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De patiënten van de Huisartsen Post Wijk aan 
Zee hebben de boodschap al gekregen; de artsen 
Sabine Willemse en Arnold van Oudvorst zijn aan 
het afbouwen en de praktijk is overgenomen door 
Dennis Hooijberg en Mick Burger. Per aanstaande 
1 april zijn die de eigenaar van de praktijk. 
Dokter van Oudvorst begon in 1986 zijn praktijk 
in Wijk aan Zee in de Burgemeester Rothestraat 
achter zijn woonhuis. Dokter Willemse kwam erin 
als huisarts in opleiding en vanaf 2006 na 
de afronding van haar opleiding bleef zij er 
werkzaam. In 2012 werd dokter Willemse mede-
eigenaar van de praktijk. 

“Het was niet zo dat ik als kind al wist dat ik 
huisarts zou worden”, zegt Sabine. “Sterker nog, 
ik begon mijn werkzame leven in een totaal 
andere wereld, ik begon als theater- en geluids 
technicus. Na mijn dertigste realiseerde ik mij 
dat dat geen vak is waar je als moeder je kinde-
ren kon opvoeden en ik wilde wel graag moeder 
worden. Ik moest wat anders, ik schreef mij in 
als student verloskunde en geneeskunde, ik werd 
ingeloot voor de studie geneeskunde en op mijn 
tweeëndertigste zat ik weer in de studiebanken”.
“Ik wil een dokter zijn, zoals ik zelf als patient 
behandeld zou willen worden. Je staat met en 
naast de patient”, dit wordt direct door Arnold 
beaamd. “In het begin ben je dokter en is er een 
afstand, je groeit geleidelijk in je vak. Ik ben de 
dokter door opleiding en titel, de dokter wordt 
ook Sabine, je durft gaandeweg jezelf te zijn als 
dokter, het is geen toneelstuk”. Dokter Willemse 
gaat verder: “Ik kan boeken vol schrijven vol 
verdriet, maar ook geluk, over de afgelopen jaren, 
in beide gevallen kom je heel dichtbij. Ik heb ook 
wel gek gedaan met patiënten, ik mag er natuur-
lijk niets over zeggen, maar ik kan je wel zeggen 
dat ik met sommigen tot de slappe lach aan toe 
heb gegierd”. 

“Mijn man en ik hebben drie dochters, twee van 
mij en een van mijn man en wij hebben twee 
kleinkinderen. In 2012 hebben mijn man en ik 
een stuk grond gekocht in Griekenland, waar wij 

zelf een blokhut op hebben gebouwd”. “Nou ja, 
zelf ”, zegt Arnold. “Ik heb nog rugpijn van het 
sjouwen en bouwen”. Sabine: “Ja, Arnold heeft 
ons geholpen met bouwen. Het huis is niet groot 
maar heerlijk. Bij de bouw was mijn man schilder 
en timmerman, ik ben van het grote metselwerk”. 
Door Corona zijn wij er al een tijdje niet meer 
geweest. De beslissing dat ik een stapje terug ga 
doen is onder meer ingegeven doordat mijn man 
al gepensioneerd is en wij in de toekomst wat 
langere periodes in Griekenland willen door-
brengen”. 

“Ik blijf wel werken als huisarts, maar dan waar-
nemend. Het meest zal dat hier zijn, maar het 
kan ook zijn dat ik in andere praktijken zal waar-
nemen. Als je vast werkt in een huisartsenprak-
tijk ken je de geschiedenis van de hele familie, 
als waarnemend zal dat minder zijn. Ik kan meer 
tijd besteden aan mijn liefhebberijen, of eigenlijk 
mijn liefdes; tuinieren, koken en schaatsen. 
In Oostzaan is voldoende water om dat laatste te 
doen en dat heb ik afgelopen maand ook gedaan. 
“Sabine en ik zijn verschillend”, zegt Arnold, 
“maar ook heel gelijk en dat is omdat wij zo zijn. 
Daarom klikte het vanaf het begin zo goed, als 
dat niet zo is, kun je niet samenwerken. Wij staan 
midden in ons vak en daarnaast hebben wij elk 
ons eigen specifieke aandachtsgebied, zo kunnen 
wij samen overleggen om een juiste diagnose te 
stellen, als dat nodig zou zijn”.

“Ik ben in 1986 de praktijk in Wijk aan Zee 
begonnen. Ik wist toen dat hier een staalfabriek 
stond en toch heb ik mij hier gevestigd, ik wist 
dat ik hier gezondheidsproblemen zou tegen-
komen, die ik in andere delen van het land niet 
zou tegenkomen. Die gezondheidsproblemen ben 
ik ook tegengekomen, maar spijt dat ik mij hier 
heb gevestigd en hier woon heb ik niet. Anders 
had ik het hier echt geen 35 jaar volgehouden. 
Ik ga nadat Mick en Dennis de zaak hebben 
overgenomen nog twee dagen in de week werken. 
De laatste jaren voor mijn pensioen zullen een 
stuk rustiger zijn. Veel tijd besteden wij nu aan 

Een beetje afscheid van de twee Wijk aan Zeese huisartsen

rapportage en administratie. Nu werken Sabine 
en ik van half acht in de morgen tot half acht in 
de avond. Na 1 april zal een groot deel van het 
administratieve werk een taak zijn voor Dennis 
en Mick”. 

“Mijn grote liefdes zijn behalve mijn vrouw en 
karate, mijn twee honden, Heidewachtels, een 
Nederlands jachthondenras. Ik jaag niet zelf 
maar mijn honden gaan wel regelmatig mee op 
jacht. Naast huisarts ben ik 32 jaar de bondsarts 
geweest van de Nederlandse Karatebond en 
ben heel veel in Japan geweest en op reis met de 
Nederlandse ploeg. Ik heb twee dochters en een 
kleinkind, zij wonen gelukkig in Wijk aan Zee”. 

“Wij zijn twee jaar bezig geweest met het zoeken 
naar opvolgers, naar waardige opvolgers, waar-
van wij het gevoel hebben dat het goed zit en dan 
niet alleen met het medische. Wij denken, nee wij 
zijn ervan overtuigd dat wij met Dennis en Mick 
de juiste keuze hebben gemaakt”.

“Ik moet nog even wat kwijt”, zegt Sabine, 
“Ik wil dat je nog wel vertelt dat Arnold een zeer 
toegewijde arts is, die alle aandacht geeft aan zijn 
patiënten, waardoor hij regelmatig uitliep met 
het spreekuur, omdat hij te lang luisterde naar de 
mens, die zijn patiënt is”. 

Tekst Georges van Luijk, foto Hans de Bruijn.

Badplaats Wijk aan Zee werd sneeuwoord
Foto: Hans de Bruijn.



Een aantal straten in Wijk aan Zee is vernoemd 
naar personen. Wie zijn ze en wat hebben ze voor 
het dorp betekend?

Aflevering 3: Heinrich Tappenbeck.

Wijk aan Zee heeft op de een of andere manier 
een bijzondere aantrekkingskracht op dromers, 
denkers en plannenmakers. Zo kan het ook 
gebeuren, dat ene Heinrich Tappenbeck, eigenaar 
van een textielzaak in de Amsterdamse Kalver-
straat, in 1870 min of meer toevallig een tochtje 
maakt naar IJmuiden. Daar wordt het Noord-
zeekanaal aangelegd. In de verte ziet hij een 
kerktorentje, dat hem intrigeert. Hij ontdekt 
Wijk aan Zee en wordt getroffen door de charme 
van het dorp in de duinen. Hij komt er regel-
matig terug en ontmoet Mietje Geurts, de 
eigenaresse van herberg De Moriaan. Als Mietje 
in 1879 overlijdt, koopt Tappenbeck de herberg.
Hij ziet mogelijkheden om in Wijk aan Zee het 
toerisme te ontwikkelen naar het voorbeeld van 
Zandvoort en Scheveningen. Maar dan moet er 
wel een goed hotel gebouwd worden. Het vraagt 
enig doorzettingsvermogen, maar dat hotel komt 
er al snel. Op 16 mei 1880 opent Tappenbeck 
een badhotel: het Oosterbadhuis op de hoek van 
Gasthuisstraat – De Zwaanstraat. Met twintig 
gemeubileerde kamers een echte aanwinst voor 
het dorp. Het hotel heeft – na aanvankelijke 
technische problemen – elektrisch licht, op dat 
moment uniek in het dorp. Tappenbeck bouwt 
daarna ook het Noorderbadhuis. De hotels 
worden geëxploiteerd onder naam “Vereenigde 
Badhotels” in combinatie met een stoomtram-
verbinding naar Beverwijk. Een grootse aanpak, 
maar Tappenbeck heeft zijn hand overspeeld. 
In 1892 gaat hij failliet. Toen kwam er ook een 
einde aan de exploitatie van de stoomtram. 
Door een aanhoudende stroom klachten kreeg 
de nieuwe eigenaar alleen maar een concessie 

Mensen van de straat

voor een paardentram. Deze zou tot 1924 dienst 
blijven doen; toen werd zij vervangen door een 
autobus.

Het hotel wordt gekocht door de kapitaalkrach-
tige maatschappij “E Pluribus Unum” (EPU). 
Deze maatschappij – de naam betekent: 
“Uit vele een” – verwerft in de daaropvolgende 
jaren nog veel grond in Wijk aan Zee en bouwt 
het toerisme verder uit. Het gaat goed met de 
exploitatie totdat in de jaren dertig van de vorige 
eeuw de economische crisis uitbreekt. 
Het Badhotel wordt gesloten en verkocht. 
In de oorlogsjaren doet het gebouw dienst voor 
Nederlandse militairen en later voor de Duitse 
bezetter. Na de Tweede Wereldoorlog worden 
er vluchtelingen en rijksgenoten uit voormalig 
Nederlands-Indië gehuisvest. Tot begin jaren 
tachtig is het verpleegtehuis Zeevanc. 
Het verouderde gebouw wordt dan gesloopt en 
op die plaats staan nu de woningen van “het rode 
pannendorp”. De droom van Heinrich Tappen-

beck is dan wel niet uitgekomen, maar hij 
verdient zijn straatnaam wel omdat zijn initiatief 
een belangrijke fase van ontwikkeling van Wijk 
aan Zee heeft ingeluid. 

De meeste huizen in de Tappenbeckstraat zijn 
gebouwd in de jaren vijftig. Jonge Wijk aan 
Zeeërs, die een centje gespaard hadden, konden 
nu een eigen huis kopen. Bij veel van hen waarde 
de geest van Tappenbeck nog rond: in de zomer-
maanden werd er plaats gemaakt voor de bad-
gasten. Verhuur met logies en ontbijt vooral voor 
gasten uit Duitsland. Ik herinner me hoe vlak na 
de val van de Berlijnse muur, wekelijks bussen 
met gasten uit het voormalige Oost-Duitsland 
arriveerden. De eerste generatie bewoners heeft 
plaatsgemaakt voor de voornamelijk jonge 
gezinnen, die nu de Tappenbeckstraat bewonen. 

Tekst: Jan de Wildt.
Gegevens mede ontleend aan: “Wijk aan Zee 
125 jaar badplaats” – J.v.d.Linden en W. Spruit.
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Het nieuws sloeg in als een bom. Het bedrijf Elfi 
heeft de voormalige pensions en hotels van BenN 
Groep gekocht en gaat deze ombouwen tot huur-
appartementen. Zo krijgt het dorp er op termijn 
zo’n 190 woningen bij. De man achter Elfi is de 
Amsterdammer Jasper de Rooij. Naar eigen zeggen 
geen idealist, maar een ondernemer die vast-
besloten is om ‘Wijk aan Zee nog mooier te maken 
dan ze al is’.

Op een winterse maandagmiddag houdt Jasper 
de Rooij met een collega spreekuur aan de Voor-
straat nummer 10, het gemoedelijk ingerichte 
kantoor van Jos Nagel. Het artikel in de Jutter 
maakte veel los, veel mensen willen hem spreken. 
De Amsterdammer geniet ervan. Hij heeft zin 
in het project en wil het dorp graag leren 
kennen. Hij voldoet totaal niet aan het beeld 
van de gemiddelde ontwikkelaar. Er zit geen 
zakenman in een duur pak aan tafel, maar een 
vriendelijke vent zonder gladde praatjes.

De Rooij is 51, getrouwd en vader van drie 
dochters. Hij is opgegroeid in Amsterdam en 
kende Wijk aan Zee al een beetje. In zijn jeugd 
reed hij soms met zijn ouders naar het strand 
en met zijn vrouw heeft hij wel eens overnacht 
in Sonnevanck. ‘Ik heb het altijd een leuk dorp 
gevonden’, zegt de ondernemer.

Het was zijn echtgenote die hem op het spoor 
bracht van BenN Groep. ‘Haar beste vriendin 
werkt bij Arno. Zo is het eigenlijk gekomen.’ 
In Jasper vond BenN Groep de ideale kandidaat 
om de pensions en hotels aan te verkopen, vertelt 
Arno Baanders die tijdens het gesprek even 
aanschuift. ‘Als we de panden zouden verkopen, 
wilden we dat niet doen aan een partij die het-
zelfde doet als wij, met verhuur aan arbeids-
migranten’, legt hij uit. ‘Wij hebben dat goed in de 
hand, met duidelijke afspraken, dat is belangrijk 
voor het dorp, maar met een nieuwe partij weet 
je niet hoe dat gaat. We zochten daarom iemand 
die iets anders wilde, het naar een hoger niveau 
kon tillen. Ik ben dus heel blij dat we Jasper 
hebben ontmoet.’ 

De deal werd razendsnel gesloten. ‘We hebben 
hooguit twee keer om tafel gezeten en toen waren 
we eruit’, vertelt Jasper. ‘We hebben een overeen-
komst opgesteld en die kwam meteen onder-
tekend retour. dat is de eerste keer dat we zoiets 
meemaken, doorgaans wordt er dan nog over 
allerlei kleine punten onderhandeld. Bleek niet 
nodig. Er was gewoon een klik. En vertrouwen 
over en weer.’

De komende weken wordt er binnen Elfi hard 
gewerkt aan het voltooien van het plan. 
Het idee is om drie jaar uit te trekken voor de 
transformatie naar ongeveer 190 kleine en 
grotere huurappartementen. Mits de gemeente 
akkoord gaat en de vergunningen worden 

verleend. ‘Daar heb ik alle vertrouwen in’, zegt 
Jasper. ‘We zijn een bedrijf dat binnen de lijntjes 
kleurt en graag samenwerkt. Zodra het plan klaar 
is, gaan we in gesprek.’

Het is een project ‘naar zijn hart’, benadrukt hij 
meerdere keren. ‘Je zou bij ons niet snel lelijke 
kantoorgebouwen zien die we gaan ombouwen. 
We houden van mooie panden en dat is nou 
precies wat me aantrok in Wijk aan Zee. 
Hotel de Wijck bijvoorbeeld, met dat woninkje 
er bovenop. Dat vind ik gewoon prachtig. 
Dat past precies bij wat ik met Elfi wil uitstralen.’ 

In Wijk aan Zee wil hij meerdere doelgroepen 
bedienen. ‘Je hebt de mensen uit het dorp die 
nu geen geschikte woning kunnen krijgen. 
Starters bijvoorbeeld, maar ook de ouderen die 
kleiner willen wonen, maar niet naar Beverwijk 
of Heemskerk willen. Daarnaast zijn er ook 
mensen van buiten die graag dichtbij de duinen 
en de zee willen wonen.’ De appartementen 
krijgen een gemiddelde grootte van ongeveer 
zestig a zeventig vierkante meter. ‘Ideaal voor 
startende gezinnen bijvoorbeeld. Met een grote 
slaapkamer, een kleine slaapkamer, een huis-
kamer, toilet en douche.’

De huurprijzen zijn marktconform en komen 
ongeveer tussen de 800 en 1100 euro te liggen. 
‘Maar daar krijg je dan wel een kwalitatief betere 
woning voor, met goede service. We willen het 
echt anders gaan doen dan gebruikelijk is binnen 
de sector’, benadrukt hij. ‘Als je huurt, betaal 
je drie maanden borg, de makelaar geeft je de 
sleutel en je hebt geen idee van wie je huurt. 
Als je een keer een probleem hebt, wordt het niet 
of heel laat opgelost. Als je achterstand hebt met 
betalen, krijg je direct een deurwaarder aan je 
broek. Dat is de enige relatie die je hebt met je 
verhuurder en dat moet echt anders.’

‘Ik realiseer me dat het fout klinkt, maar ik wil 
de klant centraal stellen. Dat lijkt een goedkope 
marketing slogan, maar het is wat ik doe en 
daarom zeg ik het toch. Ik zie de huurder niet als 
margeproduct, zoals meeste partijen doen, een 
middel om in korte tijd zoveel mogelijk winst 
mee te behalen. En hoe hoger de huur, hoe duur-
der ik het pand uiteindelijk kan verkopen. Dat 
zien wij anders, we willen niet verkopen, we wil-
len houden. En de klant van tegenwoordig heeft 
een bredere behoefte. Die betaalt niet meer voor 
bezit, maar voor een dienst. Dat is heel gebruike-
lijk in deze tijd. Daarom kun je bij ons straks ook 
volledig gemeubileerde appartementen huren.’

Het zijn volgens De Rooij geen holle frasen of 
loze beloften, maar het is een kwestie van goed 
en modern ondernemerschap. ‘Laat het duidelijk 
zijn: ik ben geen idealist. Ik kan niet iedereen 
happy maken, ben hier niet om een jongeren-
centrum te faciliteren, ik wil mooie appartemen-

Jasper de Rooij van Elfi: ‘Ik ben geen idealist’
ten bouwen en die verhuren. Ik knap de panden 
op, dat is goed voor het dorp en voor mij als 
ondernemer. En tevreden klanten die meer 
diensten van me afnemen zijn gewoon winst-
gevender. Zo simpel is het. Dat is veel beter voor 
ons dan een klant die ontevreden is en snel 
weggaat, waardoor ik een nieuwe huurder moet 
zien te vinden. Als ik jou een woning verhuur die 
er goed uitziet, met een mooie keuken, ga jij er 
ook nog eens zuiniger mee om.’

Deze werkwijze paste hij ook toe binnen zijn 
telecombedrijf. ‘Onze klanten bleven heel lang 
bij ons. We gaven veel weg, maar uiteindelijk 
verdien je meer aan een klant die lang bij je blijft 
en waarmee je een relatie opbouwt. Een persoon 
betaalt gemiddeld eenderde van zijn inkomen 
aan huur, daarvoor krijgen ze doorgaans slechte 
service. Onbegrijpelijk, voor zo’n groot bedrag 
verwacht je toch dat een lekkage snel wordt opge-
lost. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb gehuurd 
in Amsterdam en had niet eens een douche.’

De eerste twee panden aan de Julianaweg worden 
in maart overgedragen. In mei volgt Hotel De 
Wijck. De verbouwing begint zo snel mogelijk na 
de overdracht, als het aan Elfi ligt. Het is een jong 
bedrijf, met een klein team dat keihard bezig is 
om het allemaal in goede banen te leiden. 

De Rooij heeft geen spijt van zijn overstap van 
telecom naar vastgoed. ‘Je begint een bedrijf en 
in de eerste fase gaat het allemaal wat moeizaam, 
maar op een gegeven moment bouw je vermogen 
op. Daar moet je iets mee, dat moet je aan het 
werk zetten, zoals ze dat noemen. Zo ben ik in de 
vastgoed terecht gekomen. Ik ben begonnen met 
kleine portefeuilles, door huurpanden aan te ko-
pen in Amsterdam en Rotterdam. Als belegging, 
maar dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Je voegt 
niets toe. Je koopt iets en maakt rendement, dat is 
het dan. Ik wil graag waarde toevoegen.’

De ondernemer stapte vervolgens in een bedrijf, 
Zuiver Vastgoed, dat woontorens bouwt. ‘Dat 
vind ik al iets leuker. Stoere gebouwen neerzet-
ten, maar het zijn wel lange trajecten, wat eerlijk 
gezegd ook niet helemaal mijn ding is. Toen ben 
ik met mijn broer aan kleine projecten begonnen 
in Velsen, de transformatie van een kerkgebouw 
en een oud politiebureau. Daar geniet ik van en 
hier in Wijk aan Zee valt alles op zijn plek. Het is 
overzichtelijk en we kunnen echt iets betekenen 
voor het dorp. Ik heb inmiddels mijn telecom-
bedrijf verkocht, dus heb ik ook voldoende tijd.’

Wat Elfi doet, moet een formule worden. ‘Dat is 
waar ik goed in ben. Met een klein team proces-
matig te werk gaan, er een geoliede machine van 
maken. Je moet Elfi eigenlijk als een soort fabriek 
zien. Dat klinkt misschien negatief, maar wat ik 
bedoel is dat we snel en doelmatig te werk willen 
gaan, volgens een gestroomlijnde route. Je koopt 

een object, vraagt meteen de vergunningen aan, 
zodat je snel aan de bak kan. Je bouwt overal 
dezelfde keuken in, dezelfde vloer, tot aan het 
ledlampje toe. Zo kun je snel handelen als er 
klachten zijn, want daar gaat het vaak mis. 
De monteur komt eerst opnemen, moet daarna 
de onderdelen bestellen en nog een keer terug-
komen voor de reparatie. Wij weten precies wat 
er staat en hebben alle onderdelen in huis, dat 
werkt een stuk efficiënter.’

De Rooij heeft de ambitie om met zijn jonge 
bedrijf Elfi in de toekomst 400 tot 500 woningen 
per jaar te ontwikkelen, volgens deze formule. 
‘Wat wij doen is in onze branche misschien veel 
minder hip dan grote woontorens bouwen in de 
grote steden, maar het is economisch gezien een 
stuk handiger. De kleinere gemeenten rondom 
Amsterdam worden steeds populairder en het 
overleg met de gemeenten gaat doorgaans een 
stuk eenvoudiger dan in de stad. Daar ben je al 
snel een patjepeeër die snel geld wil maken, hier 
mag ik een ondernemer zijn met visie. Wat wij 
doen, bestaande panden transformeren, is voor 
gemeenten ook fijn. Veel makkelijker dan grote 
nieuwbouwprojecten die je erdoor moet zien te 
krijgen.’

Met de verkoop van zijn telecombedrijf Simpel.
nl heeft De Rooij genoeg verdiend om de rest van 
zijn leven aan de rand van een zwembad door 
te brengen, maar de passie voor ondernemen is 
sterker. ‘Ik ben pas 51 en heb genoeg ambitie, 
vooral om het anders te doen, om de branche te 
veranderen.’ Hetzelfde geldt voor Arno Baanders, 
ook hij is vastbesloten niet stil te gaan zitten. 
‘Ik ga gas geven op andere vlakken. Ik ben 
verliefd op de horeca geworden en daar wil ik 
verder in groeien’, zegt hij. ‘En er komen vast 
genoeg andere dingen op mijn pad.’

De Rooij heeft zijn gezin inmiddels al meege-
nomen naar het dorp. ‘We hebben heerlijk met 
de honden over het strand gewandeld’, vertelt hij. 
‘De kans bestaat dat we er zelf ook af en toe 
zullen verblijven, de bovenste verdieping van 
Hotel De Wijck lijkt me wel wat om zelf in de 
zomer als uitvalsbasis te gebruiken.’.
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Begin dit jaar hebben een aantal dorpsbewoners
een nieuw wapen in de strijd gegooid tegen de 
overlast veroorzaakt door Tata Steel. Het is de 
Stichting ‘Frisse Wind.nu’, de oprichters zijn 
Antoinette Verbrugge, Sanne Walvisch en Jaap 
Venniker. Dat het geen halve maatregelen zijn, 
blijkt wel uit het feit dat zij één van ’s lands meest 
bekende strafpleiters hebben ingeschakeld om 
deze zaak aan te spannen: Bénédicte Ficq. 
Wij spraken Sanne Walvisch.

Op de website Frissewind.nu lezen we: 
“Stichting Frisse Wind.nu is opgericht door 
bezorgde ouders uit de regio Kennemerland. 
Wij maken ons grote zorgen over de negatieve 
impact van de staalindustrie in dit drukbevolkte 
gebied. De stichting wordt gesteund door een 
brede achterban van ouders, grootouders, 
inwoners en experts. Ons doel is een schone en 
veilige leefomgeving. Voor iedereen, mens en 
dier. Concreter: we streven naar een gezonde 
leefomgeving waarbij de bedrijfsdoelstellin-
gen van de één niet langer ten koste gaan van 
de gezondheid van vele anderen. Een tijdperk 
waarin het geven van ruime vergunningen niet 
meer normaal is, het overschrijden van vergun-
ningen direct wordt gesignaleerd en gehand-
haafd. En een tijd waarin bedrijven wel de volle 
verantwoordelijkheid nemen om werknemers en 
omwonenden te beschermen”.

Op initiatief van de stichting bereidt strafrecht-
advocaat Bénédicte Ficq, bekend van de zaak 
tegen de tabaksindustrie, een groepsaangifte 
voor. Daar hebben zich bijna 700 mensen en een 
aantal stichtingen bij aangesloten. Ficq beroept 
zich op het wetboek van strafrecht, artikel 173a: 
Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van 
personen of goederen in gevaar wordt gebracht, 
dat ‘Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof 
op of in de bodem, in de lucht of in het opper-
vlaktewater brengt, wordt gestraft’. 
Walvisch vertelt hoe zij bij Ficq terecht zijn 
gekomen: “Afgelopen zomer verschenen opnieuw 
twee zorgwekkende onderzoeken. Allereerst het 
kankerincidentie rapport van de GGD, waaruit 
bleek dat in onze regio gemiddeld 25% meer 
longkanker voorkomt dan in de rest van 
Nederland. In sommige wijken, dichterbij Tata 
Steel, loopt dat aantal zelfs op tot ruim 50%. 
Dat zijn zorgwekkende cijfers. Daarnaast nam 
het RIVM in juni opnieuw veegmonsters van het 
stof op onze vensterbanken. Opnieuw werden 
hoge concentraties lood, vanadium, mangaan 
en pak’s gemeten. De bouw van de hal heeft 
deze concentraties niet doen afnemen en dit stof 
ligt nog steeds op straat. Ondanks alle plannen 
en programma’s gaat de dagelijkse uitstoot van 
zeer gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen 
gewoon door. En dan was er het incident vlak 
voor sinterklaas, december 2020. Dat was de 
druppel. Er hing een extreem heftige chemische 
stank in het dorp. Wij kregen thuis acuut last 

Oprichting van Stichting Frisse Wind.nu

van hoofdpijn, prikkende ogen en misselijkheid. 
Daarnaast was er enorme herrie. Ik raakte in 
paniek en stond op het punt om met de kinderen 
te vertrekken, het dorp uit. In een app-groepje 
met bezorgde ouders verdeelden we de taken, de 
één belde met Tata, de ander met de Omgevings-
dienst, de politie en zelfs 112. We hoorden dat 
er iemand onwel was geworden. Toen kwam het 
besef dat het hier niet alleen ongezond, maar ook 
letterlijk onveilig is”.

“Vanuit die paniek hebben we bij Bénédicte Ficq 
aangeklopt. Bekend van een strafzaak tegen de 
tabaksindustrie. Er zijn zoveel mensen al decen-
nialang bezig met Hoogovens/Corus/Tata Steel 
en de overheid: de Dorpsraad, stichtingen zoals 
IJmondig. Supergoed werk, maar al die energie 
heeft tot nu toe zo weinig uitgehaald... 
Ondanks de doekfilters, de hal, de roadmap en 
alle programma’s ligt het stof nog steeds in 
onze tuin en wordt de stank alleen maar erger. 
Laat staan het gevaar van alles wat we niet zien. 
Naar onze mening zijn de overheid en de directie 
van Tata Steel vooral bezig met pappen en nat 
houden. Meer onderzoek, beter communiceren, 
medeleven tonen… Maar concreet verandert er 
te weinig en gaat het te langzaam. Tel daarbij op 
wat wij horen over de situatie bij Tata Steel. 
Geld voor achterstallig onderhoud is weggesluisd 
naar India. Fabrieken zijn onveilig en verouderd. 
De productiedruk is enorm. Vanuit onze 
wanhoop grijpen wij nu naar het ultimum 
remedium: het strafrecht. Om zo, samen met 
Ficq, recht te doen aan de ernst van deze situatie”.

Dat Verbrugge en Walvisch niet de enige zijn 
die zich zorgen maken, blijkt wel uit de hoeveel-
heid reacties die Frisse Wind.nu heeft ontvan-
gen. De petitie is nu (half februari) ruim 1600 

keer ondertekend. Bijna 700 personen en een 
aantal stichtingen hebben zich aangesloten bij 
de aangifte. “Dat is niet zomaar een getal, want 
aangifte doe je niet zomaar. De actie wordt dus 
breed gedragen. De steun is niet alleen hartver-
warmend, maar ook broodnodig. Alle aangevers 
en ondertekenaars hebben één ding gemeen: zij 
maken zich grote zorgen over het effect van de 
uitstoot op onze omgeving en onze gezondheid. 
De reacties komen overigens niet alleen uit Wijk 
aan Zee, want het probleemgebied is véél groter. 
We krijgen veel reacties uit Beverwijk, IJmuiden, 
Heemskerk en Haarlem. Maar ook van mensen 
die moesten verhuizen vanwege hun gezondheid. 
Mensen met een strandhuisje of een seizoensplek 
op de campings en zelfs vaste hotelgasten
reageren.

Terwijl de overheid en Tata Steel juridische 
kosten als bedrijfskosten kunnen afschrijven, 
moeten gedupeerde burgers in Nederland de 
juridische kosten volledig zelf betalen. 
Hoe betaalt de stichting dat? “Het bestuur heeft 
tijd vrijgemaakt om de stichting op te zetten, 
bekend te maken en Ficq te ondersteunen. 
Ik heb zelf mijn freelance opdrachten voor 
3 maanden stopgezet. Bénédicte Ficq doet deze 
zaak tegen een zeer gematigd uurtarief. 
Desalniettemin is een flink bedrag nodig. 
Deze kosten willen we door middel van donaties 
en fondsen bij elkaar krijgen. Doneren is moge-
lijk via de website frisse wind.nu. De stichting 
zal een ANBI-status krijgen, wat inhoudt dat een 
donatie fiscaal aftrekbaar is. Wij kunnen dit niet 
alleen en zijn blij met iedere donatie. 
Samen staan we sterk!

Tekst: Georges van Luijk.
Foto: Stephanie Dumoulin.
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Be my Guest start samenwerking met Bakker Meijer
Be my Guest is een nieuwe samenwerking 
rijker, namelijk met Bakker Meijer uit 
Heemskerk. Vanaf deze maand kan al het lek-
kers van de bakkerij op woensdag afgehaald 
worden bij het eetlokaal in Wijk aan Zee. 

Dat er behoefte is aan lokale en ambachtelij-
ke producten in Wijk aan Zee, daar was Ella 
de Jong van Be my Guest al achter. Zo kan er 
al geruime tijd op woensdag groente en fruit 
van de Duintuin worden afgehaald, en levert 
Bakkerij de Basis op zaterdag traditioneel 
brood. Lokale producten zijn een vast 
onderdeel op het menu en in het winkeltje 
van de zaak. Het is dan ook geen toeval 
dat bakker Jan Meijer bij Ella aanklopte. 
Bovendien kenden ze elkaar al van de 
Smaakmarkt, waar Jan en zijn vrouw Tanja 
regelmatig hun geprezen breekbrood met 
smeersels bij de borrel aanboden.

Fantaseren
De Heemskerkers vieren elk jaar hun 
zomervakantie op het strand van Wijk aan 
Zee. “We hebben negen jaar lang een pipo-
wagen op het strand gehad, waar we elke 
zomer met ons hele hebben en houden heen 
gingen”, vertelt Tanja. Een paar jaar terug 
hebben ze die van de hand gedaan en nu 
huren ze in het seizoen gewoon een huisje. 
Ze vinden het heerlijk om op deze manier 
nog steeds op hun favoriete plek vakantie te 
vieren, zonder de rompslomp van het op- en 
afbouwen. Als ondernemers hebben ze zich 
altijd afgevraagd waarom Wijk aan Zee geen 
eigen bakker meer heeft. Is de vraag te klein, 
de huur te hoog? Na jarenlang fantaseren 
vroegen ze Ella om advies. De conclusie: 
waarom proberen we het niet zo?

Ieder zijn brood
Beide ondernemers geloven niet in con-
currentie, maar het was wel belangrijk dat 
een nieuwe samenwerking de bestaande 
niet in de weg zou zitten. Dus bracht Ella 

de bakkers direct samen om te overleggen. 
En dat werd dus meteen een enthousiaste 
ontmoeting waar het bakkersjargon haar om 
de oren vloog. Martijn van Bakkerij de Basis 
bakt traditionele zuurdesembroden, welke 
alleen in het weekend verkrijgbaar zijn, 
terwijl Bakker Meijer zes dagen per week 
een breed assortiment brood en banket heeft 
en het in het weekend juist te druk is voor 
iets extra’s. Zo zagen de ondernemers wel 
brood in de kans om elkaar aan te vullen. 
“We zitten niet in elkaars vaarwater en ik 
gun ieder zijn brood”, benadrukt Jan. 

Specialiteiten
Bakker Meijer werkt net als Be my Guest 
graag samen met lokale ondernemers. 
Het vlees voor de saucijzenbroodjes komt 
bijvoorbeeld bij hun overburen van 
Slagerij de Roode vandaan en voor taarten 
en gebakjes werken ze in het seizoen met 
aardbeien uit Castricum. Op de vraag welke 
specialiteiten Wijk aan Zeeërs echt eens 
moeten proeven, is het moeilijk een selectie 
te maken. Mensen komen vanuit de hele 

regio speciaal voor de taarten naar Heems-
kerk. Maar ook het speculaas, gevulde 
krentenbrood en het Joris Breekbrood 
moeten genoemd worden. Dat laatste is dus 
vernoemd naar huisbakker Joris, die bekend 
staat om dit brood. 

Webshop
Het complete assortiment brood en banket 
is te bestellen via de webshop van Bakker 
Meijer (www.bakkermeijer.nl). Het ophalen 
bij Be my Guest als ‘Pick-up Point Wijk aan 
Zee’ op woensdag is gratis. “En als mensen 
speciale wensen hebben of advies willen 
over een specifiek product, bel of app ons 
gerust”, voegt Tanja toe.

Na jaren denken over een bakkerij in Wijk 
aan Zee, vinden Jan en Tanja het erg leuk 
om nu gewoon te beginnen met deze stap. 
“Ik heb vooral heel veel zin in weer een 
goede nieuwe lokale samenwerking!” sluit 
Ella af.

Tekst: Jolien Herber/Foto: Hans de Bruijn.

Tussen nu en 2050 gaan we steeds meer 
duurzame energie en warmte gebruiken. 
Om ons huis te verwarmen, om te koken, om 
te douchen. Samen zorgen we ervoor dat we 
duurzaam, maar ook toekomstbestendig gaan 
wonen. Hoe denkt u over aardgasvrij wonen?

Vul de vragenlijst in via 
www.odijmond.nl/aardgasvrij-beverwijk. 

Transitievisie Warmte
De gemeente werkt aan een Transitie-
visie Warmte (TVW), een tijdspad waarin 
beschreven wordt wanneer welke wijk in de 
gemeente Beverwijk van het aardgas af kan.
Inmiddels hebben de gemeente en de 

Omgevingsdienst IJmond alle technische 
informatie verzameld in bijeenkomsten 
met partijen als Pwn, ECOBeverwijk, 
Hoogheemraadschap Noorderkwartier, 
Pré Wonen, HVC, Liander en Stedin. 

Vragenlijst
Omdat een fysiek samenkomen niet moge-
lijk is, wil de gemeente inwoners uitnodigen 
om via een vragenlijst aan te geven hoe zij 
denken over aardgasvrij wonen. Ook wil 
de gemeente weten hoe inwoners betrok-
ken willen worden bij het overstappen op 
duurzame warmte. Uw antwoorden worden 
meegenomen in het uitwerken van de eerste 

definitieve Transitievisie Warmte (TVW). 
Uw reactie is van grote waarde. De antwoor-
den worden verwerkt in de eerste definitieve 
Transitievisie Warmte (TVW). 

Ook bent u van harte welkom bij de digitale 
bijeenkomst op 8 maart, online via ZOOM, 
link volgt na aanmelding, start om 19.30 uur 
en einde rond 21.00 uur. Aanmelden via 

www.odijmond.nl/aanmelden-beverwijk
We gaan dan in op de wijken die kansen 
bieden om als eerste van het aardgas af te 
gaan en welke partijen hierbij betrokken 
zijn. Ook bespreken we welke duurzame 
verwarming mogelijk is.

Laat uw mening horen over aardgasvrij Beverwijk
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Vera van Waardenburg, voorzitter van de Dorps-
raad, schreef namens de Dorpsraad in februari een 
opiniestuk in de Telegraaf. Dat was naar aanlei-
ding van de discussie over staatssteun voor Tata 
Steel. Hieronder de lange versie. 

Dorpsraad: Keer het tij! 
De Dorpsraad Wijk aan Zee laat zich vaak horen. 
We moeten wel; we komen op voor de leefbaar-
heid van ons dorp. Een fijn dorp aan de kust, 
maar omklemd door het enorme industrieterrein 
van Tata Steel. 

Tata Steel is zware industrie die ernstig vervuilt. 
Politici praten in zo´n geval altijd over ‘de balans 
tussen economie en gezondheid’. Dat is een 
manier om te zeggen: je moet niet zeuren over 
uitstoot als je banen wilt. Wij geloven niet in deze 
balans. Wij vinden dat gezondheid op de eerste 
plaats moet staan. Je wilt toch niet werken in een 
fabriek die gezondheidsproblemen veroorzaakt? 
Maar wat we nu zien is dat zoveel mogelijk geld 
verdienen voorrang krijgt. 

Tata Steel maakt doorgaans winst. Toch is volgens
de vakbonden en werknemers jarenlang op on-
derhoud en modernisering bespaard. 
Wij leven daarom naast een kankerverwekkende 
cokesfabriek, gevaarlijke afvalbergen en fabrieken 
zonder filters. Hoeft dat? Nee. Er zijn genoeg 
schone staalfabrieken in de wereld die nauwelijks 
iets uitstoten. Maar in IJmuiden vonden ze dat 
onnodig en de overheid liet het toe. Tata Steel 
kreeg altijd zijn zin. Toen Tata Steel de productie 
fors wilde opvoeren (en dus nog meer ging uit-
stoten) mocht dat. Als het staalbedrijf zei dat een 
milieubepaling te veel kostte, slikte de overheid 
de eis in. En dat doet de overheid nog steeds.

Een Zweeds staalbedrijf wilde Tata Steel mis-
schien kopen. Maar haakte af. Tata is te vies. 
En investeren kan niet uit, zeiden ze. Waarom? 

Omdat de bulk van wat IJmuiden maakt gewoon 
staal is. Dat is er in overvloed dus daar verdien je 
weinig op. 

Tata had al een plan om het bedrijf groener te 
maken en pakt dit nu weer op. Wat vindt de 
Dorpsraad? Alle milieumaatregelen juichen wij 
toe, al komen ze (te) laat. Het vergroeningsplan 
heeft twee problemen. Het is pas over dertig jaar 
klaar; dat kan je omwonenden niet aandoen. 
Bovendien gaat het in dit plan vooral om CO2 
(klimaat). Dat helpt ons niet veel. Zolang het 
bedrijf blijft draaien met verouderde installaties 
en zonder overkappingen en filters, houden we 
fijnstof, stank en lawaai. Die maken ons ziek en 
bekorten ons leven.

De vraag wie milieumaatregelen zou moeten 
betalen, is lastig. Moet je een bedrijf dat winst 
maakte en ervoor koos daarin niet te investeren, 
nu alsnog helpen? Misschien wel vanwege de 
gezondheid en het milieu. Maar dan moet je je 
ook afvragen: hoe belangrijk is deze basisindus-
trie voor Nederland? En wat kost dit staalbedrijf 
de Nederlanders en wat levert het ons op? 
En indachtig het blauwtje dat Tata liep bij de 
Zweden: wat gebeurt er als het bedrijf zou krim-
pen en zich zou concentreren op dat waarmee het 
de concurrentie aftroeft, de speciale staalsoor-
ten? Een hoogoven dicht scheelt meteen fors in 
uitstoot. Dat zijn vragen die eerlijke antwoorden 
verdienen wat ons betreft. Staatssteun is uiteinde-
lijk namelijk geld van ons allemaal.

Moet Tata Steel dicht? Nee, dat zeggen we niet. 
Maar zoals het nu gaat, kan het niet langer. 
Dus keer het tij. Ook bij Tata Steel en de overheid 
zijn genoeg slimme aanpakkers die de bakens 
durven te verzetten. Maak gezondheid vanaf nu 
een keiharde voorwaarde bij alle besluiten. 
Investeer in nieuwe, schone fabrieken. Met wiens 
geld dan ook. En, treuzel niet!

Oproep van de Dorpsraad: Keer het tij!
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Wijk aan Zee doet mee met 
het #klimaatalarm.

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van 
deze tijd. Het roer moet om! Alles wat leeft op 
aarde heeft het zwaarder dan ooit. Verwoeste 
oogsten, hittegolven, droogte, stormen en 
overstromingen. We zien het overal om ons 
heen gebeuren. Het moet en het kán anders! 
We gunnen onze kinderen en kleinkinderen 
immers ook een toekomst in gezondheid en 
geluk.

In heel Nederland klinkt op 14 maart een 
#klimaatalarm. Wij vonden dat Wijk aan 
Zee met onze milieuproblematiek niet 
mag ontbreken. Wij willen onze stem laten 
horen voor een beter klimaatbeleid en een 
gezonde leefomgeving, tegen lawaai en 
milieuvervuiling van de industrie. Iedereen 
verdient immers een gelijke kans op gezond 
eten, duurzaam reizen, groene banen en een 
goede woning.

Wij willen dat de overheid vervuilende 
bedrijven rondom Wijk aan Zee controleert 
en helpt om te verduurzamen. Alleen zo 
gaan we een schonere toekomst tegemoet en 
houden we ons dorp leefbaar. Groene ener-
gie? Prima, maar laat die dan ook ten goede 
komen aan de huishoudens.
 
Doe mee 
App of bel je vrienden, meld je aan als 
vrijwilliger of geef je organisatie op als 
partner. Het Natuurvriendenhuis Banjaert, 
Cultural Village of Europe, FrisseWind.nu 
en verschillende milieuorganisaties in Wijk 
aan Zee hebben zich al bij het alarm aange-
sloten. Meer informatie vind je op:

https://klimaatmars2021.nl/lokaal/
klimaatalarm-in-wijk-aan-zee/

Houd deze pagina dus in de gaten voor 
updates.

De plannen
Om 14.30 uur loopt een groep muzikanten 
van het Alkmaars Straatorkest in optocht 
vanuit de Banjaert via de Verlengde 
Voorstraat richting het Julianaplein. 
Daar zingen we samen het klimaatlied en 
om 15:00 uur slaan we het #Klimaatalarm. 
Neem daarom een kookwekkertje, sirene, 
koe-bel of pannendeksels mee en maak 
één minuut lang lawaai, zo dat ze ons in 
Den Haag kunnen horen!

Natuurlijk doen we dat veilig en houden we 
ons aan alle corona maatregelen: anderhalve 
meter afstand en mondkapje op. 
Je mag natuurlijk ook meedoen vanuit huis 
uit je raam, vanaf je balkon of achtertuin.

Meld je voor deelname aan per email: 
klimaatalarmwaz@gmail.com 

met vermelding van je naam en telefoon-
nummer en we houden je op de hoogte.

Klimaatlied
Het klimaatlied dat ook op andere plaatsen 
gezongen wordt vind je op YouTube:

https://www.youtube.com/
watch?v=LhuVLlrYkPw

Sla alarm voor het klimaat
(geschreven voor het klimaatalarm op 

14 maart 2021)

Hé kom naar buiten met toeters, fluiten
Ja sla alarm, sla alarm, sla alarm, larm, larm
Kom naar buiten met toeters, fluiten
want de wereld wordt te warm!

’t Gaat er om spannen, potten en pannen
Hoe hard je slaat, hard je slaat, hard je slaat, 
slaat, slaat
’t Gaat er om spannen, potten en pannen
Sla alarm voor het klimaat!

En kom in drommen, roffel op trommen
Opdat je weet, niet vergeet, niet vergeet, 
geet, geet
Kom in drommen, roffel op trommen
Anders wordt het veel te heet!

Daar verschijnen ook tamboerijnen
Laat je maar gaan, laat je gaan, laat je gaan, 
gaan, gaan
Daar verschijnen ook tamboerijnen
want de toekomst gaat ons aan!

Klokkentoren, laat je maar horen
en luidt je bel, luidt je bel, luidt je bel, bel, 
bel
Klokkentoren, laat je maar horen
want er staat zo veel op ‘t spel!

Span alle snaren, viool gitaren
en zet de toon, zet de toon, zet de toon, 
toon, toon
Span alle snaren, viool gitaren
Voor een aarde groen en schoon!

Nu met z’n allen, laat het maar knallen
Sla alarm hier op straat, hier op straat, 
straat, straat
Met z’n allen, laat het maar knallen
Sla alarm voor het klimaat
met z’n allen, laat het maar knallen
Sla alarm voor het klimaat!

Tekst: Frank Edam/Melodie: Bella Ciao.

Laat je horen op 14 maart om 15.00 uur 
op het Julianaplein! Heb je wel gehoord van 

de zeven, de zeven,
heb je wel gehoord van de zevensprong

Ik kom uit een familie die van getallen houdt.
Mijn vader en twee broers studeerden 
wiskunde, maar ook mijn moeder, zus en ik 
ontkwamen niet aan de aantrekkingskracht 
van het getal. Mijn middelste broer kan niet 
spreken en rekenen, maar kralen rijgen doet 
hij in zeventallen. Wonderbaarlijk.

Kinderen leren vanaf de peuterschool, al 
zingend en dansend, spelen met getallen. 
Het dansliedje “De Zevensprong”, dat 
overigens in heel West-Europa voorkomt, is 
een van de oudst bekende liedjes. Het getal 
7 - vanouds een magisch getal - wijst al op die 
ouderdom. Oorspronkelijk was de Zeven-
sprong een vruchtbaarheidsdans die het 
bemesten van de grond uitbeeldde. 
Hij werd dan ook aanvankelijk alleen door 
jonge mannen uitgevoerd, die steeds dichter 
naar de grond toe dansten, totdat ze er 
uiteindelijk zo goed als één mee werden. 
Na iedere ronde volgde een sprong. 
Hoe hoger de sprong, hoe hoger het zaai-
goed zou groeien. Een dans vol hoop. 
Later werd de dans ook uitgevoerd bij de 
oogst, bij overgangsrituelen (bijvoorbeeld van 
jongen naar man) en bij bruiloften. Vrouwen 
gingen meedoen en nog later werd het een 
vrolijk dansje voor kinderen. En al weten we 
allang niet meer waar de klepel hangt, we 
horen de klok nog steeds luiden en de mees-
ten van ons kunnen inmiddels tot tien tellen.

Getallen blijven magisch, maar veel mensen 
worden moe van het gegoochel ermee. Meten 
is weten zegt een oude wijsheid. Maar we 
komen er steeds meer achter dat meten niet 
het hele verhaal is: luisteren, kijken en naden-
ken zijn minstens zo belangrijk, want voordat 
we het weten zijn we elkaar in het doolhof van 
de cijfers kwijt en wordt waanzin waarheid. 
Wat klopt er bijvoorbeeld van de cijfers van 
Tata, van TenneT? Welke meetmetode wordt 
er gebruikt? Wat betekenen de coronacijfers 
precies? Cijfers bieden ruimte voor eindeloze 
speculatie en een interpretatie die ons eigen 
gelijk bevestigt. Maar, zoals een populair lied 
uit de jaren zestig zegt: “One is the loneliest 
number that you’ll ever do.” ‘Waar spreken we 
af als we elkaar kwijt zijn?’ Hopelijk hebben 
we geen zevenmijlslaarzen nodig om elkaar 
terug te vinden. 

Kom, laten we omhoog springen: een gat in 
de lucht, wie weet bloeien er dan binnenkort 
duizend lentebloemen.
                                                   Alie Blokhuis.

Niemandsland
Column

Het verhaal van de 
Grote Boze Wolk

Of
De Dorpsverduistering
Er was eens nog niet zo lang geleden

In een dorpje vlak aan zee
Op een windstille zonovergoten dag

Een hele grote wolk aan de hemel verschenen
Op zich was dat niet ongewoon

Het paste in het dagelijks patroon
Van de nabij gelegen fabriek

Die rookte maar en rookte maar
De mensen wisten niet beter of het hoorde er bij

Die rook werd toch wel weggeblazen
Eerst omhoog en dan schuin naar opzij

Maar...
De zon die eerst nog scheen, verdween

Want zonder een zuchtje wind 
Bleef die wolk maar hangen

En werd al maar groter
Eerst grijs en toen steeds zwarter

Totdat het stik en stikkedonker was:
De vogels hielden op met zingen
De bloemen sloten hun kelken

De konijnen kropen in hun holen
De honden stopten met blaffen
De paarden hokten bij elkaar
Er was niets meer dat bewoog
In het dorp werd het doodstil

En dat kwam allemaal door die Grote Boze Wolk
De mensen keken elkaar ontzet aan

Hoe maken we in hemelsnaam een eind
Aan deze vreselijke DORPSVERDUISTERING

Wil je weten hoe het toen verder ging?
Er was er een die somber sprak:

We moeten wachten tot het weer gaat waaien...
Maar een ondernemender tiep riep:

We kunnen ook bij de fabriek
De knop omdraaien!

Dik Broekman.
Foto: Theo de Bruyn.
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Stichting Duinbehoud luidt de noodklok over 
schade aan de duinen door het sterk gestegen 
aantal wandelaars. Met het broedseizoen in het 
verschiet, roept Duinbehoud-directeur Marc Jans-
sen wandelaars op vooral op de paden te blijven.

Het bezoek aan de Nationaal Park Kennemer-
duinen, de duinen van PWN en Meijendel is zo 
sterk gegroeid, dat beheerders handhaving van 
de regels niet aankunnen. Zij signaleren onder 
andere verstoring van dieren als reeën, dam-
herten en vossen, nu veel wandelaars buiten de 
paden wandelen. “En wij zijn bezorgd over het 
komende broedseizoen, dat in maart begint”, 
aldus Duinbehoud-directeur Marc Janssen. 
“Vogels zoeken begin maart een broedplek. 
Als die wordt verstoord, komt het niet goed met 
het leggen van eieren en het broeden.”
Janssen benadrukt dat van kwade wil geen sprake 
is. “Het is vooral een nieuwe groep duin-
bezoekers die niet met de regels vertrouwd is. 
Zodra je mensen uitlegt wat er speelt, blijven ze 
op de paden. Dan is er niks aan de hand, want het 
padennetwerk in de duinen kan het bezoekers-
aantal goed aan.”

Foto van de Vos: Nico van Kappel.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. 
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12

Bezorging: Irene Gerlofsma. 
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Georges van Luijk, Jacky de Vries, Merei 
Dekker, Jan-Paul van der Meij, Alie Blokhuis, Hans de 
Bruijn, Jolien Herber.

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.

Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om 
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor 
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme 
of ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. 
Overname uit De Jutter alleen met bron vermelding.

‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en 
zijn gratis voor dorpsbewoners (maar een financiële 
bijdrage is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal 
aangeleverd worden. Juttertjes zijn niet bedoeld voor 
commerciële doelen of personeelsadvertenties.

Administratie/advertenties/opmaak: 
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1270 exemplaren

Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153

Abonnement per post: 24 euro per jaar, overmaken 
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee. 
(Met naam en adres)

De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Dorpskerk
Zondag 7 maart 10.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop

Zondag 21 maart 10.00 uur
Voorganger: ds. S. Zitman te Zwolle

Zondag 28 februari 10.00 uur
Voorganger: ds. K. Bras te Haarlem

Odulphuskerk
Zaterdag 6 maart 19.00 uur 
Themaviering - Voorganger: J. de Wildt

Zondag 14 maart 9.15 uur 
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorgangers: p. Kaleab en d. Jaider

Zaterdag 20 maart 19.00 uur
Gezinsviering met Jeugdkoor
Voorganger: p. Kaleab

Zondag 28 maart Palmzondag:
In verband met het Coronavirus zijn er nog geen 
vaste afspraken gemaakt voor de hele Goede 
Week, inclusief Pasen. Zodra er duidelijkheid is 
wordt dit bekend gemaakt in de Jutter van april 
en op het Prikbord van Wijk aan Zee.

Alle vieringen zijn, onder voorbehoud van 
verdere coronamaatregelen, voor maximaal 30 
bezoekers

Oud papier ophalen
SV Wijk aan Zee heeft al jaren een groep top 
vrijwilligers die u verlossen van het oud papier.
Met de opbrengst daarvan kunnen de groeiende 
kosten worden betaald. Vandaar deze oproep om 
zoveel mogelijk oud papier op te sparen en het 
‘s morgens voor de deur te zetten op

zaterdag 20 maart 
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.

De afgelopen maanden zijn bepaald geen feest voor 
de horeca. Liefhebbers halen take-away of bestellen 
af en toe iets lekkers bij hun favoriete restaurant 
om de ondernemers te blijven steunen. We verlan-
gen er vooral naar om er weer op uit te kunnen. 
Een drankje hier, een hapje daar. Het blijft gissen 
wanneer dit weer mogelijk wordt. Ondertussen 
hebben de ondernemers het zwaar en kunnen zij 
enkel hun best doen om niet ten onder te gaan aan 
de coronacrisis.

Het is ook een tijd waarin veel creatieve initiatie-
ven zijn ontstaan. Een daarvan is het Kookboek 
uit de Regio: een magazine vol keukengeheimen 
van ruim veertig horecazaken uit Beverwijk, Wijk 
aan Zee, Heemskerk, Castricum en Uitgeest. 
De ondernemers delen hun favoriete recept, 
welke de lezers thuis zelf kunnen uitproberen. 
Vis, vlees, vega en toetjes, er komt van alles 
voorbij. Sponsoren hebben een steentje bijge-
dragen om de productiekosten zo laag moge-
lijk te houden. De volledige opbrengst van het 
kookboek wordt namelijk verdeeld onder de 
deelnemende ondernemers. Het zal geen vetpot 
zijn, maar alle beetjes helpen en het is in elk geval 
een hart onder de riem. 
Uit Wijk aan Zee doen DITTIS Sunsea, Klein 

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance en 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
Fysiotherapie: 375976 - info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 06-1103 5327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242255
www.stofmelder.nl
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk 256256
Gebeidsverbinder Beverwijk-West voor: Leef-
baarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparti-
cipatie 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

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

Hart onder de riem voor de horeca

Zwitserland, Gewoon in Wijk aan Zee en Be my 
Guest mee. Ontdek bijvoorbeeld hoe het gerecht 
Zuricher Gesnetzeltes - dat al 25 jaar op de kaart 
van Klein Zwiterserland staat - gemaakt wordt. 
Maak zelf een taart met het recept van Gewoon, 
of ga voor een van de wereldse gerechten van Be 
my Guest en DITTIS Sunsea. Het kookboek is te 
koop voor € 14,95 bij de deelnemende zaken en 
via de website kookboekuitderegio.nl.

In Wijk aan Zee zijn clusterplaatsen voor afval-
bakken. Dat zijn de plaatsen waar iedere week de 
afvalbakken staan om door HVC te laten legen. 
De clusterplaatsen zijn gemarkeerd. Dat is gedaan 
met groene stoeptegels of met een tegel met een 
afbeelding van een bak. De clusterplaatsen zijn 
adresgebonden. Zo worden de bakken verdeeld 
en blokkeren ze bijvoorbeeld geen uitritten. 
Weet u welke clusterplaats bij uw woning hoort? 
Op de website van de gemeente vindt u een kaart 
om dit eens na te kijken. Ga naar: 

www.beverwijk.nl/afvalwijkaanzee

Waar biedt u uw afvalbak aan?

‘Coronawandelaar’ 
schaadt de duinen
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