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    Meer ‘lokaal kabaal’ op
             Meifestival

Het zomerseizoen wordt in Wijk aan Zee traditie-
getrouw afgetrapt met het Meifestival. Van 9 tot 
en met 13 mei staat er van alles te gebeuren op de 
Dorpsweide. Dit jaar is er speciale aandacht voor 
lokale artiesten tijdens Lokaal Kabaal op zondag.

De zondag was in voorgaande jaren meestal geen 
onderdeel van het programma’’, zegt Arjan van 
Marm namens de Ondernemersvereniging Wijk 
aan Zee, die het festival organiseert. ,,Wijk aan 
Zee heeft echter zo’n mooie traditie van lokale 
muziek, dat we daar dit jaar extra aandacht aan 
geven en het op deze dag als officieel onderdeel 
van het festival hebben ingelast. Lokaal Kabaal is 
een jamsessie voor de muzikanten uit het dorp’’,
Het gaat om een proef, die bij succes navolging 
krijgt in de toekomst.

,,We willen sowieso het lokale aspect de komende 
jaren uitbouwen’’, gaat Van Marm verder. 
,,Daarbij willen we de verbinding zoeken met al-
lerlei plaatselijke organisaties als Sawaz. 

Met het Meifestival willen we Wijk aan Zeese 
initiatieven ondersteunen, die wij als organisatie 
faciliteren.’’

Ook het darttoernooi in de grote tent op zaterdag 
is hier een voorbeeld van. Dat wordt op touw 
gezet door de jongens die altijd het darten in de 
Moriaan organiseren. Er kunnen 128 deelnemers 
meedoen aan dit WK darttoernooi, waarbij de 
eerste letter voor Wijk aan Zee staat. Het wordt 
hartstikke leuk, want er komen ook bekende dar-
ters als Co Stompé tegen wie je kunt spelen’’.

Natuurlijk bevat het meifestival ook de traditio-
nele succesnummers, zoals de braderieën en de 
kermis. Op donderdag is er weer Waar schijt de 
koe, net als de kerkdienst in de grote tent. 
Tijdens het festival treden er allerlei bekende 
artiesten op, onder wie Dries Roelvink en The 
Workmates. Het volledige programma is te zien 
op: www.meifestival.nl.
                                                   Tekst: Jacky de Vries.

De zeventiende of achttiende 
          Ezels en Kwasten

Van 17 tot en met 26 mei zal ons dorp weer een 
invasie krijgen van kunstenaars. Het zal de ze-
ventiende of achttiende keer zijn dat de kunste-
naarsweek ‘Ezels en Kwasten’ wordt gehouden. De 
organisatie is ieder jaar de tel weer kwijt. Met deze 
kunstenaarsweek heeft Wijk aan Zee een uniek 
evenement. Wij spraken met een van de organisa-
toren, Erik Meijer.

“Het leuke van het organiseren van ‘Ezels en 
Kwasten’ vind ik, dat wij geen voorzitter hebben. 
Wij, dat zijn Jan van der Land, Karin Weckseler, 
Monique Luiken, Arlet Hamel en ik. Wij zijn al-
len op de een of andere manier met kunst bezig. 
Dit team doet het nu voor het tweede jaar samen, 
of is het nou alweer het derde jaar? Toen ik vijf-
tien jaar geleden in Wijk aan Zee kwam wonen 
zag ik opeens de posters van Ezels en Kwasten 
achter de ramen in het dorp. Met mijn opleiding 
aan de kunstacademie en groot liefhebber van 
schilderkunst viel ik onverwacht met mijn neus 
in de boter en het is logisch om er dan ook zelf 
energie in te steken. Toen Ella de Jong, die de 
organisatie jaren geleden deed, mij vroeg of ik 
het stokje van haar wilde overnemen heb ik ja 
gezegd”. 

“Dit jaar is het thema ‘Beperkt Houdbaar’, je kunt 
er natuurlijk alle kanten mee op. Er is wel eens 
gesuggereerd om de deelnemers het thema voor 
het volgend jaar te laten bedenken, maar dat 
vinden we juist zelf zo leuk om te bedenken. 
Wij verwachten zoals elk jaar zo’n zestig tot ze-
ventig deelnemers te krijgen. Momenteel hebben 
zich al twaalf buitenlanders aangemeld, dat zijn 
Tsjechen, Roemenen en Duitsers. Deelnemers 
komen uit alle disciplines, fotografen, schilders 
en beeldhouwers. Elk jaar hebben wij een andere 
jury, de voorzitter dit jaar is Marja Lely een kun-
stenares uit Den Helder, waar zij ook stadsdichter 
is”. Wij proberen zo veel mogelijk variatie in de 

samenstelling van de jury te krijgen, zo kijkt een 
fotograaf met een andere blik naar een schilderij 
dan een grafisch ontwerper”.

“In de loop der jaren is er door de diverse 
organisatoren een draaiboek opgebouwd, dat is 
de basis. Ieder jaar verandert het draaiboek een 
klein beetje, na afloop kijken wij wat er in het 
afgelopen jaar wel en niet goed is gegaan. 
Zo hebben wij met een jarenlange traditie gebro-
ken, de veiling was op zondag, maar wij ontdek-
ten dat er mensen op de expositie van zaterdag 
kwamen en als ze niet uit de buurt kwamen niet 
de volgende dag nog een keer naar Wijk aan 
Zee reden voor de veiling. Die is nu op zaterdag, 
aansluitend aan de expositie in de Moriaan. 
Dan blijven ze in het dorp ergens wat eten”. 

“Na al die jaren gaat het grotendeels vanzelf. 
Een aantal taken is tijdrovend, zoals de huisves-
ting van buitenlandse deelnemers. Het zou jam-
mer zijn als wij geen buitenlandse kunstenaars 
meer kunnen huisvesten, dus als er Wijk aan 
Zeeërs zijn die nog een gratis slaapplaats beschik-
baar hebben, graag, laat het ons weten. 
Heb je plek? Bel Ella! 06 415 04 586

Wat elk jaar weer een gevecht is, is de subsidie-
aanvraag. Ella zit dan wel niet meer in de orga-
nisatie, maar houdt zich op de achtergrond nog 
bezig met de subsidieaanvragen. Het is jammer 
dat elk jaar de subsidie minder wordt, wij hebben 
het inschrijfgeld voor de deelnemers fors moeten 
verhogen. Maar dat kunnen wij niet blijven doen, 
anders prijzen wij onszelf uit de markt en zal het 
aantal deelnemers waarschijnlijk drastisch dalen. 
Wij kunnen gelukkig nog steeds op steun reke-
nen van SaWaZ en Cultureel Dorp en niet alleen 
met hand en spandiensten, maar ook financieel“.

            Tekst: Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink.

Programma
Donderdag 17 t/m vrijdag 25 mei
Atelier in Café de Zon en De Moriaan.
Dinsdag 22 mei
Dichtersavond in De Kust; 20.30 uur
Vrijdag 25 mei
Prijsuitreiking in Café De Zon met muziek van 
Funk met Peren; 20.00 uur
Zaterdag 26 mei
Expositie in De Moriaan; 11.00 – 17.00 uur
Veiling in Café De Zon; 20.00 uur
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Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de overeen-
komst voor stichting van een hoogovenbedrijf 
in IJmuiden werd getekend. In onze regio zal op 
vele manieren aandacht worden besteed aan dit 
jubileum. In De Jutter zal maandelijks een stukje 
bijzondere bedrijfsgeschiedenis worden beschreven.

   Hoogovens in oorlogstijd
Al snel na de bezetting van Nederland in mei 
1940 is de vraag: wat zullen de Duitsers doen? 
Het hoogovenbedrijf stop zetten of gebruiken 
voor de eigen oorlogsindustrie? Het laatste 
blijkt het geval en dat stelt de directie voor een 
dilemma: dwarsliggen of meebewegen? 
Om greep te houden op de ontwikkelingen wordt 
gekozen voor een strategie: het bedrijf bij elkaar 
houden en vertragingstactieken toepassen. 
Het bedrijf functioneert “met de handrem erop” 
en met subtiele vormen van sabotage.
De productie daalt, maar het personeelsbestand 
groeit. Dat lijkt een tegenstelling. De verklaring 
is, dat werken bij de Hoogovens de mogelijkheid 
biedt om te ontsnappen aan de tewerkstelling in 
Duitsland. Er wordt ruim gebruik gemaakt van 
“verklaringen van onmisbaarheid” en met de 
personeelslijsten wordt gemanipuleerd. 
Sommige medewerkers gaan heel ver om te 

ontsnappen aan de tewerkstelling. Jan Brasser, 
bekend geworden als de verzetsman Witte Ko, 
pakt moedwillig met beiden handen een gloeiend 
hete staaf in de staalfabriek. Met twee verbrande 
handen weet hij aan de Arbeitseinsatz te ontko-
men.
Met grotere en kleinere acties wordt geprobeerd 
de Duitsers dwars te zitten. De door de bezetter 
aangestelde sociale voormannen krijgen weinig 
voet aan de grond. In het personeelsbestand zijn 
maar weinig NSB-leden. Er zijn enkele verzets- 
en sabotagegroepen actief. Een oproep voor 
deelname aan de Februaristaking in februari 
1941 vindt een goed gehoor bij Hoogovens. 
In april 1943 krijgt een stakingsactie van 3000 
medewerkers bij Hoogovens een heftig vervolg: 
enkele tientallen arbeiders worden opgepakt en 
gevangen gezet. 
Drie medewerkers: de pijpmonteur Th. Hendrik-
se (36 jaar), walser N. van Nieuwkoop (30 jaar) 
en apparaatwachter J. Wijker (50 jaar) worden 
gefusilleerd. 

Omdat het stakingsmiddel minder effectief blijkt, 
richt het verzet zich vooral op sabotage van het 
productieproces. In de vuurvaste bekleding 
van staalpannen wordt tufsteen verwerkt, zodat 
de pan lek slaat. Schrot wordt vermengd met 
explosief materiaal. Belangrijke kabels worden 
doorgesneden. Er worden op grote schaal illegale 
bladen verspreid onder het personeel. Op een 
winderige morgen in februari 1943 blijkt er op 
het dienstgebouw van de bedrijfspolitie een knal-
rode Sowjetvlag met hamer en sikkel te waaien. 
Een stunt van Jan Brasser en enkele partijgeno-
ten van de CPN om de nederlaag van het Duitse 
leger bij Stalingrad te accentueren. Een kleine 
actie, goed voor het moreel van de medewerkers.

Hoogovens is vanaf het begin van de oorlog een 
doelwit voor bombardementen van de geallieer-
den. Op 19 juni 1940 valt de eerste bom op het 
ijzerpark. In de daarop volgende jaren wordt de 
intensiteit van de bombardementen opgevoerd.  
Soms komen de bommenwerpers op enkele tien-
tallen meters hoogte aanvliegen om de ontsnap-
pen aan de luchtbewaking en vallen de bommen 
al voordat er alarm kan worden geslagen. 
Bij bommen op de hoogoven 1 en 2 en op de 
watertoren vallen dodelijke slachtoffers. In totaal 
wordt er ongeveer duizend keer luchtalarm gege-
ven op het bedrijf. Vanwege de dreigende lucht-
aanvallen moet er gewerkt worden in verduis-
terde fabriekshallen met weinig ventilatie. Onder 
het personeel heerst “bomangst”. Steeds meer 
mensen vallen uit door de mentale en fysieke be-

lasting. In het najaar van 1944 valt de productie 
geheel stil. Er zijn geen grondstoffen meer. Een 
groot deel van het personeel is ondergedoken of 
gevlucht in verband met razzia’s. 
Als op 13 mei 1945 de directieleden het bedrijfs-
terrein weer betreden, treffen ze een chaos aan. 
Voorraden zijn verdwenen, magazijnen leegge-
roofd, machines en installaties verdwenen. 
De nieuwe Walserij West is geheel gedemonteerd 
om naar Duitsland te worden afgevoerd, maar 
het transport gaat niet door.
Bij het Hoogovenpersoneel zijn 69 slachtoffers 
van het oorlogsgeweld te betreuren. Voor hen 
wordt in 1946 een monument onthuld aan de 
Wenckenbachstraat. 

                                                     Tekst: Jan de Wildt.

Oorlogsverhaal van Andries Schellevis (1919–2006)
In 1995 ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding 
werd Andries Schellevis geïnterviewd door radio 
Wijk aan Zee. Hier volgt een samenvatting van het 
gesprek.

Andries was 21 jaar toen hij in 1939 voor de 
mobilisatie opgeroepen werd. Hij werd gelegerd 
bij de Kustartillerie in een kampement vlakbij de 
Pier. Het was 15 mei en hij hoorde daar opeens 
de klok van de kerk luiden, waar hij normaal 
achter het orgel zit. Het was oorlog. Nederland 
was na vijf dagen tegenstand gecapituleerd.

De kapitein van de Engelse Torpedojagers in de 
haven van IJmuiden zei tegen de jongens: ‘Jullie 
kunnen mee naar Engeland’. Andries fietste snel 
naar huis op de Relweg en raadpleegde zijn vader. 
Vader Schellevis had een bouwbedrijf, maar was 
ziek en lag boven in bed. Hij zei: ‘Blijf jij nou 
maar lekker bij ons.’ Hij voelde er niets voor zijn 
enige zoon te zien vertrekken. 
Vader Schellevis was ook brandweerman en 
kreeg voor elkaar dat zijn zoon ook bij de brand-
weer mocht. Dit om te voorkomen dat Andries 
naar Duitsland gestuurd zou worden. Andries 
kreeg zelfs een “Ausweis” zodat hij ook ’s avonds 
de straat op mocht.
In november 1942 moest iedereen uit Wijk aan 
Zee evacueren. Een paar boeren, de slager en 
bakker moesten blijven. Heliomare werd in 
december naar de Kweekschool geëvacueerd. 
Andries heeft er later tijdens de Razzia nog een 
nacht ondergedoken gezeten. Het gezin  kwam 
aan het Moensplein te wonen.

Illegale wapens
Andries werd actief in de illegaliteit. Op een keer 
moesten ze met z’n drieën naar een dropping-
plaats in Zaandam om wapens op te halen.
Ze fietsten in een zware storm met de wind mee 
langs het Noordzeekanaal. ‘Wij moesten ons mel-
den met het wachtwoord: “We komen de bieten 
van Jan halen”. Dat vergeet ik nooit meer’, vertelt 
Andries. ‘We gingen met een man mee naar een 
lege fabriek. Daar keken we onze ogen uit, want 
iedereen liep er gewoon met wapens rond. Alsof 

het geen oorlog was.’ 
De man gaf Andries een hele vracht magnetische 
landmijntjes in zijn fietstas. Die mijnen konden 
op voertuigen gekleefd worden en werden dan 
afgesteld op 10 à 20 minuten. Zijn vriend Henk 
kreeg 16 stenguns in een jute zak. Zwager Henk 
moest met een geladen stengun vooraan rijden 
voor als ze aangehouden zouden worden. 
Tegen de storm in met volle zware fietstassen 
langs het kanaal terug. Levensgevaarlijk dus!
Andries: ‘Kwamen er twee moffen met geweer 
op de rug achter ons aan fietsen. Ze haalden ons 
langzaam in. Toen ze langszij kwamen klopte van 
angst letterlijk mijn hart in mijn keel. Zo hebben 
we nog een keer springstoffen gehaald. Gelukkig 
is het goed afgelopen.’ 

Deserteur
Een achterneef was huisknecht bij de nonnen op 
Maris Stella en bleef er wonen toen de Duitsers 
er in trokken. Een Duitse onderofficier, genaamd 
Leo, was er wapenmeester. De wapens lagen in de 
Heilig Hart school, waar nu Neeltje Snijdershof 
is. Het was een zeeman en hij wilde niet terug 
naar Duitsland. Leo hoopte door het verzet te 
helpen en van wapens te voorzien in Nederland 
te kunnen blijven. Maar de verzetscommandant 
durfde dat niet aan. Levensgevaarlijk, volgens 
hem. Andries vertrouwde hem wel en heeft 
het toch gedaan, tenslotte zaten ze om wapens 
verlegen. Leo heeft bij Andries toen een pak 
geleend om bij fotograaf Bouwman een foto voor 
een stamkaart te laten maken. Nodig om onder te 
kunnen duiken. 
Leo kwam dan af en toe bij Andries aan de deur 
om een revolver te brengen. Maar de buren 
werden achterdochtig. Dus spraken ze daarna 
op de hoek Zeestraat/Moensplein af. De gewe-
ren werden bewaard onder in de kelder van de 
elektriciteitswinkel van Henk Koks. 

Op een keer stond Andries te wachten op de 
Duitse Leo, toen hij door een Duitse soldaat 
gearresteerd werd. Hij moest meekomen. Er was 
namelijk net een goederentrein bij de Aagtendijk 
ontspoord en hij moest helpen die weer op de 

rails te zetten. Leo kwam net aangefietst en An-
dries zei: ‘Leo, ich muss mit.’ Leo stapte van zijn 
fiets en zei toen: ‘Nein, er muss mit mir kommen. 
Ist das in Ordnung?’ 

Na de bevrijding ging Andries bij de Binnenland-
se Strijdkrachten en moest hij naar Wijk aan Zee 
om de huizen te bewaken. De Duitsers trokken 
geleidelijk aan weg. Alles was een grote puin-
hoop. In hun huis lag een halve meter hoog stro 
in de kamers. Daar waren 20 soldaten gelegerd 
geweest. Er was veel beschadigd, alles was er uit 
gesloopt, toiletten weg, wastafels eraf. Andries 
heeft met zijn vader hard gewerkt om de huizen 
weer op te knappen. 

Duitse Leo is met twee anderen na de bevrijding 
drie weken bij Andries ondergedoken geweest. 
Ze waren zo bang! Eén was een Tsjech die bij de 
Ortskommandant in “Het Zonnetje” gewoond 
had. Hij had de kaarten waarop de mijnenvelden 
stonden meegenomen. 
Ze werden naar een opvang voor Duitsers in 
Hilversum gebracht. Zij zouden ervoor zorgen. 
De derde heeft uiteindelijk toch zelfmoord 
gepleegd. Een week later zag zwager Henk hen in 
burger tussen de soldaten op de Alkmaarseweg 
lopen. Ze waren op weg naar Den Helder. 
Met hulp van een Engelse leraar zijn ze in 
Egmond uit de rij gehaald en naar Hilversum 
teruggebracht. Maar een week later zagen ze Leo 
toch weer tussen de soldaten lopen.

                           Opgetekend door Greet Cudovan.

  4 mei Herdenkingsdienst
Jaarlijks wordt in de Dorpskerk een oecumenische 
herdenkingsdienst gehouden op de avond van de 
vierde mei voorafgaand aan de stille tocht naar het 
monument aan de strandopgang. 
In deze dienst wordt stilgestaan bij het thema dat 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor 2018 heeft 
gekozen: 2018 Jaar van Verzet

Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is 
nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen 
en de verhalen van verzetsstrijders kunnen ons 
helpen reflecteren op en leren omgaan met de 
vraagstukken van nu. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog was de rechtstaat buiten werking gesteld. 
Er was sprake van willekeur, vervolging, terreur 
en moord. Verreweg de meeste mensen probeer-
den er het beste van te maken en gingen zoveel 
mogelijk door met hun dagelijks leven, ook in 
Wijk aan Zee. Een kleine groep kwam in verzet. 
Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was 
het om in verzet te gaan? Voor welke keuzes 
kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan 
leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen 
de stroom in opkomen voor de rechten van 
anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open, 
democratische rechtstaat? Deze historische en 
actuele vragen staan centraal tijdens het jaar van 
Verzet (bron Nationaal Comité 4 en 5 mei).
Leerlingen van basisschool De Vrijheit en het 
Themakoor Wijk aan Zee verlenen hun mede-
werking aan de dienst waarin de dorpsgenoten 
worden herdacht die slachtoffer waren van de 
oorlog. Aanvang van de dienst is kwart voor 
zeven. Om 19.30 uur start de stille tocht via het 
kerkhof langs de dorpskerk en het graf van de 
onbekende oorlogsvlieger naar het monument 
waar een afgevaardigde van het gemeentebestuur 
van Beverwijk een korte toespraak zal houden en 
vertegenwoordigers van overheid, basisschool de 
Vrijheit, het verenigingsleven en dorpsgenoten 
bloemen zullen leggen. Ook hier zal weer een 
leerling van De Vrijheit een gedicht voordragen. 
Muziekgroep Wijk aan Zee zorgt voor de muzi-
kale omlijsting van de plechtigheid die om 20.00 
uur wordt afgesloten met twee minuten stilte, 
waarna het Wilhelmus wordt gezongen.
In de pastorie van de Odulphuskerk kan bij een 
kopje koffie of thee nog wat worden nagepraat.
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Annemarie Deen-Zoontjes (44) is een eigen klus-
jesdienst gestart. Mensen kunnen bij haar terecht 
met alles waar ze zelf niet aan toe komen, even 
geen zin in hebben of wat ze niet kunnen.

Hoe is het idee ontstaan?
,,We zaten met een paar mensen aan tafel te pra-
ten over wat je kan en wat je niet kan. We hadden 
het over talenten. Hoe geef je invulling aan je 
dag, wat wil je zijn. Op een zeker moment vroeg 
iemand me, wat doe jij eigenlijk? Het kwam erop 
neer dat ik van alles een beetje doe en kan. 
Ik heb geen vaste baan. Ik heb tijd, en sommi-
gen hebben daarvan tekort. Ik zou dan kunnen 
helpen en zo is het idee gegroeid om mensen bij 
te staan met van alles.’’

Wat voor klusjes doe je?
,,Het kan dus echt van alles zijn. Bijvoorbeeld, je 
werkt fulltime en er wordt een pakketje bezorgd. 
Ik zou dan bij je thuis kunnen zitten. Of je kunt 
het pakketje bij mij laten bezorgen en afhalen. 
Ik kan je hond uitlaten als je je been hebt gebro-
ken en je zes weken niet kunt lopen. Je kunt een 
maaltijd bij me afhalen, ik kan kinderen opvan-
gen of ophalen van school. Of ik kan op zoek 
naar spulletjes. Feestjes organiseren, administra-
tieve taken doen. Soms zie je er tegenop iets te 
regelen. Dat hebben we allemaal wel eens. Klusjes 
waar je tegenaan loopt. En dus ook maar steeds 
uitstelt. Het belandt op de stapel. Dan kun je me 
vragen, net als een echte conciërge. En zeg ik 
ja of nee. Als ik het niet kan dan zeg ik dat ook 
gewoon eerlijk. En ik doe alles sporadisch, dus 
geen vaste klussen.’’

Waarom wil je geen klussen op vaste basis doen?
,,Ik ben niet zo van de vastigheid. Het is juist 
leuk als mensen ergens tegenaan lopen dat het 
gewoon meteen kan. Ik loop niet vol met vaste 

klussen per dag, ik blijf flexibel. Ik zal dus niet 
iedere week je kind van school halen, of elke 
week de ramen komen lappen. Zo blijft het voor 
mij ook leuk en afwisselend.’’

Je hebt al eens een bericht op Facebook gezet. 
Hebben er al mensen gereageerd?
,,Jazeker, ik heb leuke reacties gekregen. Honden 
uitlaten en kinderen naar school brengen, dat 
soort dingen worden me gevraagd. En ik heb ook 
al eens wat maaltijden gemaakt. Maar ik merk 
ook dat mensen het nog wat lastig vinden me te 
benaderen, ze kennen de context nog niet hele-
maal, snappen nog niet helemaal hoe het werkt.’’  

Het blijft natuurlijk ook een dorp, iedereen kent 
elkaar, is dat misschien lastig?
,,Nou, ik ben natuurlijk heel toegankelijk ook al 
heb ik roze haar, haha. Ik hoop niet dat men-
sen zich gegeneerd voelen. Als je weet dat je 
iets moeilijk vindt, dan moet je daar hulp bij 

inschakelen. Ik wil laagdrempelig zijn, je kunt me 
werkelijk alles vragen.’’

Hoeveel kost het? 
,,Ik hanteer geen uurtarief. Dat vind ik inge-
wikkeld. Sommige klusjes duren kort, bijvoor-
beeld een hond eten geven duurt nog geen tien 
minuten. Maar een hond uitlaten duurt langer. 
Daarom hou ik het simpel, wat heb je er zelf 
voor over? Je mag zelf zeggen wat het je waard 
is. Ik zeg dan wel ja of nee. Zo hou ik het voor 
iedereen okee. Ik kan tenslotte niet bij iemand 
in zijn portemonnee kijken. Alleen een maaltijd 
heeft wel een vaste prijs, tussen de 3,50 en 5 euro, 
afhankelijk van wat ik kook. Kijk, ik hoef er niet 
van te leven. Het is voor mij een extra. Het zou 
leuk zijn als mensen er gebruik van gaan maken. 
Ik vind het fijn om mezelf nuttig te maken, ik wil 
graag iets doen voor het dorp. Ik zie het als soort 
win-win situatie.’’
                                       Tekst en foto: Merei Dekker.

Dorpsgenoten
Vanaf 1956 woont de geboren Uitgeester Jaap 
Scholten in Wijk aan Zee, toen hij met de Wijk 
aan Zeese Co de Winter trouwde. Eerst woonden 
zij in een zomerhuis aan de Verlengde Voorstraat. 
Later in een huisje aan het Boothuisplein.

“Ik ben geboren in Uitgeest en had net een 
verkering achter de rug, toen mijn broer me zei, 
kom met ons mee naar een dansgelegenheid 
in Heemskerk. Daar zag ik een meisje en gelijk 
dacht ik, dat is ‘r. Het was liefde op het eerste 
gezicht. Ik danste met haar, maar ik mocht haar 
niet naar huis brengen, want zij was met haar 
vriendin gekomen en ging ook met haar naar 
huis. Maar een paar weken later is het me toch 
gelukt, ik mocht haar naar huis brengen.

In 1956 trouwde ik met haar, in Huize Schey-
beeck. Er was in die tijd nog een grote woning-
nood. We konden gelukkig een zomerhuisje 
huren aan de Verlengde Voorstraat. Dat was elk 
jaar een toestand, dan moesten wij eruit voor de 
badgasten. Wij gingen in die tijd naar het zomer-
huis van de ouders van Co, maar daar woonde de 
broer van Co en moest hij in die tijd een ander 
onderkomen vinden. Een oom van Co woonde 
op het boothuisplein en die ging naar het Oude 
Mannenhuis, wij konden in zijn huis wonen. 

Later hebben wij woningruil gedaan met de ou-
ders van Co. Wij konden het huis kopen. 
Dat ging wel wat anders dan nu. Ik ging naar een 
notaris, die bemiddelde met particulieren over 
een lening. ‘Wat doe je voor werk’? ‘Ik ben lasser’. 
‘Oh, dat is een betrouwbaar beroep, ik regel het 
wel voor je’. Een alleenstaande vrouw leende ons 
4.000 gulden. Het huis kostte 3.200 gulden, maar 
zo hadden we wat extra om ons huis in te richten, 
vond de notaris”.

“Door de oorlog ben ik niet naar de ambachts-
school kunnen gaan. Ik kwam van school en ik 
wilde chauffeur of monteur worden. 
Een verzekeringsagent die bij ons thuis kwam zei 
me dat lasser het vak van de toekomst was. 
‘Ga maar naar mijn overbuurman, die is bedrijfs-
leider bij Plaatwellerij in Velsen-Noord’. 
Ik erheen en de man zei, kom maandag maar 
langs. Die maandag meldde ik me bij het bedrijf, 
kreeg werkkleding en schoenen met stalen neu-
zen en een bezem en kon gaan vegen. 
Ik deed allerlei klusjes en intussen mocht ik mee-
kijken hoe je moest lassen. In de pauzes ging ik 
oefenen en laste allerlei stukjes ijzer aan elkaar. 

In de avonduren ging ik naar de Ambachts-
school, zo heb ik een vak geleerd, een prachtig 
vak. Dat ik het vak onder de knie had, bleek toen 
ik lid was van de Lasclub IJmond. Lasclubs had 
je door het hele land, die hielden wedstrijden en 
de beste ging naar Eindhoven. Jaarlijks werd een 
lastoernooi gehouden door Philips. 
Van de IJmondse Lasclub werd ik eerste en werd 
uitgezonden naar Eindhoven, daar eindigde ik bij 
de eerste tien. De Plaatwellerij was een prachtbe-
drijf, we hadden een voetbalclub, waarvoor ik de 
wedstrijden regelde. 
Ik zong vaak onder het werk met een collega, 
op een dag kwam die collega en zei: ‘Jij komt bij 
onze mondorgelgroep, de PW Boys’. ‘Ja, maar ik 
kan helemaal geen mondorgel spelen’. ‘Dat hoeft 
ook niet, je hoeft alleen te zingen’. Zo kwamen wij 
bij de PW Boys en als wij niet zongen hadden wij 
een mondorgel in onze handen en deden alsof. 
Later hebben wij het wel geleerd en speelden ook 
mee op het mondorgel. Overal traden we op, on-
der andere in de Slof. De Plaatwellerij maakte al-
lerlei staalconstructies, de specialiteit was ketels, 
enorme ketels, voor de bouw en scheepsbouw. 

Er werkten 400 mensen bij de Plaatwellerij tot 
het werd overgenomen door Stork, dat ook ketels 
maakte. Elk jaar werkten er minder mensen en 
na vijf jaar niemand meer. Toen ik vijftig was 
ging de Plaatwellerij dicht. 

Tot mijn zesenveertigste heb ik gevoetbald, eerst 
bij de Kennemers en toen ik hier kwam wonen 
bij Wijk aan Zee. Ik moest wat te doen hebben en 
ben verscheidene dingen gaan doen en dat doe ik 
nog steeds. In de Moriaan ben ik op schilderles 
gegaan, ik werd lid van de Damclub ‘Denk en 
Zet’ en al 25 jaar tennis ik twee keer in de week. 

En ik ben gedichten gaan schrijven, in de loop 
der jaren heb ik er 353 gemaakt. 
En al dertig jaar houd ik een dagboek bij. 
Co en ik hebben twee kinderen, vier kleinkinde-
ren en vijf achterkleinkinderen. Een jaar geleden 
is Co overleden, we hebben nog net ons 60-jarig 
huwelijksfeest kunnen vieren. Co is gestorven in 
hetzelfde huis waar zij is geboren.

            Tekst: Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink.

Jaap Scholten
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          Strand bij dag

Je gaat naar het strand,
Lekker wandelen in het zand.
Of gaat zwemmen in de zee,
In de golven met z’n twee.

Ook kan je pootje baden,
Lekker door het zwintje waden.
In de zon lekker bruinen,
Of door het zand struinen.

Met een bal en je kind,
Wat je O zo bemint.
Ook kan je er naar mensen kijken,
En je blik daardoor verrijken.

Heerlijk scharrelen met z’n twee,
Aan de voet van die grote zee.
Als zo’n dag voorbij is gegaan,
Voel je die als zeer voldaan.

14-3-2005 - Jaap Scholten.
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Het schilderij is voor sommige bewoners confron-
terend. Het beeldt drie personen uit. 
Een kleinkind kijkt toe hoe senioren, waarschijn-
lijk de grootouders van het kind, een zandkasteel 
aan het bouwen zijn op de rand van zee en strand. 
Het meisje kijkt nogal streng toe of de oudjes 
het wel goed doen. Niet alle bewoners waren blij 
met het schilderij. Maar, zo vertelt Mieke Joukes, 
medewerker participatie van Woon op Maat, we 

hebben van te voren gevraagd of een meerder-
heid het er mee eens was dat het schilderij er zou 
komen en die was er. 
Van te voren hadden wij de maat genomen van 
de wand, of het zou passen, maar toen wij hier 
aankwamen was het nog passen en meten of het 
wel door de deur ging, uiteindelijk is dat gelukt. 

            Tekst: Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink.

Vijf jaar geleden begon Dominique Beerta haar 
dansschool D’nD Dance in Wijk aan Zee. Eerst in 
de Rel en uiteindelijk in de Moriaan, elke dag een 
paar uur, verschillende soorten dans. Maar nu is 
ze genoodzaakt om het lesaanbod drastisch aan te 
passen. ,,Het is financieel niet meer haalbaar. 
Ik leg er elk jaar bijna 3000 euro op toe’’.

Dominique heeft er slapeloze nachten van.
Omdat ze ooit in Wijk aan Zee is begonnen met 
haar dansschool, gaat het haar zeer aan het hart. 
,,Het voelt echt als mijn kindje. Ik heb van jongs 
af aan al de droom gehad om een eigen dans-
school te hebben en dat is toch hier in het dorp 
gelukt’’. Op zich al een hele prestatie, want het 
aantal kinderen dat in het dorp op dansen gaat, 
is niet groot. ,,We begonnen met een redelijke 
groep. Er gaan kinderen af, en komen kinderen 
bij. Ik wilde het graag volhouden. We zijn steeds 
verhuisd naar een andere locatie, dat was lastig. 
Uiteindelijk kon ik terecht in de Moriaan. Ik 
deed het allemaal voor de kinderen, ik word blij 
als de kinderen blij zijn. Op een zeker moment 
moet je je wel afvragen of het allemaal nog 
haalbaar is’’.
Om de huur van de Moriaan te bekostigen - die 
al best schappelijk is aldus Dominique - heeft ze 
minimaal 8 leerlingen per les nodig. Dat haalt ze 
niet. ,,Voor de helft van de kosten moet ik zelf 
opdraaien. Mensen vragen soms waar ik het alle-
maal van doe. Nou, ik doe er dus heel veel naast. 
Ik heb oppaskindjes, geef les bij een fysiothera-
peut, ik werk parttime in een hotel. Ik moet veel 
extra werken om mijn hachje te betalen.
Dat wordt me teveel’’. Daarnaast heeft ze sinds 
anderhalf jaar een ideale plek in Velsen-Noord. 
Een eigen ruimte. ,,Er is een kleedkamer, ouders 
kunnen wachten met een kopje koffie, er ligt een 
goeie dansvloer in. Het is een prachtige lesruimte 
en helemaal van mezelf. Dat is heel prettig. In de 
Moriaan moet ik eruit met Ezels en Kwasten, met 
het schaaktoernooi. Daar heb ik er geen last van. 
En bovendien betaal ik er minder huur dan de 
Moriaan. En het aantal leerlingen blijft er groei-
en. Ze komen zelfs uit Santpoort en IJmuiden’’.
Allemaal voordelen dus, maar Dominique is zich 

Tastoe is niet meer weg te denken uit Wijk aan Zee 
en dat al vijftien jaar lang. Als je Helmi van Ster-
kenburg, de drijvende kracht, vraagt om Tastoe te 
omschrijven, hoeft ze niet lang na te denken. ,,Dit 
is een eigenwijze winkel’’, zegt ze. ,,Voor elk wat 
wils. Zoiets kan alleen maar in Wijk aan Zee’’.

Helmi is elke dag het stralende middelpunt van 
Tastoe. Voor iedere bezoeker is er tijd en een 
vriendelijk woord. Ze is trots op de mooie spullen 
die ze verkoopt. Dat begon vijftien jaar geleden 
allemaal met Cultureel Dorp, waar Helmi bij 
betrokken was. Het Griekse Paxos was ‘haar dorp’ 
en Helmi vond het heerlijk om op het eiland te 
struinen langs de kleine winkeltjes. Zoiets moest 
in Wijk aan Zee ook kunnen, bedacht ze.

Een lening bij de bank krijgen om een onder-
neming op te starten, bleek moeizamer dan 
gedacht. ,,Een winkel beginnen in een klein dorp 
als Wijk aan Zee is onbegonnen werk, vonden ze 
bij de bank. Zeker in een tijd van recessie’’. Helmi 
bleef haar droom trouw en gaf niet op. Met suc-
ces. ,,We schraapten alles bij elkaar en uiteindelijk 
lukte het om Tastoe te openen’’, vertelt ze.

In het begin combineerde Helmi de winkel met 
het geven van workshops, dat laatste is in de loop 
der jaren minder geworden. Juist de winkel bleek 
in een enorme behoefte te voorzien. Waar veel 
winkeliers zich specialiseren, vindt Helmi het 
juist leuk om in te spelen op de behoefte van haar 
klanten. ,,Ik luister naar de klanten. Als ze iets 
speciaals zoeken, dan zorg ik dat ik dat in huis 
heb’’ Ook schakelt ze zonodig haar man Ruud in, 
die timmerman is. ,,Als er ergens een mooi lijstje 
omheen moet bijvoorbeeld’’.

Tastoe is meer dan een winkel, de sociale functie 
is een belangrijke pijler. ,,Ik hoor hier de mooiste 
verhalen’’, zegt ze. ,,Elke dag is voor mij een 
cadeautje. Ik ontmoet mooie mensen. Wat wil je 
nog meer?’’ De menselijke maat is daarbij belang-
rijk. ,,In de zomer en tijdens het schaaktoernooi 
krijg ik allerlei mensen uit het buitenland over 
de vloer. Heerlijk is dat. Ik hoef dan echt niet op 
vakantie, want ik spreek hier continu vreemde 
talen’’.
Dat de Wijk aan Zeeërs haar na vijftien jaar nog 
altijd weten te vinden, waardeert ze zeer. ,,Ik heb 
de recessie overleefd, besta nog steeds. Dankzij 
mijn klanten. Die begrijpen ook hoe belangrijk 
een winkel is voor een dorp. Lokaal kopen is fijn. 
Dat kost geen benzine, je betaalt geen parkeer-
geld en de koffie staat hier altijd klaar’’.
Voor meer informatie over openingstijden: 
www.tas-toe.com
                                      Tekst en foto: Jacky de Vries.

Op vrijdag 13 april ging de expositie in de Kop van 
WaZ van start met het thema: 100 jaar Tata Steel. 
Dit keer zal er behalve liefhebbers van kunst ook 
veel belangstelling zijn voor computertechniek.

Mike Schouten, die opgeleid is als metaalbewer-
ker, heeft een bredere belangstelling dan alleen 
het bewerken van metaal, hij is self-made creatief 
uitvinder. Toen hij hoorde dat het mogelijk is om 
afbeeldingen op muren te printen, wilde hij er 
alles van weten heeft een cursus computerpro-
grammeren gevolgd. In de Kop van WaZ is het 
resultaat te zien. Langs een wand hangt aan twee 
kabeltjes een printerkop dat spuit elke seconde 
een klein pufje inkt tegen de muur. Langzaam is 
te zien wat het moet voorstellen; het portret dat 
op zijn computerscherm staat. Zijn inspiratie 
uit Tata heeft hij gehaald uit het tijdsbeeld, als 
je vijftig jaar terugkijkt zie je een heel andere 
verhouding tussen Hoogovens en de omgeving. 
De overlast was toen vele malen groter dan nu, 
maar in die tijd van wederopbouw was werkge-
legenheid belangrijker dan de overlast. Hij heeft 
dat vertaald in de vorm van tegeltjes waarop een 
vingerafdruk is geprint, wat laat je als voetafdruk 
of vingerafdruk achter op de aarde. Wat doe je 
voor je omgeving. Het publiek kan zijn vingeraf-
druk achterlaten op een klein tegeltje, waar Mike 
dan een grote afbeelding zal printen.
                               Tekst en foto: Georges van Luijk.

er terdege van bewust dat een vaste en betaalbare 
ruimte in Wijk aan Zee het beste zou zijn.
Voor het gemak van de ouders, en voor het dorp. 
,,Ik zou dat natuurlijk het liefste willen.
De gemeente wil ook geen subsidie geven, Wijk 
aan Zee is te klein voor een dansschool zeggen 
ze. Daar hebben ze eigenlijk gelijk in. De Dorps-
raad vindt het niet hun verantwoordelijkheid’’.
Het plan is nu om vooralsnog alleen de vrijdag-
middag danslessen aan te bieden. Drie lesuren 
in totaal voor drie verschillende leeftijdsklas-
sen. Het minimale aantal kinderen per les is zes, 
anders gaat het niet door. En de prijs voor de 
lessen gaat omhoog: van 18 euro naar 25 euro 
per maand. Het worden dancemixlessen, dus alle 
stijlen door elkaar. En het is natuurlijk mogelijk 
om lessen te volgen in Velsen-Noord, voor 20 
euro per maand. ,,Ik vind dit echt heel spannend, 
maar het kan niet anders. Ik hoop dat mensen 
dat begrijpen. Het enige wat ik altijd heb gewild 
is een gezellige dansschool waar iedereen terecht 
kan’’. Meer informatie over de lessen van Domini-
que is te vinden op:
Facebook: facebook.com/DnDDance2YOU/

                                       Tekst en foto: Merei Dekker.

    D’nD Dance
  beperkt lessen

  Muurprinter in
    Kop van WaZ

Het heeft dertien jaar geduurd, maar het schilderij 
dat Jan maakte voor Ezels en Kwasten in 2005 
is na een lange reis terug waar het na de veiling 
terecht kwam, aan een wand in de Gouden Gunje. 

Mariël de Wit, de eigenaresse van het schilderij 
vertelde de geschiedenis van het werk. Op de 
veiling van Ezels en Kwasten in 2005 werd het 
werk gekocht door mevrouw X die in de Gouden 
Gunje woonde, toen zij verhuisde naar Lommer-
lust ging het schilderij mee. Per testament kwam 
het in het bezit van de vader van Mariël de Wit, 
die een goede vriend was van mevrouw X.

Het is een prachtig werk, maar heeft een nadeel, 
het is nogal groot en het paste niet in de woonka-
mer van Mariël. Na lang zoeken was er een plekje 
in de Rel, maar de Rel ging dicht en belandde het 
schilderij in de school van Heliomare. 
De school verhuisde naar Heemskerk en weer 
moest worden gezocht naar een wand. Mariël 
dacht aan Museum Kennemerland en sprak Jan 
de Wildt erover aan. Jan de Wildt en het Museum 
hadden wel oren naar het schilderij. Met een 
busje waar het enorme schilderij in paste werd 
het opgehaald bij Heliomare. Maar in het mu-
seum, zo vertelde Jan was geen passende wand. 
Jan moest op zoek naar zoals hij zegt, om voor 
deze asielzoeker een veilige plaats te vinden.
Er bleven twee opties over, de Banjaert en de 
Gouden Gunje, in de laatste is op dinsdag 10 
april het doek onthuld door Mariël de Wit en 
Tiny Klaver, die namens de Gouden Gunje het 
nodige werk heeft verricht.

Een Jan van der Schoor terug waar het begon Tastoe 15 jaar
Elke dag is een cadeautje
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Agenda 
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Donderdag 3 mei
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 4 mei - Dodenherdenking
Dorpskerk: Herdenkingsdienst; 18.45 uur
Oorlogsmonument: Dodenherdenking; 19.30 uur
Sonnevanck Swingt: NUH; 21.00 uur
Zaterdag 5 mei - Bevrijdingsdag
Sonnevanck: Bevrijdingsdag - SingeltjesClub  
met het thema: Feest; 21.00 uur
Zondag 6 mei
SunSeaBar: Fashion Event; 12.00 – 17.00 uur
Dorpskerk: Concertenreeks; 12.30 – 13.45 uur
Küverbunker 451 in het Gaasterbos en 
Radarbunker op het Vuurbaakduin: 
Openstelling; 13.00 – 16.00 uur
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Dorpskerk: Vertrek van Rondje Wijk aan Zee; 
wandeling met gids rond het dorp; 14.00 uur
Woensdag 9 t/m zondag 13 mei
Dorpsweide: Meifestival met Kermis
Woensdag 9 mei
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Meifestival: Optreden Different Cook; 20.30 uur
Donderdag 10 mei - Hemelvaartsdag
Meifestival: Hemelvaartsdag Tentviering met het 
thema: Voorzichtig! Breekbaar!; 10.00 uur
Meifestival: Braderie; 12.00 – 17.00 uur
Meifestival: Waar schijt de koe en Katknuppelen 
met muziek van: The Workmates; 14.00 uur
Meifestival - Geflipt met DJ Volta; 20.30 uur
Sonnevanck DonderdagSessie: Kim Schulte & 
Daan Krakers; 20.30 uur
Vrijdag 11 mei
Kindermiddag op de Kermis; 14.00 uur
Meifestival optreden van: Dare Devils en saxofo-
nist Melle Kuil; 20.30 uur
Sonnevanck DinerClub: Slagzij; 21.00 uur
Zaterdag 12 mei
Meifestival: WK Darts (Wijk aan Zee’s Kampi-
oenschap) voor recreanten; 10.00 – 17.00 uur
Meifestival: Amsterdamse Feestavond; 19.30 uur
Sonnevanck: Dean and the Moonboys; 22.00 uur
Zondag 13 mei - Moederdag
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur
Be my guest: Filosoferen tijdens ontbijt; 11.30 uur
Aloha Beach: Surflife Music Sessions; 13.00 uur
Meifestival: Lokaal Kabaal-Jamsessie; 14.00 uur
Timboektoe: Noordpier Sessie: Thompson 
Springs (solo); 16.00 – 18.00 uur
Dinsdag 15 mei
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd; 17.00 uur
Woensdag 16 mei
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur
Donderdag 17 t/m zaterdag 26 mei
Café de Zon en De Moriaan: Ezels en Kwasten
Donderdag 17 mei
Sonnevanck: Leo & Friends; 20.30 uur
Vrijdag 18 mei
Sonnevanck Swingt: Crazy piano’s; 21.00 uur
Zaterdag 19 mei
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sonnevanck: Reinier Voet & Pigalle44; 22.00 uur
Dinsdag 22 mei
Strandpaviljoen De Kust: Ezels en Kwasten – 
Dichtersavond; 20.30 uur
Donderdag 24 mei
Sonnevanck: Frans Molenaar & friends; 20.30 uur
Vrijdag 25 mei
Café de Zon: Prijsuitreiking Ezels en Kwasten 
met muziek van Funk met Peren; 20.00 uur
Sonnevanck Swingt: Pianist DJ Vennik; 21.00 uur
Zaterdag 26 mei
De Moriaan: Expositie Ezels en Kwasten; 11.00 – 
17.00 uur
Café de Zon: Veiling Ezels en Kwasten; 20.00 uur
Sonnevanck: Nashville Night met Rachel (van 
K-otic); 22.00 uur
Zondag 27 mei
Het Hoge Duin vertrek: Rondleiding Atlantik-
wall; 11.30 – 14.30 uur

Dorpskerk
Zondag 6 mei 10.00 uur
Voorganger: ds. E. Baljet

Zondag 20 mei - Pinksteren 9.30 uur
Oecumenische viering; Voorgangers: p. Nico 
Smit en p. Trudy Joosse-Ridder

Odulphusparochie
Zaterdag 5 mei 19.00 uur
Woord-communieviering met samenzang
Voorganger: p. Ron Hopman

Zondag 13 mei 9.30 uur 
Woord-communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. Nico Smit

Zondag 20 mei - Pinksteren 9.30 uur
Oecumenische viering in de Dorpskerk
Voorgangers: p. Nico Smit en p. Trudy Joosse-
Ridder

Zondag 27 mei 9.30 uur 
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger p. Kaleab

Tent op de Dorpsweide
Donderdag 10 mei 10.00 uur Tentviering
Thema: VOORZICHTIG! BREEKBAAR!
Oecumenische viering met lezingen, gebeden, 
overwegingen en liederen over de kwetsbaar-
heid van ons mensen, die voortgedreven door 
de tijdgeest, onszelf en elkaar uit het oog dreigen 
te verliezen. Voorgangers: ds. Arrie van Nierop, 
majoor Diny Veenendaal en pastoor Kaleab.
Muzikale medewerking van de Muziekkapel van 
het Leger des Heils Kennemerland, het Wijk aan 
Zee’s Collectief WAZCO en de gezamenlijke ko-
ren van Wijk aan Zee. Alweer voor het veertiende 
jaar deze bijzondere kerkelijke viering op de ker-
mis in Wijk aan Zee. Een kerk zonder drempels 
waar iedereen van harte welkom is. 

penbunkers van het type M151, een radarbunker 
type V143, een overdekte loopgraaf met onderko-
men en tot slot een keukenbunker bezocht.
Na aanmelding wordt een ‘hand-out’ toegestuurd 
waarmee men zich inhoudelijk kan voorbereiden.
Deelname geschiedt op basis van individuele 
inschrijving via atlantikwallwaz@gmail.com.
Aanvang 11.30 uur, duur ca. 3 uur.
De kosten bedragen € 12,-- inclusief koffie/thee.
Op aanvraag zijn ook excursies voor groepen 
mogelijk. Voor meer informatie: 
www.atlantikwall-wijkaanzee.nl.

Filosoferen tijdens het ontbijt.
Samen stelling nemen, overpeinzen en denken. 
Tijdens de derde editie van De Verwondering 
wordt er filosofisch ontbeten in Be my guest.

Op zondag 13 mei kun je vanaf 11.30 uur aan-
schuiven. Ga mee in het gesprek met andere, al 
dan niet afgestudeerde, filosofen. Na een inlei-
ding wordt er in groepen gedacht, gepraat, geluis-
terd en gefilosofeerd, waarna we onze ideeën met 
elkaar zullen delen.
Denk, luister en praat je mee? Aanmelden mag 
via bemyguest.menu@gmail.com. Van 10.00 
tot 15.00 uur kun je genieten van ons heerlijke 
ontbijt en vanaf 11.30 ook van elkaars gezelschap 
en gedachten. Be My Guest is gevestigd aan de 
Voorstraat 4 in Wijk aan Zee. Meer informatie is 
te vinden op www.bemyguest.nl/menu 

Extra vuilcontainer plastic etc.
Vanaf juni 2018 start de gemeente met een proef 
van zes maanden om plastic, blik en drinkpakken 
zo goed mogelijk te scheiden. 
In Wijk aan Zee krijgen alle woningen met een 
tuin een extra rolcontainer om plastic, blik en 
drinkpakken in te zamelen. 

Op 30 mei van 19.00 - 21.00 uur bent u van 
harte welkom in Dorpshuis De Moriaan om 
met de gemeente en HVC van gedachten te wis-
selen over deze proef. 
 
Gedurende de informatieavond nemen afvalcoa-
ches graag een enquête bij u af, waarin gevraagd 
wordt naar uw mening over de proef. Aan het 
einde van de proef wordt dat herhaald. Zo kun-
nen we naast cijfers ook uw mening/beleving 
meenemen in de evaluatie die naar de gemeente-
raad gaat.
 
Wat houdt de proef in? 
Tijdens de proef meten we hoeveel plastic, blik en 
drinkpakken er ingezameld worden, hoeveel het 
restafval afneemt en hoeveel containers er tijdens 
de inzameling aan de weg staan. Doet u ook mee 
met de proef? In januari wordt de proef geëvalu-
eerd en komt er een besluit of de proef omgezet 
wordt naar een definitieve inzameling of niet.
HVC leegt de rolcontainer voor plastic, blik en 
drinkpakken 1 keer in de 4 weken. Restafval haalt 
HVC tijdens de proef ook 1 keer in de 4 weken 
op. Bij een goede afvalscheiding neemt restafval 
sterk af, tot nog maar een kwart van wat het was.

Lessen praktisch mediteren
In 6 lessen van 1,5 uur leer je stapsgewijs hoe 
je meditatie praktisch en op eigen wijze kunt 
toepassen in je dagelijks leven.
Meditatie brengt ontspanning en rust in je 
hoofd en in je lijf. Je wordt je meer bewust van 
je gevoel(ens) en van je gedachten en leert deze 
zonder oordelen te accepteren.
We werken in kleine groepen, zodat er voldoende 
ruimte is voor individuele aandacht. Gemiste les-
sen kunnen worden ingehaald. Twijfel je? Als je 
wilt kan de eerste les een gratis proefles zijn, laat 
het me dan even weten als je je aanmeldt. 
De hele cursus kost €105,30 (soms is vergoeding 
door de werkgever mogelijk).
De cursus is in De Zwaanstraat 17, op maandag-
avond van 20.00 tot 21.30. In overleg bij mooi 
weer op het strand! 7mei t/m 18juni (geen les op 
21 mei: 2e Pinksterdag). Voor meer informatie: 
Paulien Pinksterboer: 06-53675676 of 0251-
272660; info@haptonomie-time-out.nl.

Woensdag 30 mei
De Moriaan: Informatieavond proef rolcontainer 
voor Plastic, Blik en Drinkpakken; 19.00 uur
Donderdag 31 mei
Sonnevanck: Lucky Monday; 20.30 uur

Concertenreeks in de Dorpskerk 
De concertenreeks in de Dorpskerk vorig jaar was 
een groot succes. Dit jaar gaan we er vol enthousi-
asme mee door en bieden zeker weer een podium 
aan jong lokaal talent!

Het openingsconcert van het nieuwe seizoen 
heeft de titel Vrijheid aan Zee en vindt plaats op 
zondag 6 mei. Stadsdichter van Beverwijk 2018 
Janneke Methorst opent met een speciaal voor 
dit concert geschreven gedicht over vrijheid, 
lente, nieuw begin. Gevolgd door een optreden 
van jong talent Martijn Hiemstra en Axel Maas. 
Martijn speelt op de piano, 14 jaar, komt uit Be-
verwijk en Axel Maas uit Velsen, 15 jaar, bespeelt 
de hoorn. In het hoofdprogramma zal de vin-
tageband de Whiskeymo’s optreden. Zij hebben 
een breed repertoire van blues tot Doo-Wop. Zij 
laten het publiek op een verrassende wijze kennis 
maken met muziek uit het swing tijdperk van de 
jaren ’40-’50. Ze gaan een stap terug in de tijd en 
voeren ons mee. In een bezetting met contrabas, 
gitaar en meerstemmige zang halen ze ons uit de 
sleur van alledag!
De Dorpskerkconcerten Wijk aan Zee vinden 
plaats op de eerste zondag van de maand van mei 
t/m oktober. Een reeks van afwisselende, mooie 
en prikkelende concerten met ruimte voor aan-
stormend/lokaal talent in het voorprogramma en 
klinkende namen in het hoofdprogramma.
Van klassiek tot pop! Jong en oud van harte wel-
kom op zondag 6 mei bij Vrijheid aan Zee in de 
Dorpskerk! Aanvang 12.30 uur. Aansluitend om 
14.00 uur een wandeling en bunkerbezoek met 
een gids van Rondje Wijk aan Zee.
Volg ons ook op facebook Dorpskerkconcerten 
Wijk aan Zee!

Rondje Wijk aan Zee
Zondag 6 mei opent Rondje Wijk aan Zee het 
seizoen. Een gids staat om 14.00 uur klaar bij de 
Dorpskerk om u mee te nemen voor een wandeling 
door het duin, langs o.a. vuurbaak, lunet en bun-
kers. De Küverbunker 451 in het Gaasterbos en 
de Radarbunker op het Vuurbaakduin zijn open 
van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Rondje Wijk aan Zee vertelt verhalen aan de 
hand van overblijfselen uit het verleden. Dat kan 
de Lunet, vuurbaak of de bunkers zijn. Ze bevat-
ten allemaal verhalen! Geschiedenis is namelijk 
van ons allemaal. Ons verleden heeft ons immers 
gevormd tot wat we zijn. Iedereen heeft zijn eigen 
verleden en zijn eigen verhaal. Het is belangrijk 
dat die verhalen verteld worden. Het gaat om 
erkennen en herkennen.

De bunkers
De bunkers van de Atlantikwall zijn een overblijf-
sel van een zwarte periode in de geschiedenis. 
Bunkers zijn net puisten in het landschap. Je kunt 
ze bedekken en net doen of ze er niet zijn, maar 
ze komen steeds weer tevoorschijn en gaan niet 
weg. Sommigen hebben aan de bouw verdiend, 
anderen hebben er onder geleden. Met het vertel-
len van de verhalen erken je recht en onrecht.
Die verhalen zijn altijd gekleurd. Geschiedenis 
is immers nooit zwart-wit, maar veel complexer. 
Naast lijden, dood en verraad hoort ook on-
macht, verzet en hulp.
 
Rondleiding bunkers Atlantikwall
Op zondag 27 mei organiseert Rondje Wijk aan 
Zee weer een rondleiding langs de bunkers die 
deel uitmaken van de Atlantikwall, de voormalige 
verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog.

De excursie start om 11.30 uur vanuit Hotel Het 
Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan 
Zee, waarbij ook het onderliggend bunkercom-
plex wordt bezocht. Daarnaast worden een Küver 
manschappenonderkomen, twee manschap-

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

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

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

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

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