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Een nieuw team huisartsen zorgt voor onze gezondheid

Sinds 1 april zijn Mick Burger en Dennis
Hooijberg de nieuwe eigenaren van de huisartsenpost Wijk aan Zee. Sabine Willemsen
is helemaal vertrokken en doet zoals wij al
meldden in De Jutter van maart alleen invaltaken in verscheidene praktijken waaronder
ook in Wijk aan Zee. Arnold van Oudvorst is
nog een jaar twee dagen per week actief.
“Ik ben geboren in Haarlem, tijdens de
studie naar Amsterdam gegaan en nu weer
terug”, zegt Mick, “Ik ben getrouwd met
Leonie en wij hebben drie kinderen; Max
van vier, Julia van drie en Eva van een jaar.
Ik ben een fervente sporter en heb op
professioneel niveau basketbal gespeeld,
zelfs in het Nederlandse team. Daarnaast
ben ik een enthousiast watersporter, ik hou
van zeilen en nu doe ik aan kitesurfen”.

“Ik heb een vriendin, Lotte en ben ook
een sporter, ik speel waterpolo bij Zwemvereniging ‘de Meeuwen’ in Diemen en ben
voorzitter van de zwemvereniging en nu
doe ik aan golfsurfen,” zegt Dennis. “Dus de
Wijk aan Zeeërs zullen Mick en mij op het
water nog vaak kunnen tegenkomen”.
“Wij werken ieder drie dagen in de praktijk,
de overige dagen zijn bestemd voor
administratieve taken. Dinsdag werk ik
samen met dokter van Oudvorst”, zegt Mick.
“Ik werk maandag met dokter van
Oudvorst”, zegt Dennis. “Donderdag is de
enige dag dat wij hier samen zijn, woensdag
ben ik hier alleen en vrijdag is Mick alleen”.

“De opleiding tot huisarts is een lange weg,
de opleiding geneeskunde duurt zes tot
zeven jaar, daarna werken de meeste dokters
als basisarts om ervaring op te doen en dan
volgt de huisartsenopleiding van drie jaar.
Tijdens mijn huisartsenopleiding was dokter
van Oudvorst één van mijn opleiders.
Ook na de huisartsenopleiding hebben wij
contact gehouden. Vorig jaar vertelde hij
mij dat hij op zoek was naar een opvolger.
Ik wist dat dat al een tijdje speelde, dus ben
ik toen gaan nadenken of dat iets voor Mick
en mij zou zijn.” “Wij hoefden er niet lang
over na te denken en besloten met dokter
van Oudvorst te gaan praten, dat was eind
vorig jaar en per 1 april hebben wij de zaak
overgenomen”, zegt Mick. “Het is natuurlijk
belangrijk dat je de vertrouwensband die de
vorige huisartsen met de 2500 patiënten in
Wijk aan Zee hebben opgebouwd te winnen.
Er zijn patiënten die je zelden ziet, maar er
zijn ook patiënten die extra aandacht nodig
hebben. Dokter Willemsen en dokter van
Oudvorst hebben ons een aantal patiënten
overgedragen en afspraken ingepland,
andere patiënten bellen wij zelf als wij een
brief van een behandelaar ontvangen.
Soms nodigen wij mensen uit op de praktijk
voor kennismaking, als mensen niet meer
op praktijk kunnen komen gaan wij op
huisbezoek. Natuurlijk kunnen wij niet in
korte tijd iedereen leren kennen, maar als
er patiënten zijn die met een van ons kennis
wil maken, nodigen wij die uit om in de
loop van het jaar langs te komen. Nu is het
nog te druk met de coronavaccinaties, maar

wij verwachten na de zomervakantie hier
voldoende tijd voor te hebben”.
“Doordat wij samen de studie hebben
gedaan en elkaar goed kennen, hebben
wij dezelfde inzichten. Wij zien na twee
maanden dat wij regelmatig een zelfde soort
behandeling inzetten en dat wij elkaars
handelen logisch vinden. Wij wisten natuurlijk niet van elkaar hoe wij precies werkten,
maar het is goed om te zien dat wij allebei
vinden dat de ander logische medische
beslissingen maakt”, zegt Dennis.
“Er zijn ons een paar dingen opgevallen in
Wijk aan Zee, de samenwerking met de
Moriaan is geweldig, bijvoorbeeld met de
gewone griepprik in het najaar en de
coronavaccinatie onlangs. Daarnaast
vinden wij dat de thuiszorgorganisaties erg
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betrokken zijn en dat er ook veel mantelzorgers actief zijn in het dorp. Wij willen
graag alle mantelzorgers en de thuiszorgorganisaties bij dezen complimenteren hiermee. Verder vinden wij de samenwerking
met de fysiotherapeut in hetzelfde pand echt
een meerwaarde”.
“Wij willen nog wel duidelijk noemen dat
wij het een eer vinden dat wij de praktijk
van dokter van Oudvorst en Willemse
hebben mogen overnemen. Wij hebben nu
ruim twee maanden de praktijk en hebben
er een heel goed gevoel bij en zijn er van
overtuigd dat wij het hier altijd naar ons zin
hebben en vinden het heel fijn dat dokter
van Oudvorst ons nog een jaar blijft helpen”.
Tekst en foto: Georges van Luijk.

The Rosemary Restaurant - ‘Dit is wat nog ontbrak in Wijk aan Zee’
Mediterraans restaurant met Oosterse invloeden geopend

Een lege plek in de De Zwaanstraat is eindelijk weer gevuld. The Rosemary Restaurant
opende eind mei de deuren, gerund door kok
Ahmad Allaham (26) en zijn zus Mais (19)
in de bediening. De kaart is mediterraans en
een tikkeltje oosters en ze zijn gevestigd in het
voormalige pandje van Santé. “Dit kwam op
ons pad en konden we niet laten lopen”.
Ahmad is opgegroeid in Syrië en heeft
ruime horeca-ervaring. “In Libanon heb ik
gestudeerd en gewerkt in de horeca, en daar
ervaring opgebouwd. Daar was voor mij
echter geen mogelijkheid meer om verder te
gaan”. Hij komt in 2015 naar Nederland en

belandt in IJmuiden. “Ik heb bij hotels
gewerkt, Van der Valk en het Bastion Hotel
en bij Beachclub Safari in Zandvoort”.
Maar de droom om zelf een restaurant te
beginnen blijft. De naam heeft hij al: als
kind vond hij het kruid rozemarijn in de
bergen in Syrië en dat at hij als kind.
Dan is er ineens het pandje in de De
Zwaanstraat, het voormalige Santé.
Dat staat al jaren leeg en de eigenaar wil
ervan af. Ahmad laat een filmpje zien hoe
hij de voormalige bruine kroeg aantrof.
Overal bouwafval, kapotte tafels, kasten, een
grote puinzooi. “Er zit heel veel klustijd in”,

zegt hij. En daar is niets aan gelogen. Bijna
een jaar zijn ze bezig en het meeste doen ze
zelf. Het resultaat mag er zijn: het interieur
is onherkenbaar veranderd en stijlvol ingericht, compleet met tuintje achterin waar op
termijn ook gasten kunnen tafelen.
In coronatijd zijn ze open gegaan, een risico,
maar Ahmad is ervan overtuigd dat hij met
zijn restaurant op het juiste moment op de
juiste plek is. “We hebben een beetje geluk
met de versoepelingen. We hopen op een
mooi seizoen en we vertrouwen op wat we
hebben: we brengen service, kwaliteit en we
zijn onderscheidend”.

Het menu gaat nog uitgebreid worden met
typisch Libanese gerechten en mezze, een
soort tapas maar dan met gerechtjes uit het
Midden Oosten. “Dit is wat nog ontbrak in
Wijk aan Zee”. Wat gasten volgens Ahmad
echt moeten proberen zijn de gegrilde steak
en de zeebaars. Hij laat een smakelijke foto
zien van de ‘platter’, een plank met allemaal
hapjes en dips erop. En het kruid uit zijn
jeugd gebruikt hij in veel gerechten:
rozemarijn.
Meer informatie op:
www.therosemaryrestaurant.nl
Tekst: Merei Dekker/Foto’s: aangeleverd.
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Mensen van de straat

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

Aflevering 4: Rijckert Aertsz.

We schrijven 1482, in het gezin van visser Aert
wordt een zoontje geboren. Hij krijgt de naam
Rijckert. Een ventje van wie later verteld wordt,
dat hij al heel jong mooi kan tekenen. Het zit
hem wel tegen in zijn jonge leven, want door
een ongeluk met het haarvuur, loopt hij ernstige
brandwonden op. Een van zijn benen moet
worden afgezet en Rijckert moet zich met een
houten been voortbewegen. “Rijckert met de
stelt” wordt zijn bijnaam. Zijn handicap
verhindert niet dat hij zijn teken- en schildertalent kan ontwikkelen. Hij staat bovendien te
boek als iemand, die scherp van geest is.
De bekende Haarlemse dominee en dichter
Samuel Ampsing beschrijft zijn talenten: “ ’t been
was Rijck afgezet, wanneer het was verbrand,
maar Rijck was rijk van geest en wakker in
de hand”. Hij gaat in de leer bij de Haarlemse
schilder Jan Mostaert en werkt mee aan
schilderingen in de Sint Bavokerk.
Later verhuist hij naar Antwerpen, waar hij zich
aansluit bij het Sint Lucasgilde. Het gaat onze
kunstenaar voor de wind. Samen met zijn vrouw
Catherine Dierickx koopt hij een mooi huis in
de Scheldestad. Hij gaat op een speelse manier
om met zijn handicap. Zo is van hem bekend de
woordspeling op zijn bijnaam: “Ik ben rijk en
welgesteld”. Rijckert overlijdt in 1577. Hij zou
dus 95 jaar oud geworden zijn, maar sommige

bronnen betwijfelen dit. Die beweren dat hij niet
ouder dan 80 werd.
Op een schilderij van de Vlaamse meester Frans
Floris, dat in bezit is van het Museum voor
Schone Kunsten in Antwerpen, is Rijckert
afgebeeld als schilder zittend in een soort strandstoel. Hij werkt volgens de beschrijving aan een
schilderij van een madonna. Veel van zijn werk
is gebaseerd op Bijbelse voorstellingen. Hij werkt
mee aan altaarstukken en gebrandschilderde
ramen. In Berlijn is een serie pentekeningen van
zijn hand bewaard gebleven, die sterk doet
denken aan de stijl van zijn tijdgenoot Jeroen
Bosch. Voor de Haagse Sint Jacobskerk ontwerpt
hij een groot raam van graaf Maximiliaan van
Egmond. Het raam zelf is verloren gegaan, maar
de tekeningen zijn in het bezit van het Haags
Gemeentemuseum.
De naam van Rijckert Aertsz wordt in 1908
verbonden aan de straat die omhoog leidt naar
de hotels en parkeerplaatsen boven Bad Zuid.
In het verleden werd de steile helling gebruikt
voor de zeepkistenrace en als baan voor sleeën
in de winter. Dit speelse gebruik past wel bij de
naamgever, maar door het huidige verkeer is dat
niet meer mogelijk en geldt de straat nog als een
uitdaging voor racefietsers en E-bikers.
Tekst: Jan de Wildt.
Afbeelding: schilderij van Frans Floris
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.
Gegevens ontleend aan artikel van N. Beets
in Tijdschrift Oud-Holland december 1957.

Dorpsgenoot
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Frans Molenaar

Frans is een geboren Beverwijker en groeide op in
het huis boven de platenzaak van zijn ouders.
Met nogal wat omwegen, via Amsterdam,
Koog aan de Zaan en Zaandam is hij sinds een
paar jaar in Wijk aan Zee beland, waar veel
herinneringen uit zijn jonge jaren liggen.
“Drie gulden per uur kreeg ik toen ik in het
achtergedeelte van de winkel van mijn vader,
waar de tweede hands platen lagen, werkte.
Nadat de platen waren binnengekomen moest
ik ze allemaal schoonmaken. In de tussentijd
draaide ik ook platen, ik kan dus wel zeggen
dat ik met muziek ben opgegroeid. Het duurde
echter tot mijn twaalfde dat ik gitaarles nam,
bij de heer Koekoek, die op de fiets uit Amsterdam kwam om les te geven aan de Beverwijkse
Muziekschool. Na een jaar ben ik er weer mee
gestopt. Toen ik 14 of 15 jaar was ontdekte ik
Hiphop. Ik had toen een vriendinnetje en toen
de verkering uitging, ik was zestien, heb ik de
gitaar weer opgepakt”.

“Ik ben naar het conservatorium gegaan in
Hilversum, Amsterdam en Alkmaar. Daar ben
ik klassiek geschoold. Ik ging regelmatig naar
Wijk aan Zee, naar Sonnevanck. Het mooie van
Sonnevanck was, in de tijd dat Bert de zaak
nog runde, dat er, zoals Bert dat altijd zei, geen
mechanische muziek was. Alleen live optredens,
er hingen instrumenten aan de muur en mensen
namen hun eigen in instrumenten mee.
Het gevolg was dat er altijd een publiek kwam dat

van levende muziek hield. Er kwamen toentertijd
een aantal Engelsen, die Beatles liedjes zongen,
waarbij ik op de gitaar meespeelde. Er kwamen
natuurlijk ook jongens die in een bandje speelden, die hoorden dat ik goed gitaar kon spelen en
zo ben ik in een aantal bandjes terecht gekomen.
Ik heb alle soorten gitaar gespeeld en in allerlei
soorten bandjes gespeeld, van Hiphop tot Ska
en de laatste tijd ben ik bezig met Country en
heb onlangs een Lapsteel gitaar gekocht, wat een
totaal andere techniek is. Mijn vader is met die
Country blij en trots, hij houdt ervan”.
“Toen mijn zus achttien werd vonden mijn
ouders dat zij een tussenjaar moest nemen als
zelfontplooiing en is zij een jaar als au pair gaan
werken in de Verenigde Staten. Ik kreeg ook
de mogelijkheid en ben in dat jaar naar de
Vrije Hogeschool in Driebergen gegaan.
Daar ontmoette ik kids uit heel het land en leerde
ik ineens iets anders dan alleen Beverwijk.
Ik ging klassieke muziek zingen, daarna ben
ik naar het conservatorium gegaan. Toen mijn
opleiding in Amsterdam was afgerond ben ik
begonnen aan een gitaaropleiding in Alkmaar en
daarnaast begonnen met lesgeven en doceer ik
nu vijftien jaar bij het MBO.
“Op een muziekschool leer je de techniek van
het muziek spelen, je leert wat akkoorden zijn
en je leert er muziek lezen, maar je leert er geen
muziek maken. Als leerlingen willen doorstromen naar een MBO artiesten- of een
conservatorium opleiding hebben zij eigenlijk

een andere vooropleiding nodig. Daarom ben
ik met Pepijn van den Boogaart ‘de Zaanse
Popmuziekschool’ in Wormerveer gestart.
Het bestaat nu ongeveer tien jaar en is uitgegroeid tot 1430 leerlingen met twaalf docenten.
Toen ik in Wijk aan Zee kwam wonen dacht ik
dat kan ik ook hier doen en ben een soortgelijke
opleiding begonnen in de Broedmachine in
Beverwijk. Dat is de ‘IJmond Popschool’
geworden”.

“Uit een eerder huwelijk heb ik twee kinderen en
sinds een paar jaar heb ik een nieuwe vriendin,
die ik sinds kort mijn verloofde mag noemen,
Marissa Ooijevaar. Marissa heeft een kind en ik
twee, alle drie in de puberleeftijd. Het lijkt ons
nog even geen goed idee om met zo’n gezinssamenstelling te gaan samenwonen en wachten
tot de kinderen volwassen zijn.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.

Zomeractiviteiten Beeldenpark Een Zee van Staal in de maand juli
Iedere zondag in de maand juli start om 14 uur
vanaf de entree van het beeldenpark een gratis
rondleiding met een bijzondere culturele toevoeging. De thema’s zijn:

Natuurlijk: 4 juli
Natuur, cultuur en industrie ontmoeten.
De natuurkenner Huub Huneker wijst je op de
unieke flora en fauna in dit Natura 2000-gebied.
Welke zeldzame planten gedijen juist goed onder
de rook van de fabriek? Een roodborsttapuit met
een favoriet beeld? De Zee van Staal-gids vertelt
over de beelden en hun relatie tot de natuur.
Verborgen Energie - dans: 11 juli
De energie die nodig was om het staal te smelten
is niet verloren gegaan, maar zit nog steeds
verborgen in de kunstwerken. Tijdens de
choreografie van Kelly de Haan en Britt Muskee
van Totally Dance uit Beverwijk, wordt deze
energie gebruikt om de werken tot leven te
brengen.
Leugens van Staal: 18 juli
Er bestaan vreemde verhalen over de beelden en
hun makers. Was Jose Rault een edelsmid?
En is Casa di Mare een blikopener?

Gegidst langs de beelden, klinken verhalen op
de grens van waarheid en leugens.
StaalSafari; Speciaal voor kinderen: 25 juli
Op avontuur tussen de monsterlijke beelden
van staal. Met verrekijker tijgeren we samen
door het hoge gras, luisteren we naar het geluid
van de stalen zee en beklimmen roestige duinen.

Ben je nieuwsgierig? Neem je opa, oma of wie
dan ook mee op staalexpeditie in het beeldenpark. De beelden mag je aanraken en op
sommigen mag je zelfs klimmen.
Waar anders mag je nog klimmen op kunst?
Meer informatie op:
www.eenzeevanstaal.nl
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Laatste weekend van augustus:
het grote Inhaal Dorpsfeest

Maak geen plannen voor het laatste weekend van
augustus, want dat staat (onder voorbehoud van
vergunning natuurlijk) gepland voor het grote
Inhaal Dorpsfeest. Met het hele dorp, van jong
tot oud, gaan we in één weekend zo ongeveer
alles inhalen wat we het afgelopen anderhalf jaar
moeten hebben missen: van de Smaakmarkt tot
het Jutterspad, van Waar schijt de Koe tot de
Kerstsamenzang, van optreden met je bandje tot
alsnog lekker je verjaardag vieren. Want we
creëren ook plek voor alle verenigingen, organisaties, ondernemers en iedereen uit het dorp om
zelf iets te organiseren binnen het feest.
Begin juni vond een eerste brainstorm plaats op

het Julianaplein. Alle ideeën worden nu uitgewerkt. Steeds meer mensen, verenigingen en ondernemers sluiten zich aan om het feest vorm te
geven. Wat heb jij gemist? Organiseer het maar!
Stuur een mailtje naar: info.sawaz@gmail.com
Ook de kinderen van Wijk aan Zee waren goed
vertegenwoordigd tijdens de brainstorm.
Zij kregen een aantal weken geleden een cheque
overhandigd met een mooi bedrag, bij elkaar
gewandeld door medewerkers van Tata Steel.
Het bedrag, bedoeld voor jeugdsport in Wijk aan
Zee, gaan ze gebruiken voor sportieve activiteiten
tijdens het Dorpsfeest.

Parkeren op de Dorpsweide

Wanneer de parkeerterreinen bij het strand vol
zijn, gaat de Dorpsweide open voor parkeren.
Het tarief is dit jaar verhoogd naar 4 euro voor
de hele dag en pinnen is mogelijk. Het parkeren
wordt al jaren strak geregeld door het parkeerteam van SaWaZ. De opbrengsten worden
besteed aan het onderhoud van de weide en aan
een groot aantal activiteiten binnen het dorp.
Om te voorkomen dat mensen tóch rondjes gaan
rijden door het dorp worden er borden geplaatst
bij de rotonde en bij de ingang van het dorp.
Ook roepen we via de sociale media in de regio
op om geen plekje te zoeken in de woonstraten,
maar gewoon de borden te volgen. Hier is zelfs
een speciale jingle voor gemaakt, met dank aan
Ab Winkel!

Wandelchallenge voor het goede doel

Onlangs kreeg de jeugd in Wijk aan Zee op het
Julianaplein een cheque van 1.000 euro overhandigd. De donatie komt ten goede aan sportieve
activiteiten voor de kinderen in Wijk aan Zee,
via het Dorpsplan welzijn, zorg en sport.
Met de bijdrage kan de jeugd onder begeleiding
van de gangmaker van het Dorpsplan en de
Stichting Actief Wijk aan Zee (SAWAZ) plannen
maken voor nieuwe sportactiviteiten. Tijdens de
uitreiking werden al meteen enthousiast ideeën
uitgewisseld voor nieuwe sportclinics!

Het bedrag is bijeengebracht via de Wandelchallenge waar dit voorjaar circa 100 collega’s aan

meededen - om goed in beweging te blijven.
Sander Takken, Business trainee en initiatiefnemer van deze Tata Steel Wandelchallenge:
“Op deze manier zijn collega’s sportief bezig én
dragen we bij aan beweging voor de jeugd in
onze omgeving, hoe mooi is dat?”
De Magneten, de young professionals van Tata
Steel, waren betrokken bij het organiseren van de
Wandelchallenge die twee weken duurde.
In totaal werden er 16.721.264 stappen gezet en
geteld.
Foto: De cheque is binnen. Op de foto staan ook
Annabel Aardenburg, gangmaker Dorpsplan en
Martin de Vlugt van SAWAZ (rechtsachter).
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AAN DE BAL… Afra Fennema

Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee

”Wat is een voetbalvereniging zonder kantine…
Daar worden de wedstrijden nabesproken, de
activiteiten georganiseerd, vele koppen koffie met
elkaar gedronken en de biertjes na de wedstrijd.
Een kantine kan niet zonder vrijwilligers en Afra
Fennema is een van de vrijwilligers die de kantine
van onze voetbalclub draaiend houdt.
“Ik ben geboren op de Relweg in Wijk aan Zee,
een echte Wijk aan Zeese”, vertelt Afra opgewekt
aan de tafel in hun huis aan de Tappenbeckstraat.
Dat in de vlaggenmast in hun voortuin ook regelmatig de Friese vlag wappert, heeft alles te maken
met de afkomst van haar man Piet Fennema.
Zijn achternaam verraadt het al: Piet komt
oorspronkelijk uit Friesland. Op een vrijwilligersavond in Heliomare ontmoette Afra ‘haar Fries’
Piet. Hun huwelijksfeest hebben ze in Café de
Zon gevierd. Hoe mooi kan het allemaal lopen in
Wijk aan Zee.
Na haar middelbare school werkte ze bij verschillende Albert Heijn filialen, en daarna bij de toenmalige Vivo in Wijk aan Zee, een supermarkt gevestigd in de De Zwaanstraat. Piet en Afra kregen
twee kinderen, Richard en Annemarie. Richard
ging op jonge leeftijd voetballen bij Wijk aan Zee.
Vader Piet voetbalde zelf ook bij de club. Hij gaf
er als vrijwilliger training en bouwde, samen met
een groep vrijwilligers, mee aan de tribune aan
het hoofdveld. In die tijd droeg ook Afra al haar
steentje bij als vrijwilligster in de kantine. Zoon
Richard speelde jaren in de spits van het eerste

team, met zijn vader als leider van het team.
Ook de kleinkinderen speelden in hun jonge
jaren bij de club. En zoon Richard is in het
huidige veteranenteam nog altijd een zeer
gevreesde spits.
De afgelopen jaren heeft Afra het beheer van
de kantine weer opgepakt. “Het contact met de
mensen, dat is wat ik het leukste vind. Om voetbal geef ik eigenlijk niet zo veel”, vertelt ze.
“In mijn jeugd turnde ik, en later ging in vaak
met de band Scouts op pad, door heel Nederland.” Naast het vrijwilligerswerk in de kantine
heeft Afra zo’n 25 jaar zwemles gegeven bij de
reddingsbrigade. Ook helpt ze bij de seniorenmaaltijden in de Moriaan en met het Jutterspad
stelden Piet en Afra meerdere keren hun huis
beschikbaar. Vrijwillig iets doen zit ze bij wijze
van spreken in de genen.
Afra: “In het begin van de coronacrisis hebben
we de hele kantine coronaproof gemaakt, maar al
snel gingen de competities en de kantine geheel
op slot. En toen was het stil, eerst lekker rustig
hoor en we leefden vooral voorzichtig. Maar nu
zie ik er toch wel naar uit dat alles weer opengaat
en de gezelligheid weer terugkomt”. Afra denkt
al na over nieuwe leuke activiteiten voor in de
kantine. Of ze nog een boodschap heeft voor het
dorp? Daar hoeft ze niet lang over na te denken:
blijf positief naar elkaar, ook in het dorp, en blijf
gezond!
Tekst: Martin de Vlugt/Foto: Hans de Bruijn.

Rondje Wijk aan Zee
Nieuws

Lunet en bunker in het Gaasterbos
De laatste tijd kwamen er bij TataSteel veel klachten binnen over achtergelaten vuil, vernielde
bomen en barbecueresten bij de lunet.
Tata dreigde daarop het gebied af te sluiten en de
banken te verwijderen. Echter al een aantal jaren
houden de vrijwilligers van Rondje Wijk aan Zee
de paden en het groen rond de bunker en in de
lunet bij. Het zou toch zonde zijn van ons werk
als dit mooie gebied ontoegankelijk zou worden.
Dus mensen: Ruim je rommel op! En als er
klachten zijn, meld ze dan bij Rondje Wijk aan
Zee. Onze vrijwilligers hebben de paden en de
lunet in het Gaasterbos weer gemaaid. De banken
worden vervangen en verankerd geplaatst op de
oorspronkelijke plek onder de boom en een bij
het water. Er komt ook een prullenbak bij.
Dit alles in overleg met TataSteel.
Onze vrijwilligers verzoeken de wandelaars de
uitwerpselen van hun hond in het Gaasterbos op
te ruimen. Het maaien van het gras is anders een
erg onappetijtelijk werkje.

Gidsen
Het wandelen is herontdekt! Rondje Wijk aan
Zee krijgt regelmatig verzoeken voor rondwandelingen in de omgeving. Wij verzorgen
wandelingen voor groepen van hotels, families
of vrienden, zowel met als zonder bezoek aan de
bunkers. Wij kennen drie soorten wandelingen:
1. Rondwandeling om Wijk aan Zee
2. Dorpswandeling
3. Bunkerwandeling
Maar vaak wordt er een combinatie van de drie
gevraagd. Een gids kan dit ook in overleg met
de groep zelf beslissen. Wij zoeken daarvoor
mensen die het leuk vinden om met een groep op
stap te gaan en ons mooie dorp en de omgeving
te laten zien. Hoe leuk kan het zijn? Lekker
wandelen, het Paasduin op en wat vertellen over
de geschiedenis van het dorp?
Lijkt je dat leuk, neem dan contact op via:
info@rondjewijkaanzee.nl
Uiteraard zullen we je wegwijs maken.
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Veilig zwemmen in de Noordzee

Vorige zomer was het drukker dan ooit aan het
strand. Veel mensen vierden vakantie in eigen land
en de zon scheen volop. Het zorgde er ook voor dat
de Reddingsbrigade en KNRM een recordaantal
reddingsacties op het water uitvoerden. Na een
rondvraag blijken de gevaren van de zee voor
best wat strandgangers en toeristen onbekend.
Goed om het geheugen even op te frissen nu het
strandseizoen weer begonnen is. Weet jij wat je
moet doen als je door de stroming wordt meegenomen de zee op?

De zee is constant in beweging door het
afwisselen van eb en vloed. Dat zorgt ervoor
dat erin zwemmen meer gevaren met zich mee
brengt dan in een meer of zwembad. Het woord
‘mui’ kon afgelopen zomer wel een prijs
verdienen zo vaak kwam het ter sprake, maar
helaas niet om een goede reden. Veel zwemmers
kwamen er namelijk mee in de problemen.
Een mui is geen aanwijsbaar ding, maar een
naam voor het diepere gedeelte tussen twee zandbanken in, waar het water snel de zee op stroomt.
Dat werkt ongeveer zo. Het water stroomt af en
aan met de getijden, waardoor stroming ontstaat. De zee is ondiep op de plekken waar zand
is opgehoopt. Het water botst als het ware tegen
deze zandbanken op, waardoor golven breken
en de branding ontstaat. Het water dat over de
zandbanken heen gekomen is, zoekt vervolgens
een weg terug naar zee tussen de zandbanken
door. Daar is het dieper en krijgt het opgehoopte
inkomende en uitgaande water vrij spel.
Daardoor kan het op die plekken flink hard van
de kust af stromen. Dat is wat veel zwemmers
in de problemen brengt. De stroming door de
muien is namelijk zo sterk, dat je er niet zomaar
tegenin zwemt. Ook al is dat wel de eerste reflex
die afdrijvende zwemmers hebben. Helemaal als
men niet gewend is aan zwemmen in zee.
Het gevolg? Men raakt uitgeput en moet gered
worden.
Word je verrast door een muistroom?
De Reddingsbrigade en KNRM adviseren:
- Blijf kalm en laat je meevoeren door de
stroming;
- Trek de aandacht van mensen aan de kant;
- Wanneer de stroming minder wordt: zwem
rustig opzij, parallel aan de kust;
- Zwem daarna richting de brekende golven
(ondiepte);
- Rust uit wanneer er weer grond onder je voeten
is.
Zie je iemand in nood? Ga nooit zelf de sterke
stroming in, maar schakel de strandwachten in of
bel bij spoed 112. De lifeguards op het strand zijn
getraind om mensen te redden uit een stroming.

Going for a swim?
Check the tide
and watch out
for rip currents!

Gelukkig is zwemmen in zee verder best veilig.
Vooral als je de zee goed leert kennen, je de
aanwijzingen van de strandwachten opvolgt en
weet wat je moet doen als je wordt meegenomen
door de stroming. Maar dat betekent niet dat je
niet verrast kunt worden! Kijk daarom altijd naar
de vlaggen van de Reddingsbrigade voor je een
duik in zee neemt. Voor het gemak hebben we de
betekenis van de verschillende vlaggen nog even
opgesomd bij dit artikel. Ook worden de muien
in het bewaakte zwemgebied aan de waterkant
gemarkeerd als er strandwachten aanwezig zijn.
Vanaf dit seizoen heeft Reddingsbrigade Wijk
aan Zee daar zelfs nieuwe gele muivlaggen voor.
Maar ook zonder vlaggen is het handig om ze te
kunnen herkennen. Meestal breken er geen
golven, of is het water rommelig. Van een
afstandje kun je het van de kust af zien stromen
of heeft het water een andere kleur. Maar dat is
niet altijd even duidelijk zichtbaar.
Een stuk strand kan meerdere muien hebben,
afhankelijk van hoe de zandbanken erbij liggen.
Die worden namelijk door stormen opgeschud
en liggen niet elk jaar hetzelfde. Blijf dus alert als
je gaat zwemmen. Kun je niet goed zwemmen,
dan adviseert de Reddingsbrigade om niet verder
dan kniediep het water in te gaan.
Tot slot: Het getij en de wind spelen de hoofdrol
in het gevaar van stromingen in zee. Zo moet je
nooit op een luchtbedje het water in gaan als het
oostenwind is, dan drijf je zo af naar Engeland.
En wandel je op een zandbank, weet dan
wanneer het tij opkomt voor je opeens onder
water staat. De getijden vind je terug op de
achterkant van De Jutter, en in vele weerapps.
Veel zwemplezier deze zomer!
Wist je dat Reddingsbrigade Wijk aan Zee:
- 24/7 paraat staat voor noodgevallen?
- ’s zomers elk weekend en in de zomervakantie
dagelijks van 10 tot 18 uur op het strand aanwezig is?
- 200 leden heeft, waarvan ruim 60 actieve
lifeguards die allemaal vrijwillig werken? En dat
de lifeguards een internationaal erkend (ILS)
diploma hebben?
- afhankelijk is van subsidies, donaties en giften?
- onlangs 15 lifeguard wetsuits heeft mogen
ontvangen dankzij een sponsoractie van Rotary
Beverwijk?
- aangesloten is bij Reddingsbrigade Nederland
en daarmee ook NOC*NSF?
- vaak samenwerkt met de Koninklijke
Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)?
En dat de KNRM volledig afhankelijk is van
donaties?

De betekenis van de vlaggen
Oranje windzak: Pas op, aflandige wind en
stroming, geen drijvende voorwerpen.
Gele vlag: Pas op, gevaarlijk zwemmen.
Rode vlag: Verboden te zwemmen.
Rood-gele vlag: Lifeguards aanwezig.
Zwart-wit geblokte vlag: Watersportgebied.
Vraagtekenvlag: Kind gevonden.
Gele beachflags aan de waterkant: Gevaarlijke muistroming tussen de vlaggen.

Afbeelding: KNRM & Reddingsbrigade – waterveilig.nl
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Dorpsraad doet aangifte tegen Tata Steel-directie
De Dorpsraad sluit zich aan bij de massaaangifte tegen de directie van Tata Steel in
IJmuiden. Dat heeft zij na lang wikken en
wegen besloten. De belangrijkste reden: er is
geen enkele garantie en zelfs geen aanwijzing
dat Tata Steel vanaf nu zich permanent gaat
inzetten om minder te vervuilen. De bedrijfscultuur is dezelfde: de omzet is leidend, koste
wat kost. De directie vraagt zich niet af of
de omgeving dat aan kan. Dat vindt zij niet
haar probleem. Dat is de kern van de kwestie
en ook waar de rechtszaak over gaat.
De uitdaging van een zwaar vervuilend
bedrijf als Tata Steel is schade en overlast
voor de omgeving te voorkomen. Of tenminste te minimaliseren. Dat staat zelfs in
de wet. Daar doet de vergunning niets aan
af en Roadmap Plus, hoe prachtig ook,
evenmin.
Roadmap Plus is een pakket maatregelen
waarmee Tata zelf buiten de vergunning om
de uitstoot wil verminderen. Iedere maatregel juicht de Dorpsraad toe. Maar door
vrijwillig maatregelen aan te kondigen die

mogelijk vroeg of laat via de vergunning
opgelegd zouden worden, ontloopt het bedrijf de controle van de overheid daarop.
Dit is geen onbelangrijk detail. Tata bepaalt
zelf of, wanneer en hoe de maatregelen
uitgevoerd worden. Bovendien met een
extra filter hier, een afzuiginstallatie daar
en minder toeteren op de trein ben je niet
klaar. Het is niet een kwestie van filters en
‘gewoon’ weer verder produceren.
Als een bedrijf schade toebrengt aan de
gezondheid van mensen, zoals in het geval
van Tata, moet een directie zich permanent
afvragen hoe het beter kan. Onderhoud je
de installaties (en filters) zodat hun uitstoot
minimaal is? Weet je welke installaties een
gezondheidsrisico vormen? Laat je dit door
een onafhankelijke derde meten en ben je
bereid de uitkomst te delen? Ben je bereid
zo’n installatie stil te leggen als je maatregelen niet afdoend blijken? Beloof je
dat de uitstoot die je uitspaart op de ene
installatie niet weer elders opgebruikt
(gesaldeerd) wordt? Ben je bereid jaarlijks
minder gevaarlijke stoffen uit te stoten zodat

het een beetje gezonder wordt voor omwonenden? Mag dit allemaal in de vergunning
zodat je er ook op afgerekend kan worden?
Het zijn kwesties die de Dorpsraad de
directie van Tata Steel voortdurend heeft
voorgelegd. De directie geeft evenwel niet
thuis. Risico’s voor omwonenden tellen niet
of nauwelijks mee in de bedrijfsvoering,
constateert de Dorpsraad keer op keer.
Als Tata Steel kans ziet om onder een norm
uit te komen, gaat het ervoor. Nog steeds
(zie elders op deze pagina). Ook al betekent
dit meer overlast en schade voor de omgeving. De Dorpsraad vindt het daarom
goed dat een onafhankelijke rechter zich
buigt over de verantwoordelijkheid van
directieleden. Kan je een directie aanspreken
op beleid dat bewezen schadelijk is voor
de omgeving? Dat omwonenden door
uitstoot die voorkomen had kunnen worden
kwalen oplopen of eerder doodgaan, ziet
de directie van Tata Steel nu niet als iets
waar zij zich mee moet bezig houden.
Het is belangrijk dat dit snel verandert.
Daarom zal de Dorpsraad aangifte doen.

Ins en outs over de aangifte tegen de Tata Steel-directie

Wat houdt de aangifte tegen de Tata-directie in?
De directie van het bedrijf wordt in de strafzaak
ervan beschuldigd in strijd met de wet willens
en wetens schadelijke stoffen in het milieu te
hebben gebracht. Denk daarbij aan voortdurende overschrijdingen van de vergunning.
De strafzaak is aangekaart door de stichting
Frisse Wind.nu. Meer dan duizend mensen
en nog zeven andere organisaties hebben ook
aangifte gedaan. De Dorpsraad komt op voor de
leefbaarheid van Wijk aan Zee; dat is haar doel.
Daardoor kan ook zij als belanghebbende aansluiten bij deze strafzaak. Bewoners van Wijk aan
Zee hebben namelijk vanwege de slechte lucht
meer gezondheidsklachten en ook meer ziektes
dan gemiddeld in Nederland en ze leven korter.
Het merendeel van deze luchtvervuiling komt
voor conto van Tata.

Tata heeft allerlei maatregelen aangekondigd.
Daarmee laat het toch zijn goede wil zien?
Tata Steel-directeur, Hans van den Berg zegt
hierover: “Tata Steel wil op een verantwoorde
manier de toekomst ingaan met al zijn uitdagingen. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid
en die nemen wij ook. Om de impact op uw en
onze leefomgeving zo snel mogelijk te verbeteren nemen we deze maatregelen. Wij zijn ervan
overtuigd dat u het verschil gaat merken”
Bron: TATA STEEL & OMGEVING-nieuwsbrief
(die heel Wijk aan Zee ontvangen heeft).
Het pakket biedt – helaas – geen enkele garantie
dat Tata hiermee de luchtkwaliteit in de IJmond
blijvend gaat verbeteren en daarmee de gezondheid van omwonenden. Een voorbeeld:
de milieuruimte die ontstaat door besparingen
in uitstoot op de ene plek kan nog steeds worden
opgevuld met meer uitstoot elders in het bedrijf.
Netto verbetert er dan niets. Voor blijvende
verbetering moet het plafond voor uitstoot
stap voor stap naar beneden in de algehele
vergunning. Daar voelt het bedrijf niets voor.
De directie lobbyt tegen strengere milieu-eisen
omdat zij vindt dat die het staal uit IJmuiden te
duur maken. Tata wil sowieso zo min mogelijk
regels opgelegd krijgen. Kortom, Tata toont pas
daadwerkelijk verantwoordelijkheidsbesef
wanneer zij de mooie beloften ook laat vastleggen
in de vergunning.

Waarom heeft de Dorpsraad tot nu toe gewacht
met aangifte?
De Dorpsraad vindt dat aangifte in de allereerste
plaats door bewoners zelf moet worden gedaan.
Aangifte door de Dorpsraad was nog punt van
discussie. Maar afgelopen maand was er een
rechtszaak die de deur dicht deed. Daarin bleek
dat de vergunning voor Tata en partner Harsco
een juridisch spel is. Als de bedrijven de kans
krijgen om onder de norm – vastgelegd om de
bevolking te beschermen – uit te komen, pakken
ze die.

Waarom proberen de bedrijven onder de vergunning uit te komen?
Het is de mentaliteit. Als Harsco of Tata teveel
uitstoten of lozen, willen zij steevast dat de
vergunning wordt aangepast met een uitzondering in plaats dat zij zichzelf aanpassen.
Zie het voorbeeld van de stikstof of de bepaling
waardoor de IJmond nu worstelt met de oude,
lekkende kanker-kooksfabriek. Voor Harsco en
Tata zijn efficiency en kostenbesparing leidend.
Stofuitstoot is gratis voor hen. Daarom hebben
de bedrijven zich nooit veel gelegen laten liggen
aan de risico’s van hun uitstoot voor de omgeving. Tenzij zij negatief in de media kwamen.
Reputatieschade kost namelijk wel geld.
Wanneer is er sprake van moedwillig vervuilen?
Als je weet dat wat je doet niet mag en gevaarlijk
kan zijn. Of - als het onvoorzien gebeurt - dat je
de schade had kunnen voorkomen maar niets
deed. In deze zaak ging het om stofwolken die
Tata en Harsco hadden kunnen voorkomen.
De overheid had Harsco daarvoor dwangsommen opgelegd. Harsco verwerkt de slak uit
de hoogovens en doet dat in nauw overleg met
Tata, die zich een met Harsco heeft verklaard in
deze zaak.
Waarom is dit een veelzeggende zaak?
Harsco en Tata verzetten zich tegen betaling van
de dwangsommen. Niet omdat de overtreding
niet begaan is, maar omdat zij denken een gaatje
in de vergunning te hebben gevonden. Ze hopen
de Raad van State, die er zich nu over buigt,
ervan te overtuigen dat de vergunning onduidelijk geformuleerd is zodat de dwangsommen

ongeldig worden. Tijdens de zitting werd ook
duidelijk dat beide bedrijven meerdere maatregelen hadden kunnen nemen om de uitstoot te
beperken of te voorkomen. Maar dan waren ze
duurder uit.
Het overstorten van de hete slak is het meest
risicovolle moment bij Harsco omdat er in de
stofwolken zware metalen zitten die dan vrij
de lucht kunnen ingaan. Daarom heeft de
Omgevingsdienst bepaald dat dit stof niet meer
dan twee meter buiten de stortplaats mag uitkomen. Over de haalbaarheid van de vergunning
die de bedrijven nu onduidelijk noemen, is uitgebreid van tevoren met Harsco en Tata overlegd.
Harsco produceert dagelijks enorme stofwolken
en de Omgevingsdienst heeft dit in vele tientallen
inspecties vastgelegd en uiteindelijk dwangsommen opgelegd. De rechtbank in Haarlem
heeft Tata en Harsco al eerder ongelijk gegeven
en de dwangsommen terecht verklaard.
Tot slot
De Dorpsraad is zich bewust dat veel Tatamedewerkers hun best doen om schoner te
werken, gesteund door de oproep op posters.
Daarvoor dankt de Dorpsraad hen. Maar als
de directie het beleid niet omgooit, zullen de
problemen blijven bestaan. Voorkomen van
schade en overlast voor de omgeving moet een
centrale opgave zijn, bij alle beslissingen.
Ook op het hoogste niveau. Wie terechte
dwangsommen bestrijdt vanwege eigen gewin,
heeft nog een lange weg te gaan op het pad van
verantwoord ondernemen.
Het verzoek tot een strafzaak is door advocate
Bénédicte Ficq neergelegd bij het Openbaar
Ministerie. Het is niet bekend wanneer hierover
een besluit valt. Meer weten? Kijk bij:
www.frissewind.nu

Instuif

De Dorpsraad komt binnenkort met
een uitnodiging voor een gezellig
samenzijn. Om bij te praten over van
alles en nog wat. Ook over de aangifte;
dat is een stap die je niet zomaar zet.
De Dorpsraad hoort op de instuif
graag wat u ervan vindt.

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Alle activiteiten zijn onder corona-voorbehoud.
Vrijdag 2 juli 2021
19.00 - 20.30 uur: Workshop Meditatief tekenen
met Rien Doorn - Kop van WaZ.
Zaterdag 3 juli
13.00 uur: Moriaan Darts - De Moriaan.
Zondag 4 juli 2021
13.00 - 16.00 uur: Openstelling bunkers:
Radarbunker op het Vuurbaakduin;
Küverbunker 451 in het Gaasterbos.
14.00 uur: Beeldenpark ‘Een zee van staal’.
Gratis rondleiding thema: Natuurlijk.
Zondag 11 juli 2021
08.00 - 16.00 uur: Kofferbakmarkt Dorpsweide.
14.00 uur: Beeldenpark ‘Een zee van staal’.
Gratis rondleiding thema: Verborgen energie.
Zondag 18 juli 2021
14.00 uur: Beeldenpark ‘Een zee van staal’.
Gratis rondleiding thema: Leugens van staal.
Zondag 25 juli 2021
11.30 - 14.30 uur: Bunkerrondleiding (onder
voorbehoud) - vertrek vanaf Het Hoge Duin.
14.00 uur: Beeldenpark ‘Een zee van staal’.
Gratis rondleiding thema: Staalsafari- speciaal
voor kinderen.

Ingezonden

Hoe komt het dat er in de Jutter lawaai en overlast aangeprezen wordt als iets “avontuurlijks” als
de “waterscooter”. Er is al jarenlange strijd tegen
vliegtuiglawaai, verkeersoverlast en als kers op de
taart de Tatasteel met herrie en vervuiling.
Dat de gemeente toestemming heeft gegeven is
duidelijk want die mensen komen NOOIT op het
strand. Met schitterende dagen met een overvol
weiland met auto’s en duizenden mensen op het
strand totaal GEEN overlast. Geroezemoes van
radio’s en gillende spelende kinderen GEEN
OVERLAST. EEN enkele waterscooter en het
plezier van duizenden mensen is aan gruzelementen gegooid. Geluid heeft geen grens van 300
meter! Die Amsterdamse meneer gaat als alternatief maar avonturen beleven op de Bosbaan te
Amstelveen. Ver VEr VER van de zee.
M.M. Liebregs.
Reactie van de redactie:
Het heeft ons niet verbaasd dat er een reactie zou
komen, wij zijn absoluut geen voorstander van
herrie op het strand, het enige plekje van Wijk aan
Zee waar het nog rustig is. Maar de policy van
‘De Jutter’ is dat elke nieuwe ondernemer aandacht krijgt via een artikel in onze dorpskrant.
Als er een nieuw horecabedrijf komt, of een nieuwe
eigenaar, schrijven wij ook daarover, maar dit wil
geenszins zeggen dat wij een promotor zijn van
bijvoorbeeld alcoholgebruik. Daarbij voelen wij het
als onze plicht om de dorpsbewoners op de hoogte
te stellen van deze nieuwe activiteit, zodat zij niet
voor een voldongen feit komen te staan als zij op
het strand ineens de waterscooters zien en horen.
In het artikel hebben we juist kritische vragen
gesteld over mogelijke geluidsoverlast.
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Ingezonden

In het artikel van Georges van Luijk staat helaas
wel enige geschiedvervalsing. De journalist
vermeldt dat de voormalige paardenstal van de
familie van Ogtrop was. Dat is niet juist. Deze is
gebouwd door wijlen de heer J.P. Schoos in de
jaren ‘70. Tevens vermeld hij dat Prins Bernhard
daar heeft gelogeerd. Dat berust ook op een
misvatting. Prins Bernhard heeft een aantal keren
‘de Klughte’ bezocht voor de jacht op konijnen en
fazanten toen der tijd, maar heeft er nooit gelogeerd. Alleen oud minister Luns heeft de nacht in
‘de Klughte’ doorgebracht. Koningin Beatrix heeft
het hotel slechts een keer bezocht voor een kopje
thee zonder prins Claus. Ondergetekende is
geboren in hotel ‘de Klughte’ en eigenaar geweest
tot 1998. Hopende U hiermede een dienst te
hebben bewezen, met vriendelijke groet.
John B. Schoos.
Reactie van de redactie:
Georges van Luijk heeft het verhaal opgetekend
zoals verteld door de huidige eigenaar van ‘de
Klughte’. Verhalen worden vaak ietsje mooier
gemaakt. In een komende Jutter zal John Schoos
uitgebreid zijn verhaal doen over de historie.

PR functie - Rondje Wijk aan Zee

Greet Cudovan stopt met de PR voor het Rondje
Wijk aan Zee. Daarom zijn wij naarstig op zoek
naar een nieuwe PR medewerker voor het maken
van nieuwsberichten voor de regionale kranten,
Facebook en website www.rondjewijkaanzee.nl.
Lijkt je dat wat, neem dan contact op via:
info@rondjewijkaanzee.nl

Bibliotheek IJmond Noord organiseert Oer-IJ fietstochten

In samenwerking met Stichting Oer-IJ organiseert de bibliotheek een aantal fietstochten onder
leiding van enthousiaste Oer-IJ gidsen.
De fietstochten leiden langs verschillenden aspecten van het Oer-IJ gebied, waarbij de gids zal

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: Leefbaarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparticipatie 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

wijzen op de specifieke kenmerken van het OerIJ landschap. De fietstochten vinden plaats op 9
en 14 juli, 25 augustus, 1, 8, 15 en 22 september.
Kijk op de website voor de aanvangstijd en het
startpunt. Er kunnen maximaal 10 personen mee

per fietstocht (minimum leeftijd 12 jaar).
De afstand is tussen de 15 en 20 kilometer.
De duur 2½ tot 3 uur. Je kunt je aanmelden via
de agenda op de website van de bibliotheek:
www.bibliotheekijmondnoord.nl

Dorpskerk

Zondag 4 juli 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. M. Myburgh
Zondag 18 juli 10.00 uur
Voorganger: p. L. H. Stuifbergen
Zondag 25 juli 10.00 uur - Odulphuskerk
Oecumenische vakantieviering met samenzang
Voorgangers: M. Lindeman en J. de Wildt

Odulphuskerk

Zaterdag 3 juli 19.00 uur
Laatste Themaviering van dit seizoen
met muziekkeuze themakoor
Voorganger: p. L.H. Stuifbergen
Zondag 11 juli 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. G. Bruggink
Zaterdag 17 juli 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastoor Kaleab
Zondag 25 juli 10.00 uur
Oecumenische vakantieviering met samenzang
Voorgangers: M. Lindeman en J. de Wildt
Zaterdag 31 juli 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastoor J. van der Linden
Alle vieringen zijn onder voorbehoud
van mogelijke coronamaatregelen

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. Spaar daarom oud papier
op en zet het ‘s morgens voor de deur op:
zaterdag 24 juli
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.
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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, Martin de Vlugt.
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: 1430 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

