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Op de vijfde plek van de VVD prijkt 
dorpsgenoot Bart van Wijck, die al vier jaar 
ervaring heeft als raadslid. “Mijn motivatie 
is dat ik me graag inzet voor een betere leef-
omgeving. Voor het dorp heb ik een aantal 
speerpunten. Het creëren van een beter 
milieu niet zonder, maar met Tata. 
Meer woningen voor ouderen, zodat we een 
betere doorstroming kunnen realiseren en 
minder parkeeroverlast voor Wijk aan Zee 
in de zomer. We hebben een prachtige weide 
waar je voor weinig geld je auto neer kunt 
zetten, toch blijven veel mensen rondjes 
rijden.”

Onze eigen ‘burgemeester’ Aart Hiemstra 
was jarenlang lijstduwer voor de lokale 
partij Democraten Beverwijk. Of dat deze 
verkiezingen weer zo is? Bij het samen-
stellen van deze Jutter wist hij het nog niet 
zeker. “Ik zal het fractievoorzitter Karel eens 
vragen”, aldus Hiemstra. 

Op de tiende plek van de CDA-lijst zou de 
onlangs overleden Paul Meiland komen te 
staan. Uit respect voor zijn nagedachtenis 
blijft deze plek leeg. 

Tekst: Jacky en Merei de Vries.

Op de kandidatenlijsten voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart prijken veel Wijk 
aan Zeese namen. We komen niet alleen een 
aantal oud-gedienden tegen, maar ook een 
paar nieuwe gezichten. Het kan niet anders 
dan dat Wijk aan Zee goed vertegenwoordigd 
zal zijn in de nieuwe gemeenteraad. 
De verkiezingen zijn op 16 maart.

Een van de nieuwe gezichten in de lokale 
politiek is dorpsgenoot Annemarie Deen-
Zoontjes. Ze staat zesde op de lijst van de 
partij Samen Lokaal Beverwijk en verwacht 
in de raad te komen. “Ik vind dat Wijk aan 
Zee een beetje vergeten wordt in Beverwijk. 
Zeker de jongeren. De dingen die gedaan 
worden rondom Tata en Tennet worden 
niet altijd gehoord en serieus genomen.” 
Ze is te spreken over de open cultuur bij de 
partij, daarom heeft ze zich als nieuwkomer 
aangesloten. “Iedereen kan komen binnen-
lopen en meepraten. Als we de grootste 
worden, zal er een ander soort politiek 
bedreven worden. Met een lokale partij kom 
je verder. Daarbij: een betere wereld begint 
bij jezelf en als je wat te zeiken hebt, moet je 
ook wat doen.” Op de lijst van Samen Lokaal 
Beverwijk prijkt overigens nog een andere 
bekende naam: Jean-Paul van Luijn. Bekend 
van zijn oude fotocollectie en natuurlijk de 
broer van de legendarische Alex van Luijn.

Op de lijst van de PvdA staat Klaas Vos, 
weliswaar inwoner van Beverwijk, maar als 
voorzitter van SV Wijk aan Zee toch echt 
wel een dorpsgenoot te noemen. Hij staat op 
de vijfde plek. “Een bewuste keuze, want ik 
heb het druk zat. Ik ben ook nog voorzitter 
van het lokale bestuur van de partij. Maar 
als we onverhoopt genoeg zetels halen, ga ik 
zeker de raad in hoor.”

De lokale afdeling van D66 spant de kroon 
met vier kandidaten uit het dorp. 
Peter Weel staat op de derde plek en Jacque-
line Makbouli op de laatste plek als lijst-
duwer, zij wil niet terugkeren in de raad. 

Daarnaast zijn er twee nieuwkomers: Bjorn 
Bouwmeester en Carline de Boer. De Boer 
staat op plek zeven. De politiek is voor haar 
geen onbekend terrein, zo stond ze eerder
ook al op de lijst in Zaanstad. Na haar 
recente verhuizing naar Wijk aan Zee wil ze 
zich ook hier politiek inzetten. 
“Mijn intrinsieke motivatie is het op de 
kaart zetten van Wijk aan Zee. Minder 
arbeidsmigranten, meer toeristen. Het moet 
geen Zandvoort worden. Maar een paar 
winkeltjes in het dorp, ook met toeristische 
spulletjes, dat zou mooi zijn. Er moet wat 
te doen zijn, bruisend. Als je een goed dorp 
hebt, ben je bovendien een betere onder-
handelingspartner naar Tata en Beverwijk.”

Op de lijst van Vrij Beverwijk treffen we 
ook deze keer weer een vertrouwd gezicht. 
Ina van Rijswijk van Klein Zwitserland staat 
op de zevende plek. Lokale politiek spreekt 
haar aan en ze zou het leuk vinden om in 
de gemeenteraad te komen. “Het voelt goed 
om mee te denken over de zaken die spelen 
in Wijk aan Zee en Beverwijk. Al ben ik nog 
onervaren, eigenlijk nog een puber op dit 
gebied,” zegt ze gekscherend. Toch weet ze 
als betrokken dorpsbewoner en ondernemer 
goed wat ze wil. “Een belangrijk speerpunt 
vind ik een weg om Wijk aan Zee heen 
richting het strand naar Wijk aan Zee, om 
het dorp te ontlasten. Ook de eenzaamheid 
onder ouderen baart me zorgen en daar zou 
meer aandacht voor moeten zijn.”

Veel Wijk aan Zeese namen op kieslijsten voor gemeenteraad

Vanuit Wijk aan Zee runnen Floor en Marco 
Koks sinds 1 december een webshop voor wijn op 
www.uproeft.nl. Al jaren delen ze dezelfde passie, 
“Wijn”. En deze passie delen ze ook graag met een 
ander. Van een avondje gezellig aan de eettafel tot 
aan het volgen of houden van een proeverij met 
vrienden. 

Ze kochten geregeld doosjes wijn her en der van 
winkel tot veiling tot wijnhuis. Na de nodige 
boeken startte Marco met WSET (wine & spirits 
education trust) en vonden ze het ook tijd om 
andere blij te gaan maken met hun passie en 
liefde voor goede betaalbare wijn. De afgelopen 
tijd is er zorgvuldig een selectie gemaakt, die is 
terug te vinden op de website. Voor nu gaan ze 
van start met alleen een shop, maar hopen in de 
loop van het jaar ook proeverijboxen te kunnen 
gaan verzorgen. En dat voor elke portemonnee! 
Ook kan er op bestelling gezocht worden. 
Dus bent u opzoek naar iets speciaals? Schroom 

dan vooral niet en neem dan contact op. 
“We hopen jullie snel te kunnen verblijden met 
een mooie fles, relatiegeschenk of cadeau. 
Ons assortiment gaat van €5,-- tot €55,-- dus 
bevat niet alleen maar dure wijnen. En voor 
Valentijnsdag hebben we de bubbels in de aan-
bieding,” aldus Floor en Marco.

Wilt u op de hoogte blijven van al de acties en 
ontwikkelingen? Volg en like de pagina’s dan op 
de socials Instagram & Facebook: Uproeft.nl
Leuk om te weten is dat er gratis bezorgd wordt 
in het dorp en in de regio IJmond bij een 
besteding vanaf €35,--. 

Uitgangspunt voor Floor en Marco is: “Wij gelo-
ven dat goede wijn en goed gezelschap hand in 
hand gaan, daarom verkopen wij alleen betaal-
bare wijnen die wij zelf ook zouden drinken.” 
Geïnteresseerd geraakt? Ga naar de webshop op: 

www.uproeft.nl

Wijk aan Zeese webshop voor wijn



Vanaf 21 februari zal het Sociaal team eenmaal 
in de maand spreekuur houden in de Huisartsen-
praktijk Wijk aan Zee. Huisartsen Mick Burger 
en Dennis Hooijberg (foto) zijn bezig om zoveel 
mogelijk zorg(organisaties) en ondersteuning 
naar de huisartsenpraktijk te halen. Het Sociaal 
team wil makkelijk en laagdrempelig bereikbaar 
zijn voor de inwoners. De samenwerking is voor 
beiden in dat kader een logische stap.

Sociaal team en huisartsen
slaan handen in één

Het spreekuur vindt iedere derde maandag van de maand plaats van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Data eerste half jaar: 21 februari, 21 maart, 11 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli.
U kunt een afspraak maken via het info en aanmeldpunt van het Sociaal team (0251-508050).
Als uw vraag niet kan wachten tot het spreekuur, dan kunt u het Sociaal team bellen om op korte 
termijn een afspraak te maken. Deze kan bij u thuis of bij ons op kantoor plaatsvinden.

Het Sociaal team helpt inwoners van Beverwijk 
en Wijk aan Zee als ze vragen hebben of 
problemen ervaren op allerlei terreinen, 
waaronder financiën, wonen, gezondheid, 
welzijn, arbeid, scholing, opvoeding, etc. 
Medewerkers van het Sociaal team Beverwijk, 
Willy van Eerden en Hans Bruin (foto) gaan 
graag in gesprek om na te gaan hoe ze samen met 
u uw problemen kunnen oplossen.

Kampeerterrein Aardenburg bestaat dit jaar 75 
jaar. En dit gaan ze natuurlijk vieren, te beginnen 
met de buren, de bewoners van Wijk aan Zee. 
 
In 1947 kreeg de familie Aardenburg vergunning 
om een camping te beginnen op hun land. 
Al snel was het kampeerterrein gevuld met 
tientallen tenthuisjes met gezinnen uit vooral 
Amsterdam en Zaanstreek die hier de lente en 
zomer verbleven. Vanaf de zestiger jaren 
mochten de huisjes het hele jaar blijven staan. 
Het is een echte familiecamping en bestaat 

inmiddels 75 jaar. Meer dan 30 families komen 
er al meerdere generaties, een groot aantal zelfs 
voor de derde en vierde generatie. 
De vitale kampeervereniging heeft voor het 
jubileumjaar 2022 een mooi programma in petto. 
Ze trappen af met een feestelijke Burendag op 
zondag 5 juni (Pinksterweekend). 
Alle Wijk aan Zeeërs worden dan uitgenodigd 
voor een feestelijke dag met leuke activiteiten 
voor jong en oud. Heel gewoon maar ook bijzon-
der: loop mee met een bewoner en hoor mooie 
Aardenburg verhalen! 

Kampeerterrein Aardenburg 75 jaar
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Tien jaar geleden kwam Sandra Klous in Wijk aan 
Zee werken als fysiotherapeut. In het begin van de 
coronatijd kwam er door allerlei omstandigheden 
een einde aan haar werkzaamheden in Wijk aan 
Zee, nu bijna twee jaar later neemt Sandra echt 
afscheid van Fysiotherapie Wijk aan Zee. 

“Ik ben heel dankbaar dat ik in Wijk aan Zee heb 
mogen werken. Niet alleen vond ik daar mijn 
grote liefdes: Ralph en mijn vak. Maar ook was 
het een plek waar ik heel veel mocht leren. 
Vaktechnisch, maar ook over mezelf door alle 
mooie ontmoetingen die ik had”. In het begin 
van de coronacrisis kwam er een einde aan het 
werk van Sandra in Wijk aan Zee, eerst door de 
lockdown, toen werd ze verkouden en mocht 
even niet werken. Haar werkzaamheden werden 
overgenomen door een vervangster. Sandra was 
inmiddels een eindje op weg in haar zwanger-
schap en ze verhuisde naar Castricum, uiteinde-
lijk liep het allemaal zo dat ze niet meer in Wijk 
aan Zee aan de slag is gegaan. “Ik ben zo abrupt 
gestopt dat ik geen afscheid heb kunnen nemen 
van alle lieve mensen met wie ik de afgelopen 
tien jaar een band heb opgebouwd, het voelt niet 
afgerond en ik wil heel graag nog afscheid nemen 
en alle mensen bedanken voor de bijzondere tijd 
die ik heb gehad”. 

“Wijk aan Zee was een hele fijne plek om te wer-
ken. Door de open opstelling van de praktijk had 
ik veel contact met de mensen die er kwamen, 
zelfs met cliënten die niet voor mij een bezoek 
brachten. Ik kwam ze tegen in het keukentje en 
zo ontstonden er veel leuke gesprekjes. Het was 
heel sociaal, dat vond ik bijzonder en fijn”.
“Ik heb er veel leuke dingen meegemaakt, zo 
bedacht Menno (collega therapeut) de ‘rode 
wangen tocht’, in de winter maakten we een 
wandeling met cliënten. Halverwege bij een 
bunker deden we een klein borreltje om op te 
warmen en daarna liepen we weer verder. 
Terug bij de praktijk dronken we koffie met z’n 
allen en iedereen had rode wangen. En we 
hebben ook een keer een wandeling gemaakt met 
een wijnproeverij aan het einde. Bij de andere 
wandelingen waren er meestal zo’n 10 tot 15 
mensen die meeliepen, bij de wandeling met 
wijnproeverij waren er ineens 40 man die mee 
liepen en daarna lekker mee gingen wijn 

proeven, dat was heel komisch. Ook heb ik 
elektrische fietstochten gedaan, naar onder 
andere Bloemendaal en Egmond. En ik heb 
mooie herinneringen aan ons diabetes-program-
ma, de buurtzorg en natuurlijk de lieve mensen 
van de COPD-groep, ik heb zo veel gelachen”.
Sandra begon in Wijk aan Zee als fysiotherapeut 
en ontwikkelde zich ook als cranio therapeut. 
“Ik wilde cranio-sacraal therapie graag een keer 
ervaren. De uitkomst was een grote verassing. 
Ik had soms last van migraine, maar na de 
behandeling spuugde ik alles onder, ik kon niet 
eens meer zelf naar huis komen maar daarna heb 
ik nooit meer migraine gehad. Mijn leven kreeg 
een positieve flow en dat was zo bijzonder voor 
me, dat ik dacht dit wil ik ook leren”. Eerst ging 
Sandra de opleiding Visceraal therapie volgen en 
daarna de opleiding tot cranio-sacraal therapeut, 
beide therapieën zijn op het bindweefsel gericht. 
Hierin vond ze helemaal wat ze zocht, “mijn hart 
ligt echt bij de magie van het bindweefsel”.

Haar laatste werkdag was in maart 2020. “Ik weet 
het nog goed want er was taart voor de verjaar-
dag van Ralph. Ik had toen nog geen idee dat dat 
mijn laatste werkdag zou worden. Nu voelt het 
fijn om deze periode af te ronden met taart”. 
Inmiddels woont Sandra al weer een tijdje in 
Castricum en is moeder geworden van een 
prachtige zoon. Ze heeft de tijd genomen om het 
moederschap ten volle te ervaren en nu voelde 
ze ook weer dat het tijd werd om haar vak op te 
pakken. “Ik ben aan de slag gegaan als zelfstandi-
ge in Castricum vlakbij mijn huis, dat is heel fijn. 
Het is een plek waar ik samenwerk met andere 
complementaire therapeuten. We werken met 
een gezamenlijke visie”. 
“Ik wil graag iedereen bedanken, de cliënten, 
mijn collega’s en Wijk aan Zee. Ik heb een hele 
bijzondere tijd gehad en ik denk nog vaak aan de 
gesprekken die ik er had met mensen, of typische 
dingen die mensen zeiden waar ik nu achteraf 
erg om kan lachen. Zo was er iemand die wel 
honderd keer tegen me zei: ‘Het leven is een 
groot spel en het gaat erom hoe je het speelt’. 
En zo is het”. 
Wilt u contact met Sandra opnemen? Dat kan 
via: 06-1961 4141 of sandra@helendehalte.nl

Tekst: Stephanie Dumoulin/Foto: aangeleverd.
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Het geheim van 
Wijk aan Zee

Ik ben dol op eten en ik ben dol op ons dorp.
Een goede combinatie om op zoek te gaan naar 
wat er in deze buurt aan traditionele keuken te 
vinden is, dacht ik zes jaar geleden. In de Jutter 
van 2016 vertelde ik dat ik op zoek was naar het 
recept van ‘de Wijk aan Zeese omelet’. Het bestaan 
van een dergelijke schotel werd mij bevestigd door 
een verwijzing in ‘De kleine geschiedenis van de 
Nederlandse keuken’. Kroketjes uit Ulicoten, 
de Zuid-Hollandse repje-de-brui, Gelderse fruit-
gerechten en … de omelet uit Wijk aan Zee. 

Bij gebrek aan bestaande regionale schotels had 
ik eerder zelf een traditioneel product verzon-
nen, namelijk Aertsz Mostaert. Een mosterd met 
in de naam verwijzingen naar twee historische 
figuren uit ons dorp. Nu was er echter een serieus 
aanknopingspunt in ‘De kleine geschiedenis…’. 
Op zoek naar de bron dus. Ik kwam terecht bij 
het receptenboek van mevrouw Marselis. 
Een handgeschreven kookschrift uit 1790.
De familie Marselis was een schatrijke Amster-
damse familie die hun vermogen met handel op 
de Oost hadden verdiend en een buitenplaats 
hadden in Overveen/Bloemendaal. De Maerte 
(hoofd van de keuken) schreef zo nu en dan een 
recept op en mevrouw Marselis zelf deed dat ook 
af en toe. De recepten werden uitgewisseld met 
andere Grachtenjuffers. Een voorbeeld hiervan is 
‘de Karie van Juffrouw Lups’. Een oosters getinte 
schotel die in het kookschrift van mevrouw 
Marselis is opgenomen. Deze kookschriften 
vormen de basis van onze huidige kookboeken.

Op pagina 102, tussen Yserkoekjes te bakken en 
Caneelwafeltjes te maken staat ‘de Wyk op Zee 
Struyf ’. Het is het enige gerecht van de 500 
recepten dat met een plaatsnaam is aangeduid.
Er zal dus een reden zijn geweest om het zo 
duidelijk als ‘Wyk op Zee Struyf ’ te vermelden 
in het kookschrift. Het recept is eenvoudig. 
Een heel typisch bestanddeel maakt het echter 
een bijzondere omelet. Misschien is dat wel het 
geheim van Wijk aan Zee. Ogenschijnlijk heel 
eenvoudig, maar met dat ene specifieke 
ingrediënt wordt het ineens uniek.

Wyk op Zee Struyf:
3 leepels melk, 3 leepels franse wijn, 3 eyeren, 
de struyf daarvan gebakken.

Eet smakelijk! Fons Deen.
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Vanaf 7 februari gaan de ondergrondse vuil-
containers voor restafval op slot in Wijk aan Zee. 
De gemeente doet dit om het restafval te verminde-
ren. In andere delen van Beverwijk heeft dit al tot 
positieve resultaten geleid. 

Wat betekent dit voor jou?
Vanaf 7 februari kun je de ondergrondse vuil-
container voor restafval alleen nog met een 
afvalpas openen. Deze pas heb je al. Iedereen 
heeft deze pas. Het is dezelfde pas als de pas voor 
de milieustraat. Niet iedereen kan de onder-
grondse container openen. Alleen inwoners die 
gebruik mogen maken van de ondergrondse 
container, kunnen de container met deze pas 
open. Deze inwoners ontvangen hier nog een 
brief over. Heeft u een grijze bak aan huis? 
Dan kunt u geen gebruik meer maken van de 
ondergrondse container voor restafval. 

Pas kwijt maar wel recht op het gebruik van een 
ondergrondse container? Bel dan met HVC via 
0800-0700. HVC verstrekt dan tegen betaling 
een nieuwe pas.

Sloten op containers leiden tot minder restafval
Door de ondergrondse containers voor restafval 
op slot te zetten, neemt het restafval ook af. 
In de rest van Beverwijk wordt het ook al een 
aantal jaren zo gedaan. De resultaten zijn positief. 
De afname komt omdat bedrijfsafval niet meer in 
de containers kan, omdat mensen met eigen 
containers dan alleen nog die containers kunnen 
gebruiken en omdat mensen meer afval gaan 
scheiden. Het scheiden van afval is goed. 
Er gaat dan minder afval als restafval de verbran-
dingsoven in. Dat afval kan gerecycled worden. 
Denk aan groente-, fruit- en tuinafval, papier, 
glas, textiel en plastic. Het verbranden van afval 
is daarnaast ook duurder dan het recyclen van 

grondstoffen. Als we allemaal meer afval 
scheiden heeft dat een gunstig effect op de afval-
stoffenheffing.

Containers afgesloten, maar meer afval dan in 
de eigen grijze bak past? 
Soms hebben huishoudens meer afval dan in de 
eigen grijze bak past. Die eigen container is 240 
liter en HVC leegt die container één keer in de 
vier weken. Huishoudens komen in aanmerking 
voor maatwerk als:
• in het gezin een gezinslid is met een 
medische indicatie waardoor er meer restafval is 
dan gemiddeld,
• op een adres een kind is ingeschreven in de 
leeftijdscategorie 0 tot en met 3 jaar,
• op een adres vijf personen of meer zijn 
ingeschreven, of
• de buitenruimte bij de woning minder dan 
12m2 is.

In deze gevallen kan contact opgenomen worden 
met de publieksinformatie van de gemeente via 
0251–256256 of via info@beverwijk.nl. 

Verhuur van appartementen en huisjes 
Wat moet je doen als u een appartement, zomer-
huisje of recreatiewoning verhuurt? Als je apart 
afvalstoffenheffing hiervoor betaalt via Cosensus, 
dan is het toegestaan het afval weg te gooien via 
een ondergrondse container. Je krijgt dan ook 
een extra pas, zodat de huurder de containers kan 
openen. Als je geen afvalstoffenheffing betaalt of 
geen aanslag hebt gekregen dan wordt het afval 
gezien als bedrijfsafval. Je moet bedrijfsafval 
apart laten afvoeren via een contract met een 
particuliere afvalinzamelaar. Je kunt denken aan 
Adrichem, GP Groot, Milieuservice Nederland, 
Renewi of SUEZ. Er kan controle zijn op het 
hebben van een bedrijfsafvalcontract bij verhuur.

Ondergrondse vuilcontainers
voor restafval gaan op slot
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Vele handen maken licht werk. Onze ‘Bouwploeg’ 
bestaat uit mannen en vrouwen uit alle hoeken 
van het dorp, enthousiaste vrijwilligers die altijd 
klaar staan als er iets wordt georganiseerd in het 
dorp. In de bouwploeg is ruimte voor iedereen. 
Je hoeft niet handig te zijn of sterk. Je moet wel van 
gezelligheid houden, want samen aan iets bouwen 
schept een band en de sfeer is altijd goed. 

Een van onze oud-gedienden is Peter Meester, 
al jarenlang een trouw lid van de ploeg. 
Hij verwoordt het als volgt: “Al zo’n twee jaar, net 
als vele andere ‘activiteit gerelateerde’ groepen 
in ons dorpje uit het zicht verdwenen. Maar 
hier geldt zeker niet: uit het oog, uit het hart. 
Sterker nog, we zien ondanks de stilte nog steeds 
nieuwe gezichten verschijnen als er een klusje is. 
Dat geeft de gemiddelde bouwer moed. Vrolijke 
gezichten met een stevig paar handen er aan, 
want na zo’n 23 jaar raakt het oudste deel van de 
bouwers wel een beetje op en versleten”. 

“Bij de laatste grote klus: de verhuizing naar de 
ruimtes onder de tribune van de SV Wijk aan 
Zee, hadden we alle spullen die in de loop van 
23 jaar tot het inventaris zijn gaan behoren weer 
eens in onze handen. De circuspiste gemaakt 
voor, en gebruikt bij een van de laatste nieuw-

jaarsfeesten in De Moriaan. Het theater dat 
dienst deed bij het smaaktheater. En uiteraard de 
enorme lampenkappen welke de kramen opsier-
den tijdens de smaakmarkt”. 

Onvermijdelijk komen toch de herinneringen 
aan de gezellige zomeravonden op het pleintje 
naar boven drijven. Voor de bouwploeg begon 
zo’n feest ’s middags al met het neerzetten van 
de kramen, tafels, banken en wat dies meer zij. 
“Het ‘kramenplan’ stond meestal wel aardig vast, 
maar de wijze waarop de tafels en banken door 
de bouwers over het plein werden uitgestrooid 
behoefde vaak nog wel enige verbetering. 
Dat gebeurde dan door de afdeling ‘Styling’. 
Dat we sommige tafels soms 3x in onze handen 
hadden mocht de pret niet drukken”. 

“Leuke herinneringen dus, hopelijk kunnen we 
ze in 2023 aanvullen met nieuwe. Het wordt wel 
weer eens tijd, vind je niet? Hoe het ook gaat 
lopen deze zomer, de bouwploeg zal er weer 
staan als het nodig is”.

Kom erbij of laat ons helpen. Samen voor het 
dorp. Wil je je aanmelden of heb je behoefte aan 
meer informatie, mail dan naar:

bouwploegwaz@gmail.com

De bouwploeg van Sawaz

AAN DE BAL..
Spaar de sterren 

van SV Wijk aan Zee
Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee

Op 12 februari 2022 is de aftrap van de unieke 
actie waarbij het hele dorp voetbal- en handbal-
plaatjes kan gaan sparen van vrijwel alle sterren 
van SV Wijk aan Zee. In augustus 2020 bood Leon 
Poliste van de Spar deze actie aan bij bestuurslid 
Bianca Kramer, maar door alle coronamaatregelen 
was het helaas niet mogelijk om de actie al eerder 
op te starten. Met geduld en het nodige door-
zettingsvermogen van Leon en Bianca is het nu 
alsnog gelukt om alles rond te krijgen. 

Acht weken lang krijgt iedere klant bij aankoop 
van € 10,-- bij de Spar een pakje plaatjes met op 
elke plaatje een foto van een speler uit een van de 
jeugd- of seniorenteams, óf van een van de vele 
vrijwilligers van de club. Natuurlijk is er ook een 
album beschikbaar waarin alle verzamelde plaat-
jes kunnen worden ingeplakt. De albums zijn op 
zaterdag 12 februari tijdens de openingstijden bij 
de Spar te verkrijgen. Leden van SV Wijk aan Zee 
zijn op deze dag in hun rood-gele tenue aanwezig 
om de albums uit te delen. Daarna zijn de albums 
gedurende de actieperiode van acht weken te 
verkrijgen in de kantine van de club.

En dan is het natuurlijk de grote kunst om je 
boek vol te krijgen. Een levendige ruilhandel 
zal in Wijk aan Zee op gang komen: kinderen 
die plaatjes ruilen op het schoolplein, buren die 
de deur bij elkaar plat lopen of ouderen die op 
een hoek van de straat op verdachte transacties 
worden betrapt. Houd vooral de facebook pagina 
van SV Wijk aan Zee in de gaten, want er worden 
ook ruildagen in de kantine van de club 
georganiseerd. En voor wie zijn of haar album 
het eerste vol heeft met alle plaatjes van de teams 
en vrijwilligers: meld het direct op de facebook-
pagina van SV Wijk aan Zee, want die krijgt een 
leuke, verassende prijs. En er is nog een leuke 
prijs beschikbaar: kijk op de laatste pagina van 
het album en stel je eigen droomteam samen. 
Maak er een foto van en app deze foto naar 
Bianca Kramer op het nummer 06-5365 1420. 
Bianca dankt namens de club de Spar en alle 
sponsoren die deze actie mogelijk hebben 
gemaakt en hiermee de club een steuntje in de 
rug geven. En natuurlijk ook dank aan Bianca 
voor al haar inzet en het maken van alle foto’s!

Tekst: Martin de Vlugt/Foto: Hans de Bruijn.

Radio Beverwijk is een campagne gestart om 
vrijwilligers te werven ook uit Wijk aan Zee. 
In de komende maanden wil de omroep dertig 
nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Deze vrij-
willigers zullen zich gaan bezighouden met het 
verzamelen en uitzenden van lokaal nieuws. 
Ervaren vrijwilligers van de organisatie zorgen 
intern voor de begeleiding en coaching.

Radio Beverwijk bestaat al sinds 1993 en maakt 
de programma’s met ongeveer zeventig vrij-
willigers. Een uitbreiding van het team met maar 
liefst dertig nieuwe medewerkers lijkt dan ook 
vrij fors. Toch is bewust voor dat aantal gekozen. 

Medeoprichter Raimond Bos: ,,Veel mensen 
staan er niet bij stil hoeveel voorbereiding er 
nodig is om een goed radioprogramma te maken. 
Als leidraad kun je aanhouden dat je voor het 
maken van één uur radio acht uren voorberei-
ding kwijt bent. Die tijd gaat onder meer op aan 
het zoeken naar onderwerpen, het benaderen 
van de gasten en het schrijven van nieuwsbul-
letins. Met name dat laatste is een tijdrovend 
karwei. Een nieuwsbulletin lees je in vijf minuten 
voor, maar je bent ongeveer een uur bezig om die 
teksten te schrijven. Natuurlijk worden die acht 

uur voorbereiding niet door één persoon gedaan. 
De werkzaamheden worden verspreid over de 
teamleden”. Het gaat dus nadrukkelijk niet 
alleen om mensen die willen plaatsnemen achter 
de microfoon, al zijn ook voor die taak nieuwe 
vrijwilligers welkom.

Journalistiek
Men is vooral op zoek naar mensen die gevoel 
voor journalistiek hebben. ,,Primair is het onze 
taak om de inwoners van de gemeente Beverwijk 
te informeren over alles wat er in de gemeente 
gebeurt. Dat houdt in dat we nadrukkelijk 
inzetten op versterking van onze nieuwsploeg. 
Verslaggevers op locatie, mensen die berichten 
schrijven voor onze website, interviewers, 
enzovoort. Door de hele organisatie heen willen 
we de bestaande teams versterken. Daarnaast 
hebben we ambities voor het opzetten van 
nieuwe projecten, maar dat kan alleen als we 
voldoende vrijwilligers hebben’’. 
Radio Beverwijk werkt nauw samen met de 
omroepen in Heemskerk en Velsen. Het actua-
liteitenprogramma dat de drie stations op werk-
dagen in de avond uitzenden, wordt vanuit 
Beverwijk gemaakt. Ook in het kader van deze 
samenwerking zijn nieuwe vrijwilligers welkom.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Op deze dag brengt Radio 
Beverwijk traditiegetrouw een groot programma 
waaraan door tientallen vrijwilligers wordt 
gewerkt. Specifiek voor deze dag is behoefte aan 
tijdelijke extra ondersteuning. Om het uitvoeren 
van een schaduwenquête mogelijk te maken, 
zijn in alle tijdvakken tussen 07:30 en 21:00 uur 
vrijwilligers nodig die zich gedurende drie uren 
eenmalig willen inzetten voor dit grote project. 
,,We hebben in de loop der jaren een grote 
reputatie opgebouwd met dit programma. 

Het wordt echter steeds lastiger om de klus te 
klaren met alleen onze eigen vrijwilligers. 
We doen daarom een beroep op iedereen die op 
16 maart kan en wil meehelpen. Meld je aan!’’

Aanmelden
Belangstellenden kunnen reageren door een 
bericht te sturen aan:

programmaleiding@radiobeverwijk.nl 
en daarin duidelijk aan te geven of het gaat 
om regulier vrijwilligerswerk voor de omroep-
organisatie of om een eenmalige deelname op 
woensdag 16 maart 2022.

Radio Beverwijk zoekt vrijwilligers
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Zoals we eerder in De Jutter schreven heeft de 
Dorpsraad de vergunning van Tata voor uitbrei-
ding van de warmbandwalserij voor de rechtbank 
betwist. De Dorpsraad is namelijk van mening 
dat de Omgevingsdienst, die de vergunning heeft 
verleend, niet zorgvuldig naar alle consequenties 
van dit project heeft gekeken. Ondanks dat de 
rechtbank het niet met alle argumenten van de 
Dorpsraad eens was, vond ook zij dat er onzorg-
vuldig is gehandeld en dat er zelfs voldoende reden 
is om de vergunning te vernietigen.

In De Jutter hebben we eerder uitgelegd waarom 
de Dorpsraad bezwaren had tegen de verleende 
vergunning. Samengevat: de gevolgen van de 
beoogde uitbreiding van de productiecapaciteit 
van Tata kan zeer negatief uitpakken voor de 
leefbaarheid van ons dorp. 

De Dorpsraad wil graag twee dingen:
1) Een Milieu Effect Rapportage (MER) over 
alle gevolgen van het effectief vergroten van de 
productiecapaciteit van Tata bij de warmband. 
En daarmee bedoelen wij dat er ook gekeken 
wordt naar de dan toenemende productie in de 
fabrieken die in de productielijn voorafgaand 
aan deze walserij zitten. Strikt genomen is zo’n 
MER niet nodig. Immers deze andere fabrieken 
hebben een eigen vergunning. Maar de Dorps-
raad ziet het als niet meer dan redelijk dat er 
desondanks toch goed gekeken wordt wat de 
gevolgen van toenemende productie voor milieu 
en gezondheid zijn. Nu de vergunning opnieuw 
verleend moet worden zullen we opnieuw op 
deze MER aandringen. Wettelijk kunnen wij dat 
niet afdwingen, is ook in de rechtszaak gebleken, 

maar waarom zouden de Omgevingsdienst en 
Tata deze redelijke vraag niet inwilligen? 
En zo duur is een dergelijke MER niet. 

2) De geluidsoverlast neemt toe bij de uit-
breiding. Hoeveel precies weten we nog niet. 
Tata gaat er vanuit dat het extra geluid binnen 
de geluidsvergunning van het bedrijf past. 
Als dat tegenvalt is zij niet bereid een geluids-
filter in te bouwen, omdat het te duur zou zijn. 
De Dorpsraad vindt dit niet redelijk: zo ben je 
geen goede buur. Zij zegt: neem geen risico met 
de gezondheid van omwonenden en bouw deze 
filter meteen in.

In tegenstelling tot het uitvoeren van een MER 
kost een filter in een schoorsteen wel een flinke 
duit. Maar op de kosten per ton gewalst staal 
straks is deze investering gering. Kunnen we 
dit wettelijk afdwingen? Nee, immers er is een 
geluidsvergunning. En de berekeningen zijn zo 
gemaakt dat deze uitbreiding er precies in past.

Maar de overlast neemt wel toe. Dus ook hier 
gaan wij van de gelegenheid gebruik maken om 
te vragen het bouwplan aan te passen. Tata, heb 
respect voor de omgeving. Wees een goede buur 
en neem het zekere voor het onzekere: bouw 
alstublieft de geluidsfilter in. 

Kortom, nu de vergunning naar de prullenbak 
is verwezen, gaat de Dorpsraad constructief aan 
het werk. 
Doel: de leefbaarheid in Wijk aan Zee te bescher-
men en te verbeteren. Het liefst samen met Tata 
en de Omgevingsdienst.

Dorpsraad wint rechtszaak vergunning 
uitbreiding warmbandwalserij

Harsco, geef meevaller aan goed doel!
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad 
van State (zie elders deze pagina) schreef de 
Dorpsraad een open brief aan de directeur van de 
Harsco-vestiging. De boodschap: juridisch hebt u 
gewonnen; moreel heeft u verloren. Dus doe wat 
goeds met deze meevaller van een half miljoen.

Enkele citaten uit de brief: 
Geachte heer Hochstenbach,
Gelukkig leven we in een rechtstaat. In de 
hoogste instantie van onze rechtssysteem is 
gebleken dat Harsco bijna een half miljoen 
euro aan opgelegde dwangsommen niet had 
hoeven te betalen. U krijgt het geld terug 
omdat de dwangsommen niet rechtsgeldig 
waren. De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert 
u met deze zwaarbevochten juridische over-
winning. De Dorpsraad heeft in de rechtszaal 
gepleit voor handhaving van de dwangsom-
men omdat het onzorgvuldig storten van hete 
‘slakken’ (daar ging het om) zeer schadelijk is 
voor de omgeving. Wij zijn desalniettemin toch 
tevreden met de uitspraak. Want om te begin-
nen is nu vastgesteld waaraan het schort in de 
vergunning die u door de overheid is verstrekt. 
De uitspraak biedt aanleiding en gelegenheid 
deze en andere vergunningen te herzien en 
aan te scherpen.

(…) Dankzij ongelukkige definities en woord-
keus kreeg u gelijk. Het is niet uit te leggen: 
ieder weldenkend mens vindt dat uitstoot die 
dood en verderf zaait in onze welvaartstaat 
ontoelaatbaar is en uw bedrijf mag daarvoor 
niet beboet worden. Gelukkig is de boodschap 
van de vergunning bij Harsco wel geland, 
maken wij op uit enkele maatregelen die u trof. 
Maar er is nog veel te doen om uw bedrijf wer-
kelijk schoon te laten opereren. Bijna een half 
miljoen euro heeft u nu tot uw beschikking. 

(…) U heeft recht op dat half miljoen, maar 
de vraag is wat gaat u er mee doen? Geen 
punt als u samen met uw advocaten en alle 
directieleden en deskundigen van Tata Steel 
die gestreden hebben  voor uw beroep, een 
flesje champagne open trekt. Een overwinning 
mag gevierd worden. Maar uw juridische over-

winning doet niets af aan het breed gedeelde 
moreel besef dat uw operatie grote schade 
heeft veroorzaakt aan de gezondheid van 
omwonenden, inclusief bij kinderen.
(…) De Dorpsraad spreekt u, meneer Hoch-
tenbach, daarom aan op uw maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en die van uw bedrijf. 
Wij roepen u bij deze op om met uw bestuur 
en wellicht ook uw aandeelhouders te denken 
over een goede en vooral rechtvaardige 
besteding van het geld. 

(…)U kent vast - net als wij - mensen met 
chronische gezondheidsproblemen door de 
luchtvervuiling in onze omgeving. Of kinderen 
die astma kregen. Wellicht heeft u gehoord 
van de vreselijke omstandigheden waarin 
relatief jonge mensen stierven. En over de 
achterblijvers die onthutst verder moesten 
met hun leven. U heeft vast ook gehoord van 
bewoners die vanwege gezondheidsproble-
men door uw uitstoot moesten verhuizen. 
U heeft ongetwijfeld meegekregen dat lokale 
huisartsen veel ellende, gerelateerd aan de 
uitstoot, in hun praktijk voorbij zien komen. 
Van hartfalen tot diabetes en luchtwegaandoe-
ningen. Voor slachtoffers waren de dwang-
sommen een opsteker. De overheid was 
eindelijk opgestaan om iets te doen aan het 
onbestaanbare dat hen was overkomen en de 
vervuiler moest betalen. Terugstorten 
ervaart men als onrechtvaardig. Met een grote 
storting aan een goed doel laat u zien dat het 
Harsco menens is en dat uw bedrijf eraan 
hecht om een positieve bijdrage te leveren aan 
de samenleving. Het overige geld steekt u vast 
en zeker in investeringen om tot een schone 
bedrijfsvoering te komen. Er is veel te investe-
ren en te doen, zeker nu in de nabije toekomst 
de vergunning aangescherpt wordt. 
Wij horen graag van u hoe u het geld gaat 
besteden, meneer Hochstenbach. Wilt u liever 
het geld besteden aan een op te richten lokaal 
fonds dat bewoners ten goede komt, dan zijn 
we natuurlijk altijd bereid om mee te denken.

De hele brief lezen? Kijk op www.wijkaanzee.org 
onder ‘Laatste nieuwsberichten’.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
(OD-NZKG) had Harsco geen dwangsommen 
mogen opleggen voor de grote stofwolken bij de 
verwerking van hete slak. Dat heeft de Raad van 
State, het hoogste bestuursorgaan in Nederland, 
medio januari bepaald. 

Harsco had aangevoerd dat de putten waarin de 
hete slak wordt gestort bedoeld zijn om de slak af 
te koelen. Het zijn daarom technisch gesproken 
‘installaties’ en geen opslagplekken. Waren het 
opslagplekken dan had de OD-NZKG wel 
kunnen optreden. Volgens de vergunning moet 
de stofwolk bij het verplaatsen van de slak bij 
een opslagput binnen de twee meter blijven. 

Eerder had de rechtbank in Haarlem de Omge-
vingsdienst wel gelijk gegeven. De Dorpsraad 
had zich in beide zaken mede partij verklaard 
en het pleit van de Omgevingsdienst gesteund. 
Harsco krijgt nu 450.000 euro aan betaalde 
dwangsommen terug. Eerdere dwangsommen 
hoefde het ook niet te betalen omdat de 
Omgevingsdienst te laat was met innen. 

De Dorpsraad gaf naar aanleiding van de uit-
spraak de volgende verklaring uit:
De uitspraak van de Raad van State over de 
dwangsommen voor Harsco is volstrekt helder. 
De vergunning die Harsco gekregen heeft, staat 
het storten van hete slak (de steenachtige resten 
die overblijven bij de productie van ruw ijzer) 
met stofwolken toe. De uitspraak is het zoveelste 
bewijs dat de Omgevingsdienst haar zaken niet 
op orde heeft. De formulering van de vergunning 

deugt niet. De bevolking betaalt de prijs. 
Want zoals de Omgevingsdienst zelf bij de Raad 
van State uitlegde: juist bij de stort van deze hete 
resten komen allerlei schadelijke stoffen vrij. 
Het is de gevaarlijkste fase van de afvalver-
werking. De Omgevingsdienst wil de bevolking 
juist voor deze uitstoot beschermen, aldus de 
dienst in de rechtszaal. 

Nu blijkt dus dat zij niet kan handhaven met de 
regels die zij zelf heeft uitgegeven. Regels die 
overigens in samenspraak met Tata zijn opge-
steld. Ook dat werd duidelijk in de rechtszaal. 
De Omgevingsdienst wil het productieproces 
van Tata altijd zoveel mogelijk faciliteren. 

Dat heeft geleid tot veel te ruime vergunningen. 
Schade aan gezondheid is hooguit een detail. 
De Dorpsraad slaat al jaren hierover op de trom. 
Ook de falende handhaving en bewijslast die aan 
onredelijk veel eisen moet voldoen dragen bij aan 
de verloedering van de omgeving. De grafiet-
regens en de Harsco zaak laten dit alles klip en 
klaar zien.

De uitspraak maakt duidelijk dat de Omgevings-
dienst als de wiedeweer aan het werk moet om 
onmiddellijk een nieuwe, scherpe vergunning op 
tafel te leggen. De rechters geven ook deze hint.
Tenslotte, ook Tata en Harsco kunnen zich de 
uitspraak aantrekken. Bedrijven hebben de 
wettelijke plicht schade voor de omgeving te 
minimaliseren. Dat hun stofemissie zeer schade-
lijk kan zijn, wisten en weten zij. De rozaslakhal 
heeft het probleem nog niet opgelost.

Dorpsraad: Harsco-zaak bij 
Raad van State toont het falen van 
toezicht door Omgevingsdienst aan

Eind januari kwam het RIVM met een nieuw 
rapport dat bevestigt wat we eigenlijk wel wisten. 
Dat een aanzienlijk deel van de kankerverwek-
kende PAK en de schadelijke metalen die zijn 
gemeten op de grond en in het fijnstof in de 
IJmond afkomstig zijn van Tata Steel. 
De Dorpsraad vond het rapport schokkend. 
Want na 160 pagina’s is het beeld verrezen van een 
bedrijf dat het koud laat wat voor schade het aan 
mens en omgeving aanricht. 

Het gooit namelijk ieder jaar veel fijnstof en 
meer dan duizend ton grof stof (cijfer staat in 
het RIVM-rapport) over de schutting maar weet 
niet wat erin zit. En het wil het ook niet weten. 
De Dorpsraad vermoedt omdat Tata de eigen 
operatie niet wil schaden. En de overheid gaat 
daarin mee. Die wil ook niet precies weten wat er 
precies uitgestoten wordt aan schadelijks over de 
omgeving, omdat zij het bedrijf de ruimte gunt 
die het wil hebben. Hoe vaak heeft de Dorpsraad 
de Provincie niet gevraagd om meer en beter te 
meten bijvoorbeeld? En om onafhankelijke 
metingen op het Tata terrein? En om metingen 
en duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s 
voordat een vergunning wordt afgegeven? 
Dat er een onderzoek kwam was uitsluitend om 
de bezorgde bewoners rustig te houden.

De Dorpsraad noemt het ontluisterend te zien 
in dit rapport hoeveel moeite het de overheid/
RIVM anno 2022 in een welvarend land als 
Nederland kost om erachter te komen wat de 
grootste vervuiler überhaupt uitstoot. Tata Steel 

rapporteert namelijk uitsluitend wat perse moet. 
Dat is heel weinig. De lijst van wat niet gerap-
porteerd wordt is indrukwekkend: heel veel 
schadelijke stoffen maar ook niets van overslag 
en transport, andere open bronnen, treinverkeer, 
Harsco en Pelt en Hoykaas en vermoedelijk 
ontbreken ook allerlei incidenten. Toch slaagt het 
RIVM erin belangrijke conclusies te trekken. 
Dat Tata onderrapporteert. Voor metalen loopt 
dat op tot vijftig keer minder dan uit het RIVM-
onderzoek blijkt en voor kankerverwekkende 
PAK loopt het op tot duizend keer minder. 

En nu? Tata zal ongetwijfeld zeggen dat de 
vervuiling al veel minder is en dat het met 
Roadmap Plus nog beter gaat worden. Maar wat 
stellen deze toezeggingen nog voor als je je 
baseert op de onbetrouwbare emissiegegevens 
van Tata zelf? De Dorpsraad vindt dat de 
Provincie met een nieuwe vergunning voor Tata 
moet komen. Een waarin de vuile voorkant (waar 
de meeste schadelijke stoffen vandaan komen) 
met een harde deadline gereduceerd wordt. 
Daarvoor moet de Provincie aanhaken bij de 
deadline die Tata zichzelf geeft: 2030. Of beter 
nog 2028 (volgens de Tata-consultants haalbaar). 
Voor de Dorpsraad is wachten op betere tijden 
zonder harde afspraken geen optie. ‘En dat zou 
het voor de overheid ook niet moeten zijn,’ aldus 
de Dorpsraad.

De hele verklaring lezen? Ga naar: 
www.wijkaanzee.org en kijk onder 
‘laatste nieuwsberichten’.

RIVM-rapport schokkend/ontluisterend
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Dorpskerk

Zondag 6 februari 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden

Zondag 20 februari 10.00 uur
Voorganger: dr. K. Bras te Haarlem

Odulphuskerk

Zaterdag 5 februari 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: pastor Kiki Kint

Zondag 13 februari 9.15 uur
Eucharistieviering met Scola Cantorum
Voorganger: vicaris G. Bruggink

Zaterdag 19 februari 19.00 uur
Familieviering met Jeugdkoor
Voorganger: diaken Marcel de Haas 

Zondag 27 februari 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers

Ingezonden
Ik wil bij deze de mensen bedanken voor de 
fruitmand met de kerstdagen persoonlijk aan-
geboden door de kerstman. Moeilijke dag, stil 
door corona dus geen bezoek, geen auto’s langs 
de dijk. Een verademing dank jullie wel en een 
speciale dank aan de kinderen van De Vrijheit. 
Het enige wat nog over is van de fruitmand is 
de kaart die jullie hebben gemaakt. Ik heb hem 
opgehangen. Die kaart deed me meer dan jullie 
denken, dus speciaal ook voor jullie dank je wel. 
(Wat ook over is het lege blikje stroopkoeken, 
daar zitten nu mijn medicijnen in). 
Fijn dat ik in dit dorp mag wonen.

Ton Mars, 86 jaar.

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

Dorpshuis De Moriaan
Vrijdag 4 februari: 12.00 - 13.30 uur
Dorpslunch (aanmelden 0251-374320)
Woensdag 9 februari: 20.00 uur
Dorpsraadvergadering
Vrijdag 11 februari: 10.30 - 12.00 uur
De Leestafel “Historisch Wijk aan Zee” 
Bibliotheek IJmond Noord en Dorpshuis De 
Moriaan lijkt het leuk om met de dorpsbewoners 
één keer per maand een leestafel te organiseren.
Hierbij wordt er bij elke leestafel een nieuw 
onderwerp gekozen waar dorpsgenoten samen 
over kunnen praten, lezen en informatie kunnen 
delen. Het onderwerp deze maand is “Historisch 
Wijk aan Zee” waarbij mooie oude foto’s op een 
groot scherm te zien zijn. Er zal een gastspreker 
vanuit Museum Kennemerland zijn en een 
collectie boeken over de historie van het dorp.
Kom samen met dorpsgenoten om herinneringen 
en kennis over het dorp de delen. 
Graag vooraf aanmelden: 0251-374320
Vrijdag 11 februari: 21.00 uur
Popquiz met Saskia & John
Dinsdag 15 februari: 17.00 uur
Seniorenmaaltijd (aanmelden 0251-374320)
Dinsdag 22 februari: 13.00 - 15.30 uur
Sportinstuif voor kinderen t/m 12 jaar. 
Zaterdag 26 februari: 20:00 uur
Moriaan Darts (aanmelden vanaf 19.00 uur)

De volgende activiteiten gaan weer van start:
Bodyshape: op woensdag 2 februari begint Inge 
weer met haar lessen om 19.30 uur.
Wandelen voor senioren: de wijksportcoach Bert 
wandelt op een rustig tempo op maandagochtend 
vanaf 10.00 uur een mooie route door het dorp. 
Bij terugkomst in het dorpshuis drinken zij nog 
een bakkie koffie om het gezellig af te sluiten. 
Stoelgymlessen: op donderdagmiddag 3 februari 
van 13.15 tot 14.00 uur start Bert de lessen.
Yoga & Pilates: op vrijdagochtend 4 februari 
start Erieke om 11.15 tot 12.15 uur. 
Teken- en schilderclub: is op donderdag van 
13.30 tot 16.00 uur. 
Nieuwsgierig? Kom gerust eens binnenlopen om 
een kijkje te nemen of om gelijk mee te doen!

Ook starten veel van de verenigingen weer. 
In de agenda, op de website van het dorpshuis, 
staan de data en tijden van o.a. de volleybal, bad-
minton, handbal, rummikub, bridge, La Passe en 
Vrij uit Zingen. Kijk op: www.moriaan.nl.

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 5 februari vindt er weer een schoon-
maakactie van zwerfvuil plaats in Wijk aan Zee. 
Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 
Gereedschap is aanwezig. Afhankelijk van het 
aantal deelnemers zal in een uur een zo groot 
mogelijk gebied van zwerfvuil worden ontdaan. 
Na afloop bestaat de mogelijkheid om in Café de 
Zon nog wat na te praten met een gratis drankje.

Oud papier ophalen
Zaterdag 19 februari

haalt SV Wijk aan Zee weer oud papier op.
Met de opbrengst daarvan kunnen de groeiende 

kosten van de vereniging worden betaald. 
U kunt het ook bij het Doolhof neerzetten.

Op 12 maart weer klimaatalarm?
Vorig jaar is er op 14 maart een klimaatalarm 
gehouden. De vrijwilligers van De Banjaert en 
enkele mensen van elders togen in optocht naar 
het Julianaplein alwaar een deel van het Alkmaars 
Straatorkest liederen zong over de klimaatcrisis 
en er was een korte toespraak van wethouder 
Hayder Erol. Alles werd afgerond met een luid 
gebeier van de toren van de aloude kerk, die zag 
hoe gezellig het was. Gezellig, in Coronatijd. 
Organisatoren uit andere steden, waar de regels 
veel strakker werden gehandhaafd, verzuchtten 
bij het zien van ons filmpje zachtjes, maar hoor-
baar jaloers! Maar het was serieus, ook bedoeld 
als een uitlaatklep voor alle luchtvervuiling, een 
zoveelste waarschuwing aan het adres van Tata 
om vaart te maken.

Een en ander had niet gerealiseerd kunnen 
worden zonder de hulp van Greet Cudovan, want 
als PR-medewerker van De Banjaert, ben ik maar 
inwoner van Castricum, een buitenstaander.
Greet knoopte de eindjes aan elkaar in Wijk aan 
Zee en met de leden van het Straatorkest, 
ik onderhield de contacten met de gemeente over 
vergunningen en ordedienst, met de landelijke 
KlimaatCoalitie en met de vrijwilligers van 
De Banjaert. Dit jaar kan Greet er niet bij zijn. 
Mijn vraag is: zijn er mensen in Wijk aan Zee 
die mij kunnen helpen? Meldt je aan bij: 

pr.banjaert@nivon.nl. 
De tijd dringt, we hebben één maand voor de 
voorbereiding. Als ik een paar mensen heb, maak 
ik zo snel mogelijk een afspraak voor overleg.

Magda Vodde.

Open huis teken- en schilderclub
Bij de schilder- en tekenclub Wijk aan Zee is er 
weer plaats voor nieuwe leden. De bijeenkomsten 
zijn op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 
uur in Dorpshuis De Moriaan. Je bent van harte 
welkom tijdens het open huis op donderdag 
10 februari. Je kan dan kennismaken en dan 
kan je ook, indien je daar zin in hebt, direct 
meedoen. Er zijn geen getrainde leerkrachten, 
maar de leden hebben wel de passie om kennis 
te delen. Het motto is gedeelde passie is dubbele 
passie. Op 17 februari wordt gestart met een 
lestraject voor volwassenen waar er uitleg wordt 
gegeven over verschillende technieken. Ben je al 
een gepassioneerde schilder of tekenaar en heb 
je interesse, kom dan langs of neem contact op. 
Je bent van harte welkom. Het lestraject is niet 
verplicht. De datum kan veranderen i.v.m. de 
Corona maatregelen. Heb je interesse? 

Bezoek dan de website:
schildersclubwaz.wixsite.com/schildersclubwaz
Op de site kan je via “contact” je aanmelden. 
Je ontvangt daarna een e-mail met de gegevens 
wat je zoal nodig hebt.
Het lidmaatschap kost slechts € 22,50 voor 
12 weken. Dat is minder dan € 2,-- per week. 
Het seizoen duurt 2 x 12 weken en wordt in 
januari onderbroken door het Schaaktoernooi.
Tijdens de bijeenkomsten is ieder bezig met zijn 
eigen werkstukken en delen de ideeën.

Workshop Atlantikwall voor gidsen
In maart, april en mei zullen naar verwachting 
weer veel scholen de bunkers in Wijk aan Zee 
willen bezoeken. Tenslotte is het een unieke kans 
om op deze manier kennis te maken met dit 
cultureel erfgoed. Een aantal mensen hebben wij 
bereid gevonden de leerlingen in de bunkers te 
ontvangen en te begeleiden, maar meer mensen 
zijn gewenst. De workshop Atlantikwall voor 
gidsen zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 
11 februari van 13.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis 
De Moriaan. Als jij nu denkt: “Daar wil ik ook 
bij zijn!” Geef je dan snel op en stuur een mailtje 
naar: Rondwaz@gmail.com

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: 0251 508050
info@sociaalteambeverwijk.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.omgeving.tatasteel.nl/meldformulier.html
www.gisviewer.odnzkg.nl/tatasteel/
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/iets-melden
Gemeente Beverwijk en 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
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