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Op woensdag 21 juli hebben burgemeester 
Smit en Reddingsbrigade Wijk aan Zee een 
zesjarig overkomst getekend. In de over-
eenkomst staan afspraken over de strand-
bewaking, taakverdeling en subsidie. 
De reddingsbrigade kan hierdoor de veilig-
heid van de gasten op het strand in Wijk 
aan Zee bewaken. De overeenkomst biedt 
de reddingsbrigade toekomstperspectief. 
De reddingsbrigade kan nu een meerjaren-
plan maken. Voor de aanschaf van het 
materiaal, het onderhoud en het opleiden 
van de vrijwilligers. 

Strandbewaking
De reddingsbrigade is in de zomervakantie 
acht weken lang iedere dag aanwezig. 
En in het zomerseizoen ieder weekend. 
De strandambulance wordt het hele jaar 
door bemenst. De reddingsbrigade heeft een 
uitgebreide bewakingstaak op en om het 
strand van Wijk aan Zee. Het bewakings-
gebied loopt van de noordelijke strand-
huisjes op het Noorderbad (en strand 
Heemskerk-Zuid) tot aan de strandhuisjes 
op het Zuiderbad (strand Velsen-Noord). 
De hoofdpost bevindt zich op het Zuiderbad 
(nabij strandopgang De Zwaanstraat). 
Bij mooi weer en/of drukte op het strand 
kunnen zij ook gebruik maken van de hulp-
post (nabij strandopgang Relweg) welke zich 
bevindt op het Noorderbad. De bewaking 
wordt uitgevoerd door professionele life-

guards. Dit zijn gediplomeerde strand-
wachten welke in het bezit zijn van een 
internationaal erkend lifeguard-diploma. 
Naast dit basisdiploma beschikken vele 
lifeguards ook over specialisaties zoals 
de opleiding tot chauffeur (en het rijden 
met zwaailichten en sirene), schipper of 
leidinggevende. Daarnaast wordt de 
reddingsbrigade door de 1-1-2-meldkamer 
en het kustwachtcentrum ingezet tussen 
het Heemskerkse strand en de Noordpier. 
Hierbij werken zij intensief samen met de 
KNRM Wijk aan Zee, Reddingsbrigade 
Heemskerk en de IJmuider Reddings-
brigade.

Veiligheid van strandgasten
De gemeente stelt voor een periode van zes 
jaar meer geld beschikbaar voor strand-
bewaking. De veiligheid van strandgasten 
is belangrijk. Burgemeester Martijn Smit: 
“De reddingsbrigade bestaat uit zeer ge-
motiveerde vrijwilligers. De vrijwilligers 
willen hun taken graag zo goed mogelijk 
doen. Gelukkig kan dat nu met de afspraken 
die gemaakt zijn. En kunnen we de positieve 
samenwerking voortzetten. De reddings-
brigade gaat zorgen voor goed opgeleide 
vrijwilligers en voor het goede materieel dat 
ze nodig hebben om hun taken te doen”.

In de zomer worden veel van de incidenten 
afgehandeld door de strandploeg. Toch kan 
het ook voorkomen dat buiten openings-
tijden van de strandposten incidenten 
plaatsvinden. Daarom beschikken zij over 
een alarmploeg. Deze groep vrijwilligers 
is 24 uur per dag 7 dagen in de week op te 
roepen via de 1-1-2 meldkamer of het kust-
wachtcentrum. Tijdens zo’n oproep bieden 

zij dezelfde hulp als tijdens openingstijden 
van de post: of het nu midden in de nacht, 
een regenachtige ochtend of het kerstdiner 
is. Daarnaast beschikt de reddingsbrigade 
over een speciale reddingsboot voor de 
Nationale Reddingsvloot: een landelijk 
inzetbaar team dat ingezet wordt bij grote 
watercalamiteiten en overstromingen in 
Nederland.

Zesjarig overeenkomst tussen de gemeente Beverwijk
en de reddingsbrigade Wijk aan Zee

Kofferbakmarkt Wijk aan Zee coronaveilig het zeventiende seizoen in
Voor het zeventiende achtereenvolgende jaar 
stallen deelnemers hun tweedehands waren uit 
op de dorpsweide. De mooiste en vriendelijkste 
kofferbakmarkt van ons land kreeg groen licht van 
de gemeente Beverwijk om het evenement weer 
te laten plaatsvinden. Al sinds de start in 2005 
oogst de kofferbakmarkt van Wijk aan Zee alom 
bewondering vanwege de uitstekende organisatie, 
de goede faciliteiten en de vriendelijke sfeer die er 
hangt. Bezoekers dienen zich wel bewust te zijn 
van de extra maatregelen die dit jaar genomen zijn 
om alles coronaveilig te laten verlopen.

De kofferbakmarkt vindt plaats op het westelijke 
deel van de dorpsweide, tegen de Zeecroft aan. 
Nieuw is dat de bezoekersingang is verplaatst 
naar de hoek Zeecroft/Verlengde Voorstraat. 
De rest van het marktterrein zal met behulp van 
dranghekken en linten worden afgezet. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren zal er dit jaar slechts 
één rij auto’s per looppad staan en in alle loop-
paden mag slechts in de aangegeven looprichting 
worden gewandeld. Hiervoor is gekozen om 
ervoor te zorgen dat de bezoekers elkaars paden 
niet kruisen en men goed in staat is om ander-
halve meter afstand te houden. Uiteraard is het 
horecaplein met de patatwagen en koffiekraam 

ook weer van de partij. Hier geldt als regel dat de 
tafels en stoelen niet mogen worden verplaatst. 
Ze worden door de organisatoren zodanig neer-
gezet dat men ook hier veilig kan vertoeven.

Geen inschrijving mogelijk
Kenmerkend aan de kofferbakmarkt van Wijk 
aan Zee is dat deelnemers zich niet vooraf kun-
nen inschrijven. Wie een plekje wil veroveren, 
kan zich gewoon ’s morgens bij de ingang van het 
terrein aan de Julianaweg ter hoogte van de vlag-
gen melden. Mochten er al vroeg veel deelnemers 
voor het hek staan, dan worden ze in een wacht-
rij op het weiland geplaatst. Hiermee voorkomt 
men dat op de Zeestraat een verkeersopstopping 
ontstaat. Om 07:00 uur start het toewijzen van de 
plaatsen op volgorde van aankomst. Het betalen 
van de kosten voor deelname hoeft niet gelijk bij 
aankomst te gebeuren, want de vrijwilligers van 
de organisatie komen in de loop van de ochtend 
bij de deelnemers langs om het stageld te incasse-
ren. Overigens zijn de tarieven ten opzichte van 
vorig jaar niet verhoogd.

Gemoedelijke sfeer
De gemoedelijke sfeer die zo kenmerkend is 
voor het dorp Wijk aan Zee, heerst ook op de 
kofferbakmarkt. Ongeregeldheden zijn er nooit 
en mocht er eens een verschil van mening zijn, 
dan wordt dat snel opgelost. Horst Heyden-
reich, vanaf de start in 2005 de organisator van 
deze markt, geeft een voorbeeld: ,,Een paar jaar 
geleden was een dame haar portemonnee kwijt 
geraakt. Iemand bleek hem te hebben gevonden 
en had hem netjes afgegeven bij iemand van de 
organisatie. Dat is toch geweldig? Als wij gevon-
den voorwerpen ontvangen, brengen we die naar 
de koffiekraam. Mensen die iets kwijt zijn, 
kunnen dus het beste daar even navragen.’’

Goede doelen
Toen Heydenreich in 2005 de kofferbakmarkt op-
zette, deed hij dat niet met een winstoogmerk.
“Het ging mij erom de badplaats Wijk aan Zee 
te promoten. We moeten veel onkosten maken 
om de markt te kunnen organiseren. Als er aan 
het einde onder de streep nog geld overblijft, 

schenken we dat aan goede doelen.’’ In de loop 
der jaren kregen diverse non-profitorganisaties 
in Wijk aan Zee een gift vanuit de kofferbak-
markt. Dit jaar hoopt Heydenreich in elk geval 
voldoende geld over te houden om alle 75-plus-
sers van het dorp een kerstreceptie aan te kunnen 
bieden, inclusief een leuke attentie. Het beschik-
bare bedrag zal vermoedelijk kleiner zijn dan in 
voorgaande jaren, omdat de eerste drie edities 
van 2021 door de coronamaatregelen kwamen 
te vervallen. ”We zijn de ambtelijke organisatie 
van de gemeente Beverwijk veel dank verschul-
digd, ze hebben keihard gewerkt om dit voor ons 
mogelijk te maken. We doen nu een dringend 
beroep op onze standhouders en bezoekers om 
alle regels te respecteren. Als iedereen dat doet, 
wordt het een fantastische markt. Dat succes 
heeft iedereen zelf in de hand!’’

Planning en informatie
De eerste kofferbakmarkt van dit seizoen was op 
zondag 11 juli 2021. Daarna vindt de markt zoals 
gebruikelijk steeds plaats op de tweede zondag 
van de maand, te weten 8 augustus, 12 september 
en 10 oktober. Uitgebreide informatie voor zowel 
standhouders als bezoekers is te vinden op:

www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl



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

Aflevering 8: L.C.J. van Ogtrop.
Zee, duinen en strand zijn in onze tijd een 
vanzelfsprekende toeristische trekpleister, maar 
eeuwenlang werd daar heel anders tegenaan 
gekeken. De rijke Amsterdamse kooplieden uit 
de Gouden Eeuw vestigen hun buitenhuizen 
langs de oevers van het Wijkermeer. Buiten-
plaatsen als Scheybeeck en Akerendam worden 
gebouwd met uitzicht naar het oosten. 
Het achterliggende duingebied en de kust worden 
beschouwd als woestenij, die hooguit kunnen 
dienen voor de jacht. Pas tegen het eind van de 
negentiende eeuw beginnen de Amsterdam-
mers met andere ogen naar de kust te kijken. 
Dagjesmensen komen via het in 1871 geopende 
Noordzeekanaal naar Velsen en wandelen door 
het duingebied over de Bosweg naar het strand 
van Wijk aan Zee. Gefortuneerde Amsterdam-
mers kopen grond aan om er villa’s op te bouwen. 
De Bosweg, eerst nog een zandweggetjes, wordt 
nu voor een deel bestraat en krijgt de naam 
Nieuwe Straatweg. 

Een van die rijke Amsterdammers is de effecten-
handelaar Leonardus C.J. van Ogtrop (1838-
1931). Een man met een lang arbeidzaam leven, 
hij is liefst 74 jaar verbonden aan het familie-
bedrijf Van Ogtrop en Zoons. Dit bedrijf wordt 

later overgenomen door Van Lanschot Bankiers. 
Binnen en buiten de hoofdstad is Leonardus 
actief als maatschappelijk betrokken filantroop. 
Zijn naam komt voor in de lijst van weldoeners 
bij de bouw en inrichting van de Odulphuskerk. 
Hij doet de kerk kandelaars en canonborden 
cadeau en behoort tot de genodigden bij de 
inwijding van de kerk in 1890.

Van Ogtrop laat aan de Nieuwe Straatweg de 
mooie villa Julia bouwen, het gebouw dat wij 
kennen als Hotel De Klughte, waarin nu het 
restaurant Puur Zee is gevestigd. Een gebouw 
met een rijke historie waarover in een komende
Jutter wordt verteld. Van Ogtrop is een invloed-
rijk man, die samen met de notaris Waterschoot 
van der Gracht een belangrijke impuls geeft 
aan ons dorp. Als blijk van waardering wordt 
in 1926 de Nieuwe Straatweg omgedoopt in de 
Van Ogtropweg. Het is een straat met markante 
gebouwen. Waterschoot van der Gracht bouwt op 
de andere hoek van de Straatweg villa Maria. 
Ook dat pand krijgt in de 20e eeuw een hotel-
bestemming: De Tuinberg. Op die plek staat 
nu een terrasflat. Het woonhuis Santiago en het 
voormalige hotel-pension De Wijck zijn nog 
overblijfselen uit de gouden tijd van ons dorp als 
badplaats. De Wijck gaat een nieuwe toekomst 
tegemoet als appartementencomplex. 
Dat gebeurde al eerder met Pension De Woeste 
Hoogte. 

Tekst: Jan de Wildt.

Mensen van de straat
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Sinds 1999 woont de in de stad Utrecht geboren 
Lot in Wijk aan Zee. Na zoveel jaren in het dorp 
zou zij niet meer terug willen naar de stad, waar 
zij nog wel regelmatig komt om haar ouders te 
bezoeken. Zij heeft het hier naar haar zin met 
partner Ron en zoon Elian van 17.

“We zijn eigenlijk zomaar in Wijk aan Zee 
terecht gekomen. Ron kende Wijk aan Zee via
een vriendin die uit Heemskerk kwam en 
zodoende nam hij mij mee naar het strand. 
Toen we in korte tijd een paar keer in Wijk aan 
Zee waren geweest en ook bij de makelaar had-
den gekeken begonnen we te fantaseren over het 
wonen aan zee. Bij een makelaar in Beverwijk 
hebben we toen een zoekopdracht aangemaakt. 
We wilden in een vrijstaande woning wonen met 
een tuin en een garage. We dachten, daar horen 
we nooit meer iets van. De volgende dag werden 
we gebeld. Zo’n huis stond er te koop. We zijn 
gaan kijken en konden onze ogen niet geloven… 
en hebben het huis gekocht. In augustus 1999 
zijn we verhuisd. Ik werkte toen nog op een 
woongroep in een dorp vlakbij Utrecht. Ron was 
net begonnen als huisschilder en werkte nog een 
paar nachten bij de acute opname GGZ. Na een 
tijd hebben we allebei hier werk gevonden. 
“Na mijn studie Maatschappelijk Werk heb ik 
altijd in de zorg voor mensen met een verstan-
delijke handicap gewerkt. Momenteel ben ik 
leidinggevende in de vestiging IJmuiden van 
‘SIG’, de stichting voor begeleid wonen voor licht 
geestelijk gehandicapten, waar het ‘Anneko van 
der Laanhuis‘ ook onderdeel van is. Ik geef lei-
ding aan de medewerkers die in de regio Velsen, 
Haarlem en Zandvoort huisbezoeken doen”. 

“Ik heb mijn hele leven met mensen gewerkt en 
je kan gerust zeggen dat ik met mijn eigen prak-
tijk als leefstijlcoach van mijn hobby mijn beroep 
heb gemaakt. Ik vind sporten leuk, vroeger heb 
ik van allerlei sporten gedaan: handbal, paard-
rijden, fitness, aerobics, zaalvoetbal. Tegenwoor-
dig loop ik nog steeds hard en af en toe surf ik, 
dat kan ik niet zo goed maar vind het wel heel 
leuk. Sinds kort heb ik een nieuwe richting aan 
mijn leven gegeven en heb een opleiding tot Leef-
stijl coach gedaan en ben voor mijzelf begonnen. 
Ik werk nog vier dagen in de week bij de SIG en 
die andere dag ben ik Leefstijlcoach. Een Leef-
stijlcoach probeert mensen, zoals het woord al 
zegt, te helpen om hun levensstijl te veranderen. 
Een leefstijlcoach werkt op het gebied van de vier 
pijlers van een gezond leven: Voeding, beweging, 
ontspanning en slaap. In mijn gesprekken laat 
ik mensen hun eigen motivatie ontdekken en 
versterken, door de juiste vragen te stellen”. Naast 
gesprekken kan ik mensen ook meten en wegen. 
Door de vragen, die ik stel en de antwoorden die 
ik krijg kunnen wij er samen achter komen wat 
maakt dat iemand bijvoorbeeld weinig beweegt 
of ongezond eet. Die vier pijlers, welke ik noem-
de, hebben met elkaar te maken, slecht slapen, 
verkeerd eten, niet bewegen zonder ontspanning 
hebben allemaal gevolgen voor je gevoel van 
welbevinden. Een leefstijlcoach is geen diëtist, 
wel kan ik een voedingsplan maken. 
“De meeste mensen weten wel hoe je gezond 
moet leven, zij weten wel hoe je moet afvallen en 
dat je niet de hele dag op de bank moet liggen te 
zappen. Wat maakt dat je het wel doet, wat zijn 
belangrijke waarden in je leven waarvoor je zou 
willen veranderen. Je weet wel hoe het wel moet, 

maar wat houd je tegen om het te doen en om dat 
te onderzoeken is er de Leefstijlcoach. Je komt 
voor jezelf, dus ik verwacht dat de mensen geen 
dingen gaan verzwijgen. Ik ga geen mensen 
zeggen wat ze moeten doen, want dat werkt 
namelijk niet. Wel help ik ze.

Naast leefstijlcoaching bied ik ook cursussen aan: 
“Mindfulwalk en Mindfulrun”, dat is wandelen of 
hardlopen zonder prestatiedruk. 

Vrijdag 3 september van 09.30 tot 11.00 uur is de 
eerstvolgende cursus, het is een cursus van vijf 
keer. Het is een kennismaking met yoga, 
mediteren en ademhalingstechnieken maar 
vooral een leuke manier om met een groep 
buiten bezig te zijn. 
Neem eens een kijkje op mijn website: 
www.lotleefstijlcoach.nl of www.mindfulrun.nl 

Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.

Dorpsgenoot

Iedere zondag in de maand augustus start om 14 
uur vanaf de entree van het beeldenpark een gratis 
rondleiding met een bijzondere culturele toevoe-
ging. De thema’s zijn:

Staal Taal: 1 augustus 
De staalverhalen over de beelden worden 
versterkt door een verrassend, passend gedicht. 
Wandel langs de metershoge stalen kunstwerken 
in de duinen naast de staalfabriek, met woorden 
onderschreven door stadsdichter 2021, Janneke 
Methorst.

Van brein naar Lijn: 8 augustus 
Je kijkt niet! Stop nu toch eens bij die roestige 
objecten, kijk eens goed! Vang wat je ziet op 
papier in kriebelige lijnen of stoffige vlekken. 
De kijker wordt uitgedaagd om maker te worden. 
Van waarnemen naar vertalen, van brein naar 
hand. Hoe minder tekenervaring hoe beter!

Citaten aan Zee: 15 augustus 
Weet jij het verschil tussen een romanticus en 
een jaren 90-hit? Tijdens Nederlands eerste 
QuizRave vragen we ons af: Is het Reve of raven?

Dansen aan Zee: 22 augustus 
In de open lucht vult Milang Lie Meeuw Lew de 
zee van ruimte met een interpretatie op de stalen 
zee. Een stille zee van hard stug staal wordt in 
beweging gebracht. Milang Lie Meeuw Lew heeft 
gedanst bij Conny Janssen Danst en The Lion 
King International Tour.

Dwalen met verhalen: 29 augustus
Elk beeld zijn eigen verhaal. Dit keer krijgen ver-
halen hun eigen beeld. Drijf van baken tot baken 
in de zee en meer aan voor een kort verhaal.

Meer informatie op:
www.eenzeevanstaal.nl

Lot Schenk

Zomeractiviteiten Beeldenpark Een Zee van Staal in augustus
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De aangescherpte regels brengen zoveel beper-
kingen met zich mee, dat het feest niet op z’n 
Wijk aan Zees gevierd kan worden. Heel jammer, 
want de voorbereidingen waren in volle gang. 
Ook had al een flink aantal organisaties en 
verenigingen in het dorp zich aangesloten: van 
SV Wijk aan Zee tot Heliomare, van Rummikub-

vereniging De Zandloper tot Wijkiki en Outstan-
ding Events en van Juttersoord tot Zee van Staal. 
Maar helaas, het is simpelweg te vroeg. We zetten 
de voorbereidingen nu op een laag pitje, maar 
houden de moed erin. In het voorjaar of volgend 
jaar zomer hopen we met het hele dorp écht feest 
te kunnen vieren! 

Het Grote Inhaal Dorpsfeest gaat 
deze zomer helaas niet door

Gids bij Rondje Wijk aan Zee?
Lekker wandelen en ons mooie dorp laten zien, 
hoe leuk is dat? Rondje Wijk aan Zee krijgt een 
aantal keren per jaar een aanvraag voor een 
wandeling met gids. Soms zijn het bedrijven die 
hier een vergadering of conferentie houden en 
daarnaast een beetje ontspanning zoeken. 
Een andere keer is het een familie of vrienden-
groep die een gezellige dag organiseert. 
In overleg met de aanvrager is er een keuze 
mogelijk uit meerdere wandelingen: 
- een dorpswandeling, 
- een (gedeelte van) rondje Wijk aan Zee, 
- een bunkertocht of een combinatie hiervan. 
Vaak een ochtend of middag in de week, maar 
soms ook in het weekend. 
De schoonheid en het bijzondere van je eigen 
dorp aan bezoekers laten zien en daarnaast lekker 
sportief wandelen, hoe leuk is dat? 
Natuurlijk kun je op onze begeleiding rekenen. 
Denk je dat het wat voor jou is of wil je informa-
tie? Stuur dan een email naar:

info@rondjewijkaanzee.nl.

Diner aan Zee
Vorig jaar was er eindelijk weer een echt Diner 
aan Zee. Na een spontane oproep trokken tien-
tallen dorpsgenoten naar het strand, maakten een 
lange lijn met kleedjes (1,5 meter) langs het water 
en genoten tot in de late uurtjes van zelf mee-
gebracht eten, drinken en muziek. Het was een 
prachtige avond die we dit jaar maar wat graag 
willen herhalen. We hopen dat nog veel meer 
Wijk aan Zeeërs dan van de partij zijn. Het wach-
ten is op een mooie zomeravond én die oproep. 
Dus houd het bord bij de ingang van het dorp in 
de gaten en luister goed naar de dorpstamtam!

Rondje 
Wijk aan Zee

Nieuws

Parkeer-jingle
Dorpsgenoot Ab Winkel heeft op verzoek van 
SaWaZ een leuke jingle gemaakt, waarmee we 
bezoekers op een ludieke manier op het hart 
drukken om niet onnodig rondjes te rijden 
door het dorp. De jingle wordt via social media 
verspreid. Op drukke, zomerse dagen gaat de 
Dorpsweide open en mogen bezoekers daar 
parkeren, onder begeleiding van de vrijwilligers 
van SaWaZ. Dat kost vier euro per dag en voor 
dorpsgenoten is het gratis. Dat geld wordt goed 
besteed en komt ten goede aan het onderhoud 
van de weide en aan activiteiten in het dorp. 
Het openstellen van de weide betekent dat de 
andere parkeerplaatsen vol zijn, rondjes rijden 
heeft dus geen zin en veroorzaakt onnodige 
overlast. Met persberichten, borden en ook deze 
ludieke jingle wordt deze boodschap op een 
vriendelijke manier overgebracht. In zijn thuis-
studio in Wijk aan Zee heeft Ab het liedje laten 
inzingen door de meidengroep The Weird Sisters. 
‘Het is altijd lastig om een boodschap te vatten in 
een tekstje dat maar 40-45 seconden duurt, maar 
het was ontzettend leuk om te doen’, aldus Ab.

Historische Dorpswandeling
Thema Wijk aan Zee als vissersdorp

Rondje Wijk aan Zee vindt het tijd voor wat 
leuks met en voor het dorp, dus tijd voor een 
tweede Historische Dorpswandeling op zondag 
26 september. Het thema is dit keer de vroegste 
geschiedenis van Wijk aan Zee met als titel: 

Wijc op See, Van vissers, vaarders en vierboet
Heb jij nog leuke ideeën, wil je meedoen in een 
rollenspel of wil je meehelpen in de organisatie? 
Geef je dan op via:

info@rondjewijkaanzee.nl
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 AAN DE BAL…
Frans Heine en de Club van 25

     Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee
Terwijl het gras in de zomervakantie met zorg 
wordt besproeid en gemaaid, zodat de groene 
velden er aan het begin van het seizoen weer als 
een biljartlaken bij liggen, maakt Frans Heine (62) 
zich ook dit jaar weer op voor de ’Club van 25’. 
Elk jaar bezoekt hij aan het begin van het seizoen 
de donateurs die een bedrag van € 25,- willen 
schenken. 

Het doel van de Club van 25 is om geld in te 
zamelen voor de jeugd van SV Wijk aan Zee en 
daarmee activiteiten voor de jeugd te onder-
steunen. Dat kan van alles zijn: een beker voor 
het elftal dat kampioen wordt, een gezellige 
Sinterklaas activiteit of een mooie sportmiddag. 
Het maakt niet uit, als het geld maar naar de 
jeugd van de club gaat. Frans bewaakt de knip 
met geld zorgvuldig en ziet er alweer meer dan 
15 jaar op toe dat het geld niet alleen binnen-
komt, maar ook altijd goed aan de jeugd wordt 
besteed.

Frans is geboren en getogen in Wijk aan Zee. 
Als oudste zoon van schoenmaker Frans groeide 
hij op in het huis in de Gasthuisstraat waar zijn 
opa Frans ooit de schoenmakerij in Wijk aan Zee 
begon. “Een mooie jeugd heb ik gehad, samen 
met twee broers en mijn zus, in dat huis, waar 
we veel mochten en we veel hebben gelachen”, 
vertelt Frans. 
Op 10-jarige leeftijd werd Frans lid van SV Wijk 
aan Zee. Hij begon als rechtsbuiten, maar al snel 
stond hij niet alleen bij de jeugd onder de lat, 
maar verdedigde hij in meer dan 280 wedstrijden 
het doel van het eerste team van de club. 

Frans: “We hadden een mooi team, en werden 
kampioen in de vierde klasse. Ook moesten we 
ooit een kampioenswedstrijd spelen tegen een 
team waar de international Robbie Rensenbrink 
nog in speelde. We moesten winnen, maar 
speelden helaas gelijk. Ik zal de wedstrijd nooit 
vergeten, wat een opkomst uit het dorp om ons 
aan te moedigen”.

Een knieband blessure maakte op 31-jarige leef-
tijd een eind aan het actief keepen. Maar Frans 
bleef al die jaren in touw voor de club, als vrij-
williger om iets voor de club terug te doen. 
Hij was jeugdvoorzitter, bestuurslid, leider van 
het eerste team, floot talloze wedstrijden als 
scheidsrechter, zorgde voor heel wat meters 
voegwerk aan de huidige tribune en ging aan 
de slag met het ophalen van de kranten, wat hij 
nu al meer dan 30 jaar doet.

Frans is in het dagelijks leven leraar wiskunde 
aan het Kennemer College en heeft samen met 
zijn vrouw Mirjam twee kinderen. Dochter 
Amber speelde in haar jeugd handbal bij SV Wijk 
aan Zee en zoon Stan begon op jonge leeftijd met 
voetbal bij de jeugd van onze club. Al snel werd 
hij gescout door AZ. Gelukkig is hij inmiddels 
weer terug op het honk, hij speelt komend 
seizoen bij selectie van SV Wijk aan Zee. 

Frans is al meer dan 50 jaar verbonden aan de 
club. Een man met vele mooie verhalen, die als 
vrijwilliger op vele manieren een fantastische 
bijdrage levert aan de club. Ook dit seizoen pakt 
hij de Club van 25 weer op. Het zou mooi zijn als 

we in het dorp dit jaar het record van 63 aanmel-
dingen kunnen doorbreken. Niet alleen omdat 
de jeugd van de club na een moeilijke Corona 
periode wel wat extra steun kan gebruiken, maar 
ook een beetje omdat dit een mooie waardering 
zou zijn voor de geweldige vrijwilliger Frans.

Wilt u dit jaar meedoen met een bijdrage van 
25,- euro aan de Club van 25 en hiermee de jeugd 
van SV Wijk aan Zee steunen? 
Neem dan svp contact op met Frans Heine 

mobiel: 06 – 52 38 38 56
Tekst: Martin de Vlugt/Foto: Hans de Bruijn.

Energie besparen en zelf duurzame energie opwek-
ken. Belangrijke maatregelen om de overstap op 
duurzame warmte en energie, de energietransitie, 
voor elkaar te krijgen. Om inwoners daarbij te 
helpen heeft de gemeente Beverwijk tot mei 2022 
1 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een 
duurzaamheidslening. 
 
De gemeente Beverwijk stelt een lening beschik-
baar tegen een rente van 1,6%. In totaal is er 
1 miljoen euro voor particuliere huiseigenaren, 
kleine verhuurders en kleine verenigingen van 
eigenaren met minder dan 10 leden met een 
bestaande woning. 

Duurzamer wonen
De gemeente helpt haar inwoners graag op weg, 
want samen gaan we duurzamer wonen. 
De gemeente Beverwijk wil in 2040 CO2-neu-
traal zijn, dus er zijn nog veel stappen te zetten! 
Met de duurzaamheidslening wil de gemeente 
zijn inwoners de kans geven energie en kosten te 
besparen, bij te dragen aan een beter milieu en 
het eigen wooncomfort te verhogen.
Een manier om CO2-uitstoot terug te dringen, 
is door vraag naar energie te laten afnemen. 
Bijvoorbeeld door het isoleren van woningen. 
U bespaart direct energie. Na het besparen van 
energie, is energie opwekken altijd een goed idee 
met het oog op de energietransitie. Zo voorziet u 
in uw eigen elektriciteit of verwarming. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld zonnepanelen, 
zonne-boilers en lucht-water of hybride warmte-
pompen. 

Overstappen op duurzame warmte en -energie
Dat heeft het Rijk besloten in het Klimaat-
akkoord, maar dat willen we ook voor ons 
klimaat en de volgende generaties. Samen zorgen 

we ervoor dat we duurzaam, maar ook toekomst-
bestendig en comfortabel gaan wonen, werken en 
leven. Voordat onze gehele energievoorziening in 
2050 volledig duurzaam is, zijn er wat stappen te 
gaan. Zo is er veel werk te doen aan de bestaande 
woningen, waarschijnlijk ook aan die van u. 

Duurzaamheidslening aanvragen
De Duurzaamheidslening wordt beschikbaar 
gesteld door SVn. U dient een aanvraag in bij 
de Omgevingsdienst IJmond. 
Kijk voor meer informatie op:

www.beverwijk.nl/duurzaamheidslening
Hier vindt u ook meer informatie over het 
aanvragen, het proces en de voorwaarden van 
een duurzaamheidslening.

Energie besparen en opwekken met 
duurzaamheidslening van gemeente

Heeft u een vraag of ervaart u een probleem 
waarvan u niet weet hoe u dat moet oplossen?
Neem dan contact op met het Sociaal team. 
Samen zoeken we naar de beste oplossing. Als u 
het fijn vindt, komen we bij u thuis om er over te 
praten. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

U kunt bij het Sociaal team terecht met vragen 
over onder andere geldzaken, administratie, 
sociale contacten, gezondheid, wonen, onderwijs 
en opvoeding. Het Sociaal team levert ook graag 
een bijdrage aan het verbeteren van uw woon-
omgeving, uw buurt en uw straat. En denken en 
helpen graag mee om uw idee uit te werken om 
samen met u de wijk (nog) leuker en leefbaarder 

te maken. Door samen te werken met verschil-
lende organisaties, kunt u goed ondersteund 
worden. Het Sociaal team bestaat uit medewer-
kers van Socius Maatschappelijk Dienstverleners, 
MEE & De Wering, ViVa! Zorgroep, Gemeente 
Beverwijk en Stichting Welzijn Beverwijk. 
Daarnaast werkt het Sociaal team nauw samen 
met allerlei andere organisaties in Wijk aan Zee, 
zoals bijvoorbeeld Buurtzorg, de wijkagent en de 
huisarts. Wilt u meer informatie over het Sociaal 
team of kan het team u ergens bij helpen?
Neem dan contact op via 06-11035327 of via:

info@sociaalteambeverwijk.nl
Of kijk voor meer informatie op:

www.sociaalteambeverwijk.nl

Sociaal team ondersteunt in het dorp 
en bij individuele (hulp)vragen

De foto’s in het dorp van ‘Rondje Wijk aan Zee’ 
waren voor de jubileumcommissie van het honderd 
jarige kampeerterrein Vondeloord aanleiding om 
ook op en rond hun terrein zulke oude historische 
foto’s te plaatsen, waardoor eigenlijk het ‘Rondje 
Wijk aan Zee’ uitgebreid is.

Meer dan twintig foto’s zijn er neergezet, mede 
door Stichting Triarcus, waardoor het verleden 
van Vondeloord weer zichtbaar wordt. 
Sommige foto’s gaan terug tot voor de Tweede 
Wereldoorlog en laten de kijker zien hoe de 
situatie toen was en hoe het nu is. 
Zo zie je oude Bell-tenten en het gebied waar 
Vondeloord voor 1970 gesitueerd was 
(de huidige Burgemeester Rothestraat) en het 
gedeelte van de Banjaert waar Vondeloord 
gedeeltelijk naar toe verhuisd is. 
Vondeloord bestaat dit jaar honderd jaar en deze 
historische foto’s zijn onderdeel van een uitge-
breid jubileumjaar.

Honderd jarig Vondeloord zichtbaarder
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De aandeelhouder kiest voor controle in plaats van 
vertrouwen. Dit terwijl met de ontvlechting van 
Tata Steel UK en Tata Steel Nederland er een eerste 
concrete stap gezet was naar meer zelfstandigheid; 
precies waarvoor er 24 dagen gestaakt is! 

Met het vertrek van Peter Blauwhoff uit de Raad 
van Commissarissen (RvC) zijn we gevoelsmatig 
weer terug bij af: er is weer een bestuurlijke 
crisis. Juist op het moment dat Tata Steel Neder-
land concrete stappen moet maken in het kader 
van de (nabije) toekomst. Denk aan investerin-
gen, verduurzaming én aantrekkelijker worden 
als werkgever om de grote onderbezetting op te 
lossen. Wij hebben 24 dagen gestaakt voor o.a. 
de toekomst van ons mooie bedrijf en voor meer 
zelfstandigheid. Eigen inzichten, eigen keuzes en 
eigen visie zijn essentieel voor het bedrijf om te 
overleven. De RvC speelt daarin een belangrijke 
rol door de directie te adviseren en waar nodig 
ook te ondersteunen.

Daarom is het ook cruciaal dat de samenstelling 
van de RvC bestaat uit netwerkrijke én onafhan-
kelijke leden die zonder last het belang van 
Tata Steel Nederland voor ogen hebben. 
Het vertrek van een Nederlands lid van de RvC 
brengt onzekerheid met zich mee, dat is het 
laatste wat we nu als bedrijf nodig hebben!

Dus voor de 25e keer roepen we hard en duide-
lijk: handen af van ons bedrijf! Draag RvC-leden 
aan die voor Tata Steel Nederland in de RvC 
willen zitten. Zorg ervoor dat in de nieuwe 
structuur van Tata Steel Nederland 4 directie-
leden zitten die zich volledig willen en kunnen 
richten op het gezond, duurzaam en aantrekkelijk 
maken van het bedrijf.  

De FNV zal de opvolging in de RvC met argus-
ogen blijven volgen en tevens ook de invulling 
van de 4 directieleden in de nieuwe structuur. 
De RvC en directie bepalen samen de toekomst 
van Tata Steel Nederland. Als we zien dat dat niet 
meer zo is, dan zullen we niet schromen om weer 
in actie te komen voor ons bedrijf!

We staan voor cruciale beslissingen die de 
toekomst van ons bedrijf in sterke mate 
bepalen. We zitten dan ook niet te wachten op 
een management dat andere belangen heeft dan 
die van IJmuiden. We hebben 24 dagen gestaakt 
en daar was de slogan “Handen af van ons 
bedrijf ” onze strijdkreet! De boodschap was en is 
nog steeds duidelijk: De FNV zal niet accepteren 
dat het bedrijf ten onder gaat! 

Cihan Lacin, 
Vakbondsbestuurder FNV Tata Steel.

FNV Tata Steel voor de 25e keer:
handen af van ons bedrijf!

Dorpsraad Wijk aan Zee 
sluit aan bij rechtszaak tegen 

Tata Steel maar vraagt 
de inwoners niets.

Onlangs werd ik samen met anderen geïn-
formeerd door het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee over haar besluit om 
aan te sluiten bij de rechtszaak van Stichting 
Frisse Wind. Deze bereidt samen met 
advocaat Ficq een rechtszaak tegen Tata Steel 
voor wegens het toebrengen van gezond-
heidsschade. Als inwoner van Wijk aan Zee 
wordt ik ook regelmatig geconfronteerd met 
geur- stof- en geluidsoverlast van Tata Steel. 
De bezorgdheid van de dorpsraad deel ik.
Mijn bezwaar gaat echter over het gevolgde 
proces. Het besluit om aan te sluiten bij de 
rechtszaak tegen Tata Steel is genomen op de 
raadsvergadering d.d. 9 juni. Dit punt was 
niet geagendeerd. De leden van de Dorps-
raad wordt gevormd door alle meerderjarige 
inwoners van Wijk aan Zee. Deze worden 
nu dus -zonder inspraak- betrokken bij een 
juridische procedure. Het is maar de vraag of 
de inwoners van Wijk aan Zee dit willen.
Ik in ieder geval niet. Er wordt langs veel 
kanten druk uitgeoefend op Tata Steel om te 
verduurzamen. Ook de staatssecretaris onder-
steunt deze strategie. Laten we druk zetten op 
dit proces.

Bart van Wijck;
Inwoner van Wijk aan Zee.

Fotowedstrijd vakantiegevoel
Lekker op vakantie! We kijken er ieder jaar weer 
naar uit. Alleen loopt dat dit jaar een beetje anders 
dan we hadden gehoopt, waardoor velen van ons 
de vakantie dit keer thuis gaan vieren. Gewoon, in 
de achtertuin. En als het zonnetje een beetje mee-
werkt is dat allemaal zo slecht nog niet, toch? 
 
Daarom organiseert fotografiecentrum ISOO een 
fotowedstrijd. ISOO is benieuwd naar hoe jij  je 
vakantie dit jaar thuis viert en organiseert. Stuur 
je leukste, mooiste, grappigste of liefste foto die 
jouw achtertuin-vakantiegevoel vastlegt op naar:

fotowedstrijd@ISOO.nu
De foto mag met je professionele camera gemaakt 
zijn, maar kan ook gewoon met je telefoon. 
Om je de hele zomer nog de mogelijkheid te 
geven voor het maken van de leukste foto geven 
we je de tijd tot ná de zomervakantie. Stuur 
je foto in vóór 1 september 2021. Vanwege de 
grootte vragen we je om 1 foto per mail te sturen 
en met bestanden in jpg-formaat niet groter dan 
4MB. Uiteraard met vermelding van je naam. 
Wat kun je winnen? De drie mooiste, meest 
originele foto’s zullen in groot formaat van 70x50 
of 50x70 professioneel worden afgedrukt. Deze 
foto’s worden prominent op de glazen gevel van 
het ISOO gebouw tentoongesteld. De foto krijg je 
naderhand natuurlijk zelf mee. Voor de foto van 
de winnaar volgt contact met de inzender voor 
een versie in de hoogst mogelijke resolutie. Bij 
publicatie wordt de naam van de maker vermeld.
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Dorpsraad is geen volksvertegenwoordiging

Bart van Wijck is regelmatig aanwezig bij de 
vergaderingen van de Dorpsraad. Die zijn 
namelijk openbaar en wie op de publieke 
tribune zit, kan ook vragen stellen en 
meningen geven. Jammer genoeg was Bart 
van Wijck niet aanwezig bij de vergaderingen 
waar wij gesproken hebben over de aangifte.
Wij hebben op twee vergaderingen uitgebreid 
over dit onderwerp gesproken. Een keer niet 
geagendeerd; zoiets gebeurt en kan. En de 
tweede keer stond het wel op de agenda.

Voor alle duidelijkheid: sommige mensen 
veronderstellen dat de Dorpsraad een soort 
gemeenteraad van Wijk aan Zee is. Dat 
is niet zo. Er is maar één gemeenteraad, 
en die zit in Beverwijk. Daarin zitten drie 
bewoners van Wijk aan Zee. Bart van Wijck 
(VVD) is een van hen. Gemeenteraadsleden 
zijn representatief voor de  bevolking op 
basis van een wettelijk geregeld kiesstelsel. 
Volksvertegenwoordigers zogezegd. 
Dat betekent dat ze zo goed mogelijk naar 
hun achterban (hun kiezers) luisteren om 
dan hun mening naar voren te brengen. 
In de praktijk is dit verworden tot gemeen-
teraadsleden die bij partijen met program-
ma’s horen en kiezers die wat zien in een 
programma en op de betreffende partij 
stemmen. 

De Dorpsraad is geen partij noch een volks-
vertegenwoordiging. De Dorpsraad is een 
niet-gouvernementele organisatie (NGO). 
Een NGO heeft een doel dat is vastgelegd 
in statuten en moet dit zo goed als zij kan 
nastreven. In het geval van de Dorpsraad 
Wijk aan Zee is dit doel het verbeteren van 
de leefbaarheid in het dorp. De Dorpsraad is 
een stichting, opgericht door bewoners van 
Wijk aan Zee. In de statuten hebben de 
oprichters vastgelegd dat de Stichtingsraad 
van de Dorpsraad bestaat uit alle dorps-
bewoners die ouder zijn dan 18 jaar. 
Leden van de Stichtingsraad – bewoners die 
boven de 18 zijn dus - kunnen zich verkies-
baar stellen voor een van de vijftien zetels in 
de Dorpsraad. De Stichtingsraad kan door 
stemming Dorpsraadsleden kiezen. En op 
haar beurt legt de Dorpsraad jaarlijks ver-
antwoording af aan de Stichtingsraad met 
een jaarverslag en een vooruitblik.
Kortom, er is een groot verschil tussen de 
Dorpsraad en een gemeenteraadslid of 

politieke partij. Bart van Wijck beklaagt 
zich dat hij als lid van de Stichtingsraad niet 
geraadpleegd is over een specifiek besluit 
van de Dorpsraad. Hij is dit raadplegen als 
gemeenteraadslid gewend. Maar wat hij 
vergeet is dat de Dorpsraad hem niet ver-
tegenwoordigt. De Dorpsraad werkt 
zelfstandig en naar beste kunnen aan het 
gestelde doel: het verbeteren van de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee. 
Als Bart van Wijck denkt dat hij dit beter 
kan dan houdt niets hem tegen zich 
verkiesbaar te stellen. Er zijn bovendien 
nog vacatures. Omdat de Dorpsraad een 
onafhankelijke organisatie is die zich 
nimmer allieert aan politieke partijen, gaat 
lidmaatschap van de Dorpsraad niet goed 
samen met dat van de gemeenteraad. 
Hij zal dan dus wel moeten kiezen. 

Referenda – later door Bart van Wijck 
genoemd - horen niet tot de gereedschaps-
kist van de Dorpsraad. Maar de Dorpsraad 
is een open en transparante organisatie die 
natuurlijk luistert naar wat er in het dorp 
leeft. Zoals aangekondigd staat er een instuif 
op het program om informeel te praten over 
van alles wat het dorp aangaat, inclusief de 
aangifte. Zodra datum en locatie van de 
instuif bekend zijn, meldt de Dorpsraad dit.

De Dorpsraad heeft Bart van Wijck opge-
zocht om van gedachten te wisselen. Hij had 
zijn klacht namelijk medio juni al geven-
tileerd bij de Dorpsraad en later opnieuw 
in een brief naar alle regionale media en 
collega-raadsleden. De Dorpsraad heeft 
hem de achtergrond van de stap tot aangifte 
toegelicht en hem getoond dat dit geheel 
volgens de statuten is. En wij hebben hem 
voorgehouden dat hij als  inwoner van Wijk 

aan Zee ten allen tijde bij de Dorpsraad zijn 
zegje kan doen, per mail, per telefoon of op 
de publieke tribune. En dat laatste zien we 
natuurlijk het liefst. Zijn vragen zullen 
correct beantwoord worden; naar zijn 
mening zal geluisterd worden. Maar dat 
neemt niet weg dat de Dorpsraad eraan 
gehouden is naar beste kunnen het doel 
omschreven in de statuten na te streven. 

In de vorige Jutter is toegelicht waarom de 
aangifte tegen de Tata-directie volgens ons 
een moeilijke, maar noodzakelijke stap is 
als we de leefbaarheid willen verbeteren. 
Voor wie het gemist heeft in het kort: de 
Dorpsraad praat al vele jaren met betrok-
kenen, inclusief met Tata-bestuurders en de 
overheid en zij heeft meer dan eens in de 
rechtbank gestaan om de belangen van het 
dorp (veiligheid, gezondheid) te verdedigen. 
Helaas stellen we vast dat Tata (of Harsco) 
altijd probeert onder vergunningsregels uit 
te komen als er een opening is, ook al is dat 
schadelijk voor de omgeving. 

De druppel die de emmer nu deed over-
lopen was de recente rechtszaak waarin 
Harsco (gesteund door Tata) in hoger 
beroep probeert onder terechte dwang-
sommen wegens stofoverlast uit te komen. 
Deze mentaliteit staat haaks op de uitspra-
ken van Tata dat het bedrijf er alles aan doet 
om een goede buur te zijn. Het ene zeggen 
en het andere doen maakt het onmogelijk 
constructief met elkaar te praten. De Dorps-
raad zag (en ziet) geen andere weg dan deze 
rechtszaak om de onwerkbare situatie op te 
lossen. Dit is in het belang van de doelstel-
ling. En - anders dan Bart van Wijck denkt 
- is dat naar mening van de Dorpsraad 
uiteindelijk ook in het belang van Tata.

Reactie van de Dorpsraad op klacht van Bart van Wijck
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Colofon
Jaargang 40 • nummer 8 • 2021
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

Dorpskerk
Zondag 1 augustus 10.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop

Zondag 15 augustus 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden

Zondag 22 augustus 10.00 uur 
Oecumenische vakantieviering met samenzang
Voorgangers: J. de Wildt en M. Lindeman

Zondag 29 augustus 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden

Odulphuskerk
Zondag 8 augustus 9.15 uur
Woord en Communieviering met samenzang
Voorganger: p. Nico Smit

Zaterdag 14 augustus 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastoor Kaleab

Zondag 22 augustus 10.00 uur Dorpskerk
Oecumenische vakantieviering met samenzang
Voorgangers: J. de Wildt en M. Lindeman

Zaterdag 28 augustus 19.00 uur
Gemeenschapsviering met samenzang
Eigen voorgangers

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 21 augustus
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.

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

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

Zondag 1 augustus
Badgastenkerkje: Menno Twisk van het Strand-
vondstenmuseum; 12.00 uur
Küverbunker 451 - Gaasterbos en Radarbunker - 
Vuurbaakduin: Openstelling; 13.00 – 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rond-
leiding thema: Staal taal; 14.00 uur
Zondag 8 augustus
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rond-
leiding thema: Van brein naar lijn; 14.00 uur
Zondag 15 augustus
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rond-
leiding thema: Citaten aan zee; 14.00 uur
Vrijdag 20 augustus
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Zaterdag 21 augustus
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Zondag 22 augustus
Het Hoge Duin: Vertrek Rondleiding Atlantik-
wall; 11.30 - 14.30 uur
Badgastenkerkje: Solo-voorstelling ‘Open-
baringen’ Lut Luttik; 12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rond-
leiding thema Dansen aan zee; 14.00 uur
Donderdag 26 augustus
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Zondag 29 augustus
Badgastenkerkje: Lezing: Balans in je brein; 
12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rond-
leiding thema Dwalen met verhalen; 14.00 uur

Alle activiteiten zijn onder corona-voorbehoud.

Familievoorstelling met Menno Twisk 
van het Strandvondstenmuseum

Op zondag 1 augustus van 12.00 tot 13.30 uur 
komt Menno Twisk van het Strandvondsten-
museum in Castricum naar het Badgastenkerkje. 
Hij neemt een spannende koffer mee met op het 
strand aangespoeld spul en met zijn vertelkunst 
brengt hij historische verhalen van Kennemer-
land tot leven en zingt tussendoor gezellige lied-
jes muzikaal begeleid door zijn akoestische gitaar. 
Tevens de eerste vertoning van de videoclip van 
het Schelpenvisserlied dat Menno Twisk en JP 
van der Meij maakten in het Badgastenkerkje.
Gezellige middag voor jong & oud.
Reserveren via: www.j-p.nl/reserveren.
Vrije bijdrage welkom. Inloop vanaf 11.30 uur.

Solo-voorstelling 
‘Openbaringen’ Lut Luttik

Op zondag 22 augustus van 12.00 tot 13.30 uur 
speelt de Beverwijkse bassist/gitarist/singer/song-
writer Lut Luttik zijn nieuwe solo-voorstelling: 
‘Openbaringen’, over liedjes die hij terugvond 
en waarvan de betekenis hem nu pas duidelijk 
werd. Voor muzikant Roland ‘Lut’ Luttik stond 
het leven opeens stil toen alle gelegenheden tot 
optreden van de overheid moesten sluiten. Een 
geluk bij een ongeluk. Een goede gelegenheid om 
het begrip stilte nader te onderzoeken. Vanuit de 
stilte kwamen de Openbaringen. Bestaande lied-
jes kregen een andere invalshoek. Schreeuwde 
hij voorheen van de daken ‘Ik ben God’, nu krijgt 
u de Openbaring dat God vrouwelijk is, en we 
leven in een Open-Baring. Waar kwamen alle 
verwarring, pijn en strijd vandaan en hoe krijg je 
dat weer in de stilte waar het vandaan kwam? 
Het lied ‘De Ontmoeting’ uit 2008 bleek een 
wegwijzer. Woord voor woord haalt hij het uit 
elkaar. Onvermijdelijk waren de gebeurtenissen 
die plaatsvonden, verteld in liedjes en verhalen. 
Alles precies op tijd, waarlijk Openbaringen. 

Er wordt gesproken over de ‘Eindtijd’, na het 
beleven van Luttik’s Openbaringen leeft u in de 
‘Begintijd’: ‘Het mooiste gaat nog komen’…
Reserveren via: www.j-p.nl/reserveren.
Vrije bijdrage welkom. Inloop vanaf 11.30 uur

Lezing Balans in je brein
Op zondag 29 augustus van 12.00 tot 13.15 uur 
geeft drs. Lida Schelwald-van der Kley een lezing 
in het Badgastenkerkje over haar boek ‘Balans 
in je brein’. De lezing is voor iedereen die wil 
genezen van een angststoornis of psychose, voor 
begeleiders, artsen, therapeuten en voor wie met 
gezonde voeding z’n hersenen in balans wil 
houden. De wetenschap van de methodiek zal 
op een heldere voor ieder begrijpelijke manier 
worden besproken. Na afloop is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Onderwerpen:
-Kenmerken, oorzaken en genezing van psychose
-Effecten van drugs, alcohol en stress op het 
brein en de neurotransmitters
-Gezonde voeding voor de hersenen en speciale 
voeding bij een psychose of angststoornis waarbij 
sprake is van ontregeling van de GABA-gluta-
maat-huishouding ten gevolge van een niet-goed 
functionerende NMDA receptor.
Reserveren via: www.j-p.nl/reserveren.
Vrije bijdrage welkom. Inloop vanaf 11.30 uur.

Klankschalenconcerten
“Een zee van rust in een zee van ruimte”
zondag 8 augustus 12.00 uur
zondag 15 augustus 12.00 uur
vrijdag 20 augustus 19.00 uur
donderdag 26 augustus 19.00 uur
Kies zelf je plekje; matten, stoelen, sofa’s aanwezig
Concert duurt ongeveer 75 minuten
Er wordt geen entree geheven. 
Een vrije bijdrage na afloop is welkom.
Inloop vanaf half uur voor aanvang.
Reserveren via: www.j-p.nl/reserveren.
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