kan ik even en als het moet kan ik 
zelf mijn rolstoel de trein in tillen. Maar meestal 
wordt ik geholpen door mensen om me heen, 
die maar al te graag willen helpen. De meeste 
invaliden maken gebruik van een ramp, dat is 

een uitschuifplank,die ze kunnen gebruiken 
om met een rolstoel de trein in te komen. Die 
ramp kun je een uur van te voen bestellen. Er 
zijn rolstoelers die het niet op prijs stellen als zij 
worden geholpen met trappen op of af te gaan. Ik 
heb daar geen enkel probleem mee, hoewel ik het 
meeste zelf kan. Op vliegvelden is er altijd goede 
begeleiding, altijd gaat een begeleider met mij 
mee vanaf het inchecken tot aan het vliegtuig. Er 
wordt altijd gevraagd of ik moet overstappen, dan 
zorgen zij dat mijn rolstoel voorin het bagage-
ruim ligt en snel kan worden gepakt. Als ik naar 
familie in Australie ga stap ik over in Hong Kong, 
daar gaat het hetzelfde als op Schiphol". 

"Ik ben een paar dagdelen in Heemskerk, dan 
werk ik in 'Veel in Hout', dat is een instelling 
van Heliomare. Daar werken ook mensen van 
'de Hartenkamp'. Er werken ongeveer veertig tot 
vijftig mannen en vrouwen. Daar worden banken 
en stoelen gemaakt. Ik werk er in de kantine".

"Soms voel ik mij een Chileen, maar ik ben een 
Nederlander, zo voel ik mij zo goed als altijd,  
niet alleen vanwege de vlag, maar door de waar-
den die hier gelden. Zoals wij met elkaar omgaan. 
Wie goed doet, goed ontmoet. Hier zijn wij altijd 
productief en doen ons best om het zo goed 
mogelijk te doen om vooruit te komen,  zoals 
zonne- en windenergie. Dat we altijd veranderen 
om nooit stil te staan. En dat mensen die het 
nodig hebben een uitkering kunnen krijgen. Mijn 
stelling is: Er zijn veel nare mensen op de wereld, 
maar gelukkig genoeg aardige en goede om dat te 
compenseren". 

Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink

Hector Loma

In de tijd van het regime Pinochet in Chili is de familie Loma naar het buitenland gevlucht, de va-
der van Hector naar Nederland, zijn broer en zussen naar Australie. Toen Hectors vader werkte 
in een restaurant in Amsterdam  kwam hij daar de zus van de eigenaresse tegen. Dat was een 
Colombiaanse.  Zij trouwden en de Nederlander Hector werd geboren. Hector woont nu een jaar 
of drie in Wijk aan Zee. De altijd vriendelijke en aimabele  Hector is met zijn rolstoel intussen een 
bekende verschijning in Wijk aan Zee geworden. 

Stichting Hartekind zoekt vrijwilligers voor zater-
dag 24 juni in Wijk aan Zee
Nieuwe dorpsgenoot Linda Breusers werkt 
voor Stichting Hartekind en zij organiseert de 
Hartekind Challenge, een sportevenement voor 
kinderen en volwassenen op het strand en in de 
duinen bij Heliomare. De Hartekind Challenge 
vindt plaats op zaterdag 24 juni 2017 overdag.
 
Kinderen van 3 tot 12 jaar zullen die dag deel-
nemen aan een mini obstacle run op het strand 
en hardlopers kunnen een rondje van 5 of 10 

km afleggen in de duinen achter Heliomare. Het 
doel van de Hartekind Challenge is om zoveel 
mogelijk sponsorgeld op te halen voor onderzoek 
naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. Er 
zullen die dag ook veel hartekinderen zelf in actie 
komen.
 
Hartekind zoekt voor de dag zelf vrijwilligers om 
de kinderen en de hardlopers te begeleiden bij 
dit evenement. Als je hierbij kan en wil helpen 
kun je je opgeven bij Linda Breusers via linda@
hartekind.nl   

Stichting Hartekind zoekt vrijwilligers

Wie sponsort Hector
Zoals u heeft kunnen lezen, gaat Hector bin-
nenkort met de rolstoel naar Berlijn. Hopelijk 
komt hij niet voor financiele verrassingen te 
staan. Maar een beetje reservegeld kan nooit 

kwaad. Ik heb al een tientje overgemaakt op 
Hector's bankrekening en hoop dat velen dit 
ook doen. Het IBAN NR van Hector is: NL 76 
INGB 0747 884463
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BN’ers met herinneringen aan Wijk aan Zee

“De eerste badgasten benne gekomen in de 
Zwaanstraat. Het badhotel lag er nog niet hoor. 
Ik ben nou 90.. ik was een jaar of 4-5 dat dat ge-
bouwd werd.” Wijk aan Zeeërs die 145 jaar gele-
den geboren zijn horen praten kan dat? Ja dat kan 
kan via de website van het Meertens instituut. 

Het onderzoeksinstituut dat al 60 jaar de Neder-
landse taal en cultuur bestudeert maakte in 1963 
geluidsopnames van twee Wijk aan Zeese man-
nen die toen negentig jaar oud waren. De namen 
worden niet vermeld. Uit de gesprekken blijkt 
dat de één Dirk heet. Ze vertellen over het leven 

in dit dorp. Wat zij aten, hun werk, hun familie, 
dorpsgenoten, over de winkels die er toen waren, 
over de liefde en over de allereerste toeristen die 
naar Wijk aan Zee kwamen:“Ja de eerste badgast 
dat was mevrouw Hensing uit Amsterdam. 

Drie personen. Ik weet het nog best. Die was bij 
een wethouer Bikhof gelogeerd.” Hotels waren 
er nog niet. Ook geen bus- of autoverkeer Zelfs 
de paardentram reed in die dagen nog niet. Dirk 
vertelt: ”Toen ree er maar één paard met een 
wagentje naar Beverwijk. Voor de vracht. Koffers 
halen en zo.”“Eerdebeien plukken op de toinen”
De vriend van Dirk zegt: “Heel Wijk aan Zee was 
vroeger niks wat. Een hol. Een moordenaarshol 
was het.
Een raadhuis had je hier niet. Een burgemeester 
had je hier ook niet. Wel in Wijk aan Duin. Ha 
ha ha.”

”Dirk: “Moeder bakte vroeger zelf brood. Weet 
je het nog dat die skoender (schoener) strandde 
met spek? Hé? Toen hadden we hele zijen spek 
boven hangen bij de schoorsteen.” Dat kinder-
arbeid soms noodzaak kan zijn en niet altijd 
slecht is blijkt uit de geschiedenis van deze krasse 
knarren: “Ajje elf – twaalf was ging je de duin in, 
brémmen (bramen) met september. Ook voor de 
winst. En dan had je ouwe Jan Vink en die kocht

Marco Bakker
 “Ik was twee toen de oorlog begon en heb 
hem bewust meegemaakt. Ik weet nog van de 
razzia, er waren jongens die aan de achterkant 
van ons huis over de schutting klommen, door 
het huis renden en aan de voorkant er weer 
uit. Ik liep met mijn vader op straat en er was 
boven Beverwijk een luchtgevecht aan de gang. 
Geallieerde vliegtuigen werden beschoten, 
opeens zag ik een vallend kruis uit de hemel 
komen. ‘Kijk papa, wat mooi er komt een kruis 
uit de hemel’, ‘Nee jongen, dat is geen kruis, 
maar een neergeschoten vliegtuig’. 

“Ik ben geboren en getogen in Beverwijk, mijn 
ouders hadden een strandhuisje aan het Noor-
derbad, zodra de oorlog was afgelopen en wij 
weer het strand op mochten werd het huisje, dat 
jaren in de garage van Franck als bouwpakket 
was opgeslagen geweest weer in elkaar gezet”, zegt 
Marco. “Ik was zeven jaar toen wij weer op het 
strand bivakkeerden, ik kon nog niet zwemmen 
en ik was met mijn neef met een bal aan het spe-
len. Hij stond in het ondiepe en ik stond verder 
in zee. De bal kwam achter mij terecht en ik er 
achteraan. Maar door de oostenwind dreef de bal 
sneller weg dan ik kon lopen en zwemmen 

kon ik al helemaal niet. Gelukkig had een man 
gezien dat niet goed kon aflopen en heeft mij 
uit het water gehaald. Direct daarna ben ik op 
zwemles gegaan en heb alle diploma’s gehaald. Ik 
werd badmeester van het Noorderbad. Ik zat op 
de bok met een verrekijker en een toeter. In die 
tijd heb ik zeven mensen uit het water gered. En 
wie was één van hen? de man die mij op mijn ze-
vende jaar had gered. Hij had kramp gekregen en 
ik zag met mijn kijker dat de man in nood was”. 

“Op een dag, ik had mij al omgekleed om naar 
huis te gaan, het was noodweer, toen een meisje 
aan kwam rennen en zei dat er twee Duitse 
jongens in nood waren. Zij waren in een mui 
terechtgekomen en konden het strand niet meer 
bereiken. Met kleren en al sprong ik in een Bruy-
nzeelbootje, dat op de klant lag. Ik roeide naar de 
jongens, maar daar aangekomen sloeg het bootje 
om. Ik zei de jongens dat zij zich goed moesten 
vasthouden aan het omgekeerde scheepje. Ik wist 
hoe ik uit een mui moest komen en stapte aan 
wal. Er stonden honderden mensen en niet één 
deed een poging te helpen. Mijn kleren waren 

Geluidsopnames van dorpsgenoten uit 1873 

mijn horloge dat de strijd niet had overleefd. De 
oostenwind is het allergevaarlijkst, er was eens 
een dikke Duitse dame, zij lag heerlijk te zonnen 
op een luchtbed, in het water. Ik zat op de bok 
en zag dat zij wegdreef, maar tegen de tijd dat ik 
bij haar was, wij hadden toen nog roeibootjes en 
niet zoals nu een speedboat, was zij al honderden 
meters van de kust af. Ik had twee jongens mee-
genomen, om mij te assisteren. Ik wist het niet, 
maar achteraf hoorde ik dat die jongens niet eens 
konden zwemmen. Ik dacht dat ik de vrouw bij 
haar been vast had, maar het was haar luchtbed 
en zij lag nog in het water. Maar het is uiteinde-
lijk allemaal goed gekomen. Als het stil was op 
het strand en er waren er vissers op zee gaf de 

eigenaar van het Noorderbad, van der Graaf ons 
een fles jenever en vroeg ons om naar de vissers 
te roeien. Daar ruilden wij de fles voor een beste 
lading vis. Het werk als badmeester deed ik ten 
tijde dat ik op het conservatorium in Amsterdam 
zat”. 

“Mijn vader was voorzitter van het ‘Operakoor 
Zang en Vriendschap in Beverwijk’, mijn moeder 
zong in dat koor. Muziek en zingen is mij met de 
paplepel ingegeven. Mijn zussen en ik speelden 
piano en ik had ook gitaarlessen gehad. Als ik op 
de bok zat legde ik regelmatig mijn verrekijker 
even aan de kant en pakte mijn gitaar en zong 
liedjes, met een hele schare toehoorders, meestal 
meisjes, die vaak Duits waren. Ik wist nog niet 
wat ik worden wilde en zat op de Kweekschool 
aan de Leidsevaart in Haarlem. Ik zat daar in 
het schoolbandje, dat Dixieland en Rock ’n Roll 
speelde. Wij speelden niet alleen op onze eigen 
school maar ook op andere schoolfeestjes, die 
van een MMS waren het leukst. Ook heb ik 
gezongen in Bou Sada, waar meneer Hiemstra 
de beheerder was. De moeder van één van de 
leerlingen zei: ‘Jij moet zanglessen nemen’. Toen 
ben ik naar het Conservatorium gegaan. 

Na het conservatorium kwam ik bij de operastu-
dio van de Nederlandse Opera. De televisie was 
in opkomst en daar had men jonge zangers no-
dig. Toen heb ik gewerkt met Wim Sonneveld in 
My Fair Lady. En met Dolf van der Linden bij het 
Metropole Orkest. Zes jaar heb ik een eigen TV 
show gehad, met zes uitzendingen per jaar. Wel 
300 keer heb ik de Christuspartij in de Mattheus 
Passion gezongen. Ook dit jaar zal ik in de Grote 
Kerk van Naarden de Christuspartij zingen. 
Daarvoor ben ik al druk aan het repeteren.
Omdat ik geen geld had om de lessen te betalen, 
heb ik in mijn conservatoriumtijd allerlei klusjes 
gedaan. Wij woonden naast de visboer, vrijdag 
was zijn topdag. Op de transportfiets met rieten 
mand voorop bezorgde ik vis, in de hele regio 
tot en met Velsen-Zuid met de pont over. Twee 
gulden vijftig kreeg ik voor een dag fietsen. 

Marco Bakker is in het kader van de nieuwe 
opzet van de Zondagconcerten in de Dorpskerk  
uitgenodigd voor het concert op 1 oktober met 
het thema’ Herftststorm’ . Hij zal optreden en in 
het voorprogramma een jong talent Levi.

Tekst: Georges van Luijk, foto Heleen Vink

die brémmen dat weet je nog wel. O, die ging er 
mee venten naar Assendelft en Krommenie. En 
ouwe Japie Bart die ging naar Haarlem. 

Ik was elf jaar. Toen gingen we met een brood-
zakkie naar de toinen (tuinen) om wat te verdie-
nen. 's morgens om 4 uur. Om 5 uur bij je baas, 
eerdebeien plukken.”Dirk vertelt dat kinderen 
ook meeholpen in de schelpenvisserij en in de 
teelt van groenten als doperwten en tuinbonen. 
Later als volwassene vonden de twee mannen 
werk in de bouw en in de haringvisserij.

Armoedig en gelukkig

In vergelijking met nu hadden ze vroeger weinig. 
Maar dat stond een lang en tevreden leven niet 
in de weg. “Ik heb ermoede mee gemaakt hoor. 
Zo was Wijk aan Zee vroeger. Een armoedige 
troep.” Tijdens het interview wordt er ook veel en 
hartelijk gelachen. 

”En je had toen nog een slijterijtje. Japie Vrieze-
wijn. Hier verkopen we jenever bier en bran-
dewijn van Japie Vriezewijn. Daarachter had je 
Bikhof de wethouder. En dernaest had je Lauwe 
de schoolmeester, en daarnaast had je een hoffie. 
Waar nou van Amensfoort zit. Daar woonde ook 
drie gezinnen. 

Hier op de hoek woonden je vader en moeder en 

mijnes. Weet je dat nog? En de hele Julianaweg 
waren d’r geen huissies. Mijn grootvader allenig 
met ouwe Hein Rijpendeel. Rooie Hein.

De vrouw die het interview afneemt en opneemt 
herinnert de mannen er aan om in het Wijk aan 
Zees dialect te blijven praten. Wat ze dan ook 
graag doen. De historische geluidsopnames zijn 
gemaakt in het ‘Oude Mannen en Vrouwenhuis, 
‘ een klein bejaardenhuis waar de Gasthuisstraat 
haar naam aan dankt. 

Het is opgeheven in 1975 en stond aan de voet 
van de stenen trap tegenover het huidige hotel de 
Wijck. Zo ongeveer waar nu de paarse beelden 
staan. Dirk: “Ik ben altijd altijd gelukkig geweest. 
Ik heb altijd werk gehad. Ik had goeie ouders. Ik 
was twintig toen ik mijn eerste meissie ontmoette 
op de Wijk aan Zeese kermis. 

Ik heb een gelukkig leven gehad tot nog an toe. 
Tien jaar geleeje heb ik mijn vrouw verloren. 
En ik heb zesenhalfjéér bai mijn schoondochter 
geweest. Maar nou zit ik hier in het tehuis, met 
geluk. Wij hebben het hier gezellig!”

De interviews zijn te beluisteren via: https://www.
meertens.knaw.nl/ndb/soundbites.php?p=E078p

Tekst: Jan-Paul vd Meij

doornat en ik heb alles uitgetrokken, op mijn 
onderbroek na, uitgedaan en alsnog het water in-
gegaan. Ik wist de truc om uit een mui te komen, 
beren tegen de stroom in te zwemmen, want dat 
win je nooit. Laat je rustig meedrijven en als je 
voelt dat de stroom weg is kun je naar de kant 
zwemmen. Dat deed ik met de jongens met hun 
het bootje als reddingsboei . Een groot geluk was, 
dat de jongens niet in paniek waren geraakt. Te-
rug bij het Noorderbad kregen wij een cognacje 
om weer op te warmen”. 
“Later had de Reddingsbrigade deze gebeurtenis, 
waar ik drie uur mee bezig ben geweest, geschre 
ven aan het ‘Carnegiefonds’. Ik kreeg een brief 
van ze als waardering en een vergoeding voor

5



Hotel Villa de Klughte

Imko�s Puur Zee

Wijn &
Ko aan Zee.
Een heerlijk verwenadres
Pur Sang! www.hoteldeklughte.nl www.imkos.nl
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Autofabrikanten zijn niet de enigen die milieu-
wetten naar hun hand zetten. Staalproducenten 
doen precies hetzelfde. Uit onderzoek uitgevoerd 
door de krant Trouw blijkt dat staalfabrikanten 
net zo selectief met milieuregels omgaan als 
autofabrikanten. (b.v. De Volkswagen affaire)  
De helft van de installaties voldoet niet aan de 
strengste normen. Sterker nog: staalreuzen bepa-
len zélf aan welke normen ze voldoen.
Sinds 2012 is er een aparte Europese milieuwet 
voor de industrie: de richtlijn industriële emis-
sies. Deze schrijft voor dat alle productielocaties 
in Europa hun uitstoot moeten verminderen tot 
het niveau dat haalbaar is met de beste be-
schikbare technieken, best available techniques, 
afgekort BAT's. Maar wie bepaalt wat het 'beste' is 
en wat 'haalbaar'?

Wie bepaalt wat de schoonste techniek is?

Voor de aanpak van fijnstof heeft de Europese 
Commissie werkgroepen opgericht, voor elke 
industriesector één. Deskundigen discussiëren 
hierin met elkaar over welke  productietechniek 
het schoonst is. Dat mondt uit in een voorstel aan 
de Commissie, die hierop zijn doelstellingen voor 
het terugdringen van de luchtvervuiling baseert.
De wet kan afdwingen dat de schoonste techniek 

gebruikt moet worden. Dat klinkt heel effec-
tief, maar wie zijn die deskundigen die zoveel 
invloed hebben op de kwaliteit van onze lucht? 
De werkgroep voor de staalindustrie telde: 113 
afgevaardigden van nationale regeringen, 94 ver-
tegenwoordigers uit de industrie ... en 6 experts 
van ngo's en onafhankelijke onderzoeksinsti-
tuten.  Het relatief kleine ambtenarenapparaat 
is afhankelijk van de expertise van specialisten 
- vaak degenen die door de wetgeving worden 
getroffen..
De banden van de E.U. En de staalindustrie zijn 
traditioneel zeer hecht. De E.U. Is voortgekomen 
uit de E.G.K.S. De Europese Gemeenschap Kolen 
en Staal.
Het onderzoek van Trouw  is uitgevoerd met 
financiële steun van Journalismfund.eu

Fijnstofnormen vergeleken

Wat betekent dit in de praktijk voor Wijk aan 
Zee? Als gezegd wordt dat hier aan de milieunor-
men wordt voldaan wat zegt dit dan? De toege-
stane hoeveelheid fijnstof in Europa (20 micro-
gram per m3) is veel hoger dan die in Amerika 
(12.5 microgram per m3)
Onze milieunormen zijn gebaseerd op politieke 
haalbaarheid niet op veiligheid of gezondheid. 

Staalindustrie bepaalt eigen milieuregels
Het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie 
is maximaal 10 microgram per m3) In de Ijmond 
wordt regelmatig vier tot vijf keer zoveel fijnstof 
gemeten.
Elke ton fijnstof staat gelijk aan 23.000 euro 
kosten voor gezondheidszorg, ziekteverlof en 

compensatie van inkomstenverlies door de 
dood van een werkend familielid. Over zes jaar 
bedragen de totale gezondheidskosten dus 524 
miljoen euro - dat is méér dan het bedrag dat het 
zou kosten (460 miljoen) om overal doekfilters te 
installeren.

Traditioneel gaan zo rond Pasen de eerste 
plenaire vergaderingen ter voorbereiding van 
de zeepkistenrace weer van start. 

Dit jaar wordt een voorstel besproken om voor 
de verandering de race eens andersom te rijden, 
dus starten in de Zwaanstraat en finishen op de 
strandopgang. Benieuwd of dat voorstel het gaat 
halen. Wel weer een uitdaging voor de bouwers 
natuurlijk...

Bij het Kennemer College zit docent Huub de 
Ruiter met zijn leerlingen alweer rond de teken-
tafel. Daar staan alweer acht bolides op stapel. 
Ook in het dorp zelf worden al weer druk wielen 
gesprokkeld, dus pas op je fiets !
Een woordvoerder deelde verder nog mee dat 
er nieuws is wat betreft het inschrijven. Dit kan 
vanaf nu via de site www.wijkaanzeep.nl . Alleen 
de bevestiging laat dit jaar wat op zich wachten 

i.v.m. een oriëntatiereis van het hoofd planning 
en organisatie. Die gaat een race bestuderen hoog 
in het Andesgebergte die daar al sinds de Incatijd 
verreden word. 

Begin Juni wordt hij terugverwacht en dan komt 
alles vast wel op tijd goed voordat de race in Wijk 
aan Zee op 30 juni van start gaat.

Zeepkistenrace in de steigers

De kunst ontmoetingsplek van Wijk aan Zee op 
het Julianaplein toont een ontmoeting met twee 
kunstenaars; Rob Daniels en Lydia Nederlof. 

De KOP van WaZ toont van Rob Daniëls een 
selectie van werken. Tekeningen in inkt en 
gemengde techniek, waarin meisjes met strikken, 
wolven, in vervreemdende situaties te zien zijn.
Naast dit vrije werk ook enkele naar de natuur 
getekende landschappen, portretten en modelte-
keningen.

Lydia Nederlof: Een selectie maken voor een 

expositie bij de KOP van WaZ; ik zat er een 
beetje mee in mijn maag. Mijn eigen voorstel was 
om iets samen te stellen uit werk van verschil-
lende periodes uit de afgelopen jaren en van dat 
voorstel had ik spijt. Het zou er vast uit gaan zien 
als ‘los zand’, als een allegaartje, gemaakt door vijf 
verschillende mensen. Maar toen ik het bij elkaar 
had, zag ik tot mijn verbazing en plezier dat het 
geheel, hoe divers ook, de overduidelijke weerslag 
was van één persoon; ik.

Opening 14 april vanaf 17 uur. Komt dat zien! 
Tot en met 4 juni.  

Het nieuwe speeltoestel en het houten huisje wa-
ren versierd met ballonnen en vlaggetjes. Rond 
de klok van 10 werd het lint doorgeknipt door 
twee kinderen van de onderbouw samen met 
directeur Dieke Heming en de leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers. 

Alle kinderen kregen een sleuteldrop en er was 
uiteraard volop gelegenheid om te spelen, te 
klimmen en te glijden. 
Nadat het vorige verouderde speeltoestel na 
schooltijd dusdanig gesloopt was, dat het per 

direct moest worden afgebroken, werd er gezocht 
naar een passende oplossing. 

Stichting Fedra en Stichting Welzijn Beverwijk 
hebben samen dit nieuwe speeltoestel en huisje 
aangeschaft met behulp van Tata Steel en ouders. 

Tata Steel doneerde een welkome bijdrage van 
1000 euro en twee ouders van de school verdien-
den geld op de smaakmarkt, ook met die bijdrage 
waren school en peuterspeelzaal heel blij. 

Tekst en foto: Stephanie Dumoulin

Expositie Rob Daniels en Lydia Nederlof in de KOP van WaZ 

Nieuw Speeltoestel voor de Vrijheit en ‘t Zeepaardje
16 maart was het zo ver: het nieuwe speeltoestel werd feestelijk ingewijd door de kinderen van 
groep 1, 2 en 3 van de Vrijheit (Stichting Fedra) en van peuterspeelzaal ’t Zeepaardje (Stichting 
Welzijn Beverwijk).

We stellen ons graag aan u voor. 
Wij zijn Marjolijn Miedema en Marco Dalprà 
van het Sociaal team. 

Inwoners van Wijk aan Zee kunnen bij ons 
terecht voor ondersteuning bij zoeken naar op-
lossingen van vragen of problemen op verschil-
lende leefgebieden zoals gezondheid, welzijn, 
geldzaken, gezin en het onderhouden van sociale 
contacten. Daarbij wordt er in eerste instantie 
gekeken naar wat u zelf zou kunnen doen even-
tueel met hulp van familie, vrienden, buren en 
vrijwilligers. Waar nodig verwijzen we door naar 
gespecialiseerde hulpverlening.
Maar we helpen niet alleen bij problemen. Initia-
tieven vanuit de buurt om de sociale samenhang 
en leefbaarheid te verbeteren moedigen wij aan. 
We willen graag met u meedenken, u ondersteu-
nen en faciliteren om u op weg helpen als u iets 
wil betekenen in de wijk of een idee heeft voor 
de wijk.

Het Sociaal team bestaat uit mensen vanuit 
verschillende maatschappelijke organisaties, 
namelijk Socius Maatschappelijk Dienstverleners, 
Stichting Welzijn Beverwijk, MEE & de Wering, 
Viva! Zorggroep en de gemeente Beverwijk.

Om met ons in contact te komen kunt u ons bel-
len of mailen om een afspraak te maken. Wij zijn 
telefonisch bereikbaar op nummer 0251-279100 
(kies voor optie 1 in het keuzemenu) en via e-
mailadres sociaalteam@beverwijk.nl
U kunt ons ook elke donderdag van 12.00 tot 
14.00 uur vinden in dorpshuis De Moriaan tij-
dens het inloopspreekuur. 

We hopen u snel te mogen ontmoeten om nader 
kennis te maken.

Marjolijn Miedema en Marco Dalprà

Sociaal team in Wijk aan Zee
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Kerkdiensten Odulphusparochie
Zaterdag 1 april 
19.00 uur Themaviering
voorganger Zr. Josephine Burger
Themakoor 
Zondag 9 april 
Palmzondag 
9.30 uur eucharistieviering
voorganger  p. R. Putman
Jeugdkoor 
Donderdag 13 april 
Witte Donderdag 
19.00 uur Eucharistieviering
voorgangers  p. M. de Haas  en p. H. Niesten     
Odulphuskoor 
Vrijdag 14 april 
Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg
Mw B. Durge en Mw. J. v.d. Meer 
19.00 uur Passieviering
voorganger p. M. de Haas
Themakoor 
Zaterdag 15 april 
21.00 uur Paaswake
voorganger p. M. de Haas
Themakoor 
Zondag 16 april 
Hoogfeest van Pasen 
9.30 uur Eucharistieviering
voorganger p. R. Putman
Odulphuskoor 
Zondag 23 april 
9.30 uur Eucharistieviering
voorganger p. R. Putman
Odulphuskoor 
Zondag 30 april 
9.30 uur Eucharistieviering
voorganger p. R. Putman
samenzang 

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

Zaterdag 1 april 
Sonnevanck Swingt Krolsch
aanvang 21.30 uur.
Zondag 2 april
Beeldenpark Een Zee van Staal 
Gratis Rondleiding
aanvang 14.00 uur. 

SunSeaBar
SunSeaBorrel met: Freddy Koridon
van 14.00-17.00 uur.
Donderdag 6 april
Sonnevanck
Muziek op Donderdag met: Freddy Koridon
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 7 april:
Sonnevanck DinerClub: Slagzij
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 8 april
Moriaan
Rummikub Toernooi ‘De Zandloper’
Aanvang 13.00
jacquelinebeekman@ziggo.nl 020-6454823
Sonnevanck DinerClub: Afke & de Aziaten
aanvang 21.30 uur. 
Timboektoe Openingsfeest
aanvang 22.00 uur.
Zondag 9 april
Dorpsweide: Kofferbakmarkt
van 8.00-16.00 uur. 
SunSeaBar 
SunSeaBorrel met: Miekes Muzikaal Behang
van 14.00-17.00 uur.
Donderdag 13 april
Sonnevanck: Kim en Daan, 2e donderdag; aan-
vang 21.00 uur.
Vrijdag 14 april: 
Kop van WaZ Opening expositie 
van Rob Daniels en Lydia Nederlof 
aanvang 17.00 uur.
Sonnevanck DinerClub
Leonard Busselaa 
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 15 april 
Timboektoe
Noordpier Sessie met: 
singer-songwriter Rachèl Louise
van 16.00-18.00 uur. 
Sonnevanck Swingt: J Mr. BoogieWoogie
aanvang 21.30 uur.
Zondag 16 april - Pasen
Noordpier: Gullen Meppers Gilde: Hengelsport-
wedstrijd/Gulwedstrijd
van 10.00-20.00 uur. 
SunSeaBar: 
SunSeaBorrel met: Roys
van 14.00-17.00 uur.
Dinsdag 18 april
Afra’s Seniorenmaaltijd,  € 12,50
Aanvang 17.00 uur. 
Graag aanmelden: 0251-374320
Woensdag 19 april
Sonnevanck: POP-Quiz
van 20.30–23.00 uur.
Donderdag 20 april: 
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 21 april:
Sonnevanck Swingt: Crazy Piano
aanvang 21.00 uur.

Dorpskerk
       

02 april           
Ds. G. van Doornik te Maassluis TV
16 april            
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden, Pasen. DE            
30 april            
Past. L. H. Stuifbergen

Zaterdag 22 april:
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Moriaan
Darttoernooi, 
aanvang 19.00 uur
Sonnevanck DinerClub: 
Raoul Wijsma Trio
aanvang 21.30 uur.
Zondag 23 april: 
Hoge Duin: 
Vertrek van de Rondleiding Atlantikwall
van 11.30-14.30 uur. 
De Lentetocht van 2017
aanvang 12.00 uur.
De deelnemende tapperijen zijn: 
Sout, Strandhuis, Sonnevanck, Santé, Gewoon, 
La Baliza, Liefhebbers, Het Wapen, Klein Zwit-
serland, De Zon, De KUSt, De Moriaan, Het 
Zomerhuis. 
SunSeaBar: 
SunSeaBorrel met: Buskin’ Belters
van 14.00-17.00 uur.
Donderdag 27 april - Koningsdag: 
De Moriaan: Koningsdagviering Wijk aan Zee; 
van 9.30-17.00 uur.
Vrijdag 28 april: 
La Baliza 
Italiaanse wijnproeverij Casa Fortezza
van 19.30-23.00 uur.
Sonnevanck DinerClub: 
Trio Bartolussi
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 29 april
Sonnevanck Swingt: Arthur Ebeling
aanvang 21.30 uur.
Zondag 30 april
SunSeaBar
SunSeaBorrel met: Denmark Street
van 14.00-17.00 uur.

Oecumenische bijbelkring
Maandag  3 april  is de laatste  oecumenische 
gespreksgroep van dit seizoen.  ds. Kick Bras leidt 
het gesprek in over het thema  de inspiratie van 
de psalmen.  
Aanvang 19.30 uur, 
plaats van samenkomst de consistorie van de 
dorpskerk. 

U bent van harte welkom. 

Vastenmaaltijden bij de kerkgenootschappen in 
de IJmond Noord 

Op woensdag  5 april 
is de maaltijd bij het Leger des Heils te Beverwijk 
en op 
woensdag 12 maart wordt er afgesloten in de 
Dorpskerk van Heemskerk. Er wordt een symbo-
lische waarde aan deze gratis maaltijden gegeven 
met de inzameling van geld voor  een goed doel: 
de uitbreiding van een school voor Technisch 
Onderwijs in Kameroen. 
De maaltijden beginnen om 18.00 uur , 
de inloop is vanaf 17.30 uur. 
Wijk aan Zeeërs  kunnen zich opgeven bij  
Leny Stolp, tel. 375373 en Janke van Wieren, 
tel.822705. 
  

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

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

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

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com

IJmuiden
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

April 2017
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP

* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de laagwaterperiode

1
za

2:55 -78
7:27 110

15:14 -92
19:51 104

2
zo

3:45 -80
8:11 105

16:04 -90
20:46 90

3
ma

4:30 -79
9:05 96

16:54 -84
21:44 75

EK 20:39

4
di

5:20 -75
10:15 85
18:05 -76
23:05 63

5
wo

6:15 -68
11:34 80
19:44 -73

6
do

0:26 57
7:55 -67

13:05 83
21:26 -78

7
vr

1:39 62
9:25 -75

14:09 93
22:30 -85

8
za

2:45 73
10:24 -85
15:06 102
23:30 -86

9
zo

3:29 84
11:15 -89
15:49 107

10
ma

1:26 * -84
4:08 91

12:04 -88
16:25 108

11
di

2:12 * -78
4:49 96

12:44 -86
17:01 108

VM 8:08

12
wo

0:54 -74
5:25 100

13:35 -87
17:35 106

13
do

1:34 -78
6:00 103

14:15 -89
18:16 103

14
vr

2:25 -84
6:31 104

14:45 -89
18:47 98

15
za

2:45 -87
7:05 102

15:14 -86
19:26 90

16
zo

3:15 -88
7:35 98

15:34 -82
19:51 84

17
ma

3:55 -88
8:08 95

16:26 -78
20:25 79

18
di

4:36 -87
8:39 90

16:54 -74
21:06 71

19
wo

5:15 -85
9:25 79

17:55 -71
22:05 58

LK 11:57

20
do

6:16 -81
11:05 68
18:44 -68
23:25 48

21
vr

7:10 -77
12:30 71
20:04 -69

22
za

0:55 49
8:35 -76

13:35 82
21:46 -75

23
zo

2:05 62
10:06 -81
14:30 97
22:56 -82

24
ma

2:55 77
11:00 -87
15:11 110
23:34 -82

25
di

3:36 91
11:55 -87
15:52 119

26
wo

0:30 -77
4:16 104

12:46 -84
16:35 125

NM 14:16

27
do

2:32 * -74
4:56 112

13:10 -83
17:18 124

28
vr

1:05 -74
5:39 117

13:35 -84
18:01 119

29
za

1:54 -78
6:22 117

14:25 -86
18:46 109

30
zo

2:46 -83
7:05 115

15:14 -87
19:36 96

Windpark Ferrum
'Windpark Ferrum' is de projectnaam van 
een windpark bestaande uit 3 turbines dat op 
het bedrijfsterrein van Tata Steel in IJmuiden 
zal worden gebouwd, in het verlengde van 
Windpark Reijndersweg bij Wijk aan Zee. De 
bouwaanvraag, is in december 2016 ingediend. 
Op 14 maart 2017 hebben de Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland bekend gemaakt dat 
zij ontwerp-vergunningen verlenen.

Omwonenden kunnen kennis nemen van de 
definitieve bouwplannen gedurende een open 
avond die de Provincie Noord-Holland op 13 
april 2017 van 19.00 tot 20.30 organiseert in 
hotel Het Hoge Duin in Wijk aan Zee. Parti-
cipatiemogelijkheden in het project zullen die 
avond ook worden gepresenteerd. Meer infor-
matie op: http://www.windparkferrum.nl/
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