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Ralph Smidt sinds 35 jaar verbonden aan 
Fysiotherapie Wijk aan Zee gaat de bakens 
verzetten. Hij verlaat de maatschap van Fysio 
Wijk aan Zee en gaat zich volledig toeleggen 
op Cranio Sacraal therapie zowel in Wijk aan 
Zee als in een nieuwe praktijk in Castricum. 
Ook is hij bezig met een nieuwe opleiding om 
zijn kennis verder uit te breiden. 

Waarom zet je deze stap? 
Omdat ik me niet meer wil conformeren 
aan de zorgverzekeraars, die bijvoorbeeld 
dwingen om allerlei contracten te tekenen. 
Je kan dan denken: wat moet dat moet, 
maar het zijn niet allemaal verbeteringen. 
En omdat ik vrij wil zijn in datgene dat ik 
het liefste doe, vanuit de visie die ik heb 
en daar past Cranio bij. Uitsluitend fysio-
therapie doen past niet meer binnen mijn 
visie. Dat is wel jaren zo geweest, er was ook 
heel veel liefde voor het vak. Die liefde heeft 
eigenlijk plaats gemaakt voor Cranio. 
Deze stap had ik tien jaar geleden nog niet 
kunnen doen.

Die energiebal wil eruit.
Ik doe helemaal geen fysio meer. In mijn 
optiek is dat beperkt. Fysiotherapie is 
eigenlijk een mechanisch denkmodel. 
Ik zie het wel echt als pleisters plakken. 
Je kan natuurlijk heel snel een pijnklacht 
verminderen, maar wat er werkelijk gebeurt 
dat is heel mooi omschreven door dokter 
Sarno (Hoogleraar revalidatiegeneeskunde 
in New York, red.). Die gaat er vanuit dat 
elke pijnklacht eigenlijk een emotionele 
klacht is. Dat kun je zien als een bal 
energie die ergens in je lijf zich nestelt. 
Dat kan bijvoorbeeld een schouderklacht 
zijn. Dus op het moment dat je eigenlijk 

alleen fysiek aandacht besteedt aan die 
schouder, je doet klak klak lak, maakt hem 
los, vanaf dat moment voelt het wel heel 
lekker maar die energiebal die wil eruit. 
Dus daar doe je niks mee en die gaat ergens 
anders zitten. Die komt bijvoorbeeld in 
je blinde darm terecht. Dus iemand komt 
nooit meer bij die chiropractor nee die komt 
bij een specialist. De klacht kan verspringen 
en het overzicht is weg. Want het is eigenlijk 
hetzelfde probleem.

Een heleboel mensen in Wijk aan Zee 
weten nu wat Cranio kan betekenen.
In het begin was ik natuurlijk helemaal een 
vreemde eend met Cranio, dat was in 2005. 
Maar ik kreeg natuurlijk wel op een gegeven 
moment het vertrouwen van de dokters, 
die vertrouwden mij, ik mocht gewoon mijn 
ding doen, dat heeft er toe geleid dat een 
heleboel mensen in Wijk aan Zee nu weten 
wat Cranio kan betekenen. 
Inmiddels is er bijna in iedere stad wel een 
of meerdere Cranio praktijken. Je kunt er 
ook heel veel mee behandelen. Omdat je 
van daaruit ingang hebt tot het hele leven. 
Alles heeft raakvlakken met elkaar. 
Omdat je de mogelijkheid hebt om met 
mensen in gesprek te gaan, je hebt tijd, 
ik trek meestal een uur voor mensen uit. 
Alle tijd om alles de revue te laten passeren, 
te voelen en stil te staan bij dingen, dat is 
sowieso al uniek.

Luisteren.
Tijdens de opleiding tot Cranio-therapeut 
moet je ook heel veel aan jezelf werken. 
Veel naar jezelf kijken, je blinde vlekken,
trauma’s of je rugzak die we allemaal 
hebben, dan moet je wel weten wat er bij 

jou speelt want je gaat contact maken met 
andere mensen. Er zijn twee opleidingen 
Uplegger in Doorn en je hebt een tweede 
stroming. Ik ben net met een nieuwe 
opleiding begonnen dat heet de bio-dyna-
mische stroming. Ik luister meer dan dat 
ik praat, dat is ook mijn kracht. Sommige 
mensen hebben een gave dat ze dingen zien 
-beelden- dat heb ik absoluut niet. Maar ik 
weet als iemand mij iets vertelt, dan weet 
ik wat diegene bedoelt. Terwijl die het nog 
niet eens gezegd heeft, dus ik luister graag 
tussen de regels door. Net zoals ik graag 
naar muziek luister, luister ik ook graag naar 
stemmen, wat mensen vertellen.

Waar komt mijn klacht nou vandaan?
Ik ben bewegingsexpert, gericht op het 
lijf. En ik kom via het lijf eigenlijk ook op 
hele andere niveau’s terecht bij mensen. 
Emotionele vlakken, spirituele vlakken ja. 
Heel breed. Iemand bijvoorbeeld die een 
depressie doorgemaakt heeft of scheidings-
problemen gehad heeft, die daarop fysieke 
klachten krijgt. bij zo’n persoon begin je wel 
ergens bij de klacht, maar uiteindelijk kom 
je ook bij waar zit nu de disbalans. Je maakt 
dingen ook voor mensen inzichtelijk. 
Dat is het mooiste wat er is. Als je mensen 
kunt helpen bij een zoektocht van waar 
komt mijn klacht nou vandaan? Waarom 
ben ik ziek, waarom heb ik pijn in mijn rug? 
Voorheen was dat: je komt bij een fysio-
therapeut en die doet klik klak klik en ze 
kunnen weer een paar weken verder maar 
uiteindelijk verschuif je het probleem. 
En de oorzaak, ik durf het rustig zo te 
zeggen, is 99 % psychisch. Zelfs een val-
partij kan te maken hebben met de geeste-
lijke gesteldheid waarin iemand is.

Therapeut Ralph Schmidt verzet zijn bakens
Het lichaam liegt nooit.
Wat mooi is, ik ben spullen aan het op-
ruimen in de praktijk. Ik huur straks alleen 
nog maar mijn kamertje, ik ben gewoon 
huurder straks. De spullen die ik in de 
andere ruimtes heb liggen ben ik dus aan 
het opruimen en ik kom daar een boekje 
tegen van Ted Troost. Hij was begin jaren 
80 haptonoom, hij behandelde beroemde 
sportmensen zoals Marco van Basten en 
Ruud Gullit en hij heeft toen een boekje 
geschreven en dat boekje heb ik toen 
gekocht. En de titel was wel intrigerend die 
was: Het lichaam liegt nooit. En dat is zo 
treffend. Door eigenlijk die fysieke klacht 
die mensen hebben, of dat nou pijn in je 
rug is of hoofdpijn of nekpijn. Het leidt 
altijd naar een emotionele of psychische 
component. Het is een feilloos systeem, 
dat altijd waarneemt, constant observeert. 
Alleen het wordt vaak niet zo begrepen. 
Het wordt heel vaak weggeduwd, zeker ook 
met emoties. Dat willen we niet, terwijl dat 
je kompas is. Eigenlijk moet je blij zijn dat 
als je een klacht hebt, dat is eigenlijk een 
soort alarmbel, van ik moet even naar 
mezelf toe, wat is er aan de hand? 
En dat is mooi, in dat proces kan ik mensen 
wat ondersteunen. Ik kan ze niet genezen 
natuurlijk, maar doordat mensen op een 
gegeven moment die stilte nemen, die rust, 
om even te kijken wat gebeurt er nu eigen-
lijk, waarom gebeurt dit mij? Dat werkt 
helend.

Beginjaren in Wijk aan Zee.
Ik ben in 1987 in de praktijk bij Jan 
Rumping gaan werken. Toen ik klaar was 
met mijn fysiotherapie, dat was in 1986, 
was er in Nederland helemaal geen werk. 
Toen ben ik een jaar in Duitsland gaan 
werken in een Schwarzwald-kliniek. 
Maar de Duitse mentaliteit dat was niet mijn 
ding. Dus na een jaartje dacht ik nee dit is 
het niet. Toen kwam ik via een advertentie 
bij Jan Rumping terecht. Die had maar een 
part-time baan voor me. Toen werkte ik 
20 uur bij Jan en ik werkte ook bij Aad 
Molenaar in de platenwinkel. Zo ben ik 
begonnen. Toen was er tussentijds nog 
iemand anders die de praktijk overnam. 
Maar uiteindelijk vroeg ik op een gegeven 
moment Jan Tewis die ik al vanaf de oplei-
ding ken, want onze droom was om samen 
een praktijk op te zetten. Toen konden wij 
de praktijk overnemen, dat was in 1996.

Nieuwe praktijk: Helende Halte.
Ik kan niet meer bij de zorgverzekeraar zelf 
declareren, dat betekent als mensen bij mij 
komen, dan krijgen ze een factuurtje, ze 
rekenen bij mij af en gaan zelf de factuur 
bij de verzekering indienen en afhankelijk 
van hun verzekering krijgen zij een gedeelte 
daarvan terug. Ik blijf nog wel twee dagen 
in Wijk aan Zee werken, op de dinsdag en 
de vrijdag. En de andere dagen ben ik in 
Castricum. Ik heb daar een nieuwe ruimte. 
Daar moet ik natuurlijk helemaal opnieuw 
opbouwen in zekere zin, dus dat is ook wel 
spannend. Een website is in de maak. 
Het adres van de praktijk is:
Stetweg 43A, Castricum, via mail ben ik 
te bereiken: ralph@helendehalte.nl, 
telefoon: 06-2525 8095. 

Tekst: Jan Paul van der Meij/Foto: M. 
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Op zaterdag 16 april om 15.00 uur verwachten 
we alle kinderen uit het dorp bij het enige echte 
Wijk aan Zeese paaseieren zoeken. Voor de 
kleintjes worden de eieren verstopt op de midget-
golfbaan, de groteren moeten het Paasduin 
beklimmen. Ga vooral op zoek naar de gouden 
eieren: er zijn leuke prijzen te winnen. En vergeet 
niet je mandje creatief te versieren, want voor 
het mooiste mandje is er een heel speciale prijs.

Na de prijsuitreiking door de paashaas hebben 
we voor alle kinderen gratis patatjes, limonade en 
een heerlijk ijsje. Daarna is het tijd voor Tonky 
& Jack, de bijzondere liedjesvoorstelling van 
muzikant Marten Fisher. Ook de voorstelling is 
gratis. Het hele programma wordt aangeboden 
door Duinpark Paasdal en SaWaZ. Ouders en 
verzorgers zijn natuurlijk ook van harte welkom. 
We maken er een gezellige middag van! 

Zaterdag 16 april
15.00 uur: startschot paaseieren zoeken.
Kinderen t/m groep 5 verzamelen bij het 
paviljoen van Duinpark Paasdal.
Kinderen groep 6 t/m 8 verzamelen beneden bij 
de trap van Paasduin aan de Hogeweg.

15.45 uur: prijsuitreiking en patatjes.

16.00 uur: kindervoorstelling Tonky & Jack.

Tonky & Jack wonen in een vuurtoren in 
Strandwijk aan Zee en beleven daar de leukste 
avonturen. De vrolijke strandjutters zijn landelijk 
bekend met hun aanstekelijke liedjes die niet 
alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders 
erg leuk zijn! De liedjesshow duurt ongeveer 
45 minuten. Na de voorstelling kunnen de kids 
op de foto met Tonky & Jack. 

Paaseieren zoeken met Tonky & Jack

Terwijl de succesvolle spaaractie bij de Spar nog in 
volle gang is, en jong en oud in de weer is met het 
verzamelen van zoveel mogelijk fotoplaatjes van 
onze plaatselijke sterren, is er in de bestuurskamer 
van SV Wijk aan Zee een mooie nieuwe samen-
werking bezegeld.

Dankzij bemiddeling van hoofdsponsor Arno 
Baanders werd de club in contact gebracht met 
Jasper de Rooij, oprichter en eigenaar van Elfi. 
Dit ambitieuze bedrijf ontwikkelt vastgoed-
objecten tot moderne en prettige huurapparte-
menten voor een eerlijke prijs, waarbij hoge 
kwaliteit en energiebesparing hoog in het vaandel 
staan. 

Op 2 maart tekenden voorzitter Klaas Vos en 
Jasper de Rooij een 3-jarig (sub)sponsorcontract 
en werd er feestelijk getoost op de samenwerking. 
Het sponsorbedrag dat Elfi ter beschikking stelt, 
zal volledig worden besteed aan het renoveren en 
verduurzamen van het complex aan het Doolhof. 
Zo moeten er nieuwe ketels en boilers komen, 
moeten de elektra- en gasaansluitingen worden 
vervangen en is het schilderwerk aan de beurt. 

Helpende handjes kan de club hierbij natuurlijk 
altijd gebruiken! Het bestuur is erg verheugd om 
deze stap samen met Elfi te gaan zetten. Elfi start 
momenteel in Wijk aan Zee een aantal projecten 
met huurwoningen en wil graag bijdragen aan de 
leefbaarheid van het dorp. Dit sponsorcontract 
is daar een goed voorbeeld van: een mooie steun 
in de rug voor de toekomst van SV Wijk aan Zee. 
Als kers op de taart ontvingen alle spelers van het 
voetbalteam 17-1 van Elfi een prachtig trainings-
pak. 

Op de foto (eerste rij) van links naar rechts:
Jan Hoes (opzichter dagelijks beheer Elfi), Axel 
Vogel (sponsor manager Elfi), Bianca Kramer 
(bestuurslid SV Wijk aan Zee Technische zaken), 
Jasper de Rooij (eigenaar Elfi), Klaas Vos (voorzit-
ter SV Wijk aan Zee)

Op de tweede rij van link naar recht:
De spelers van team 17-1 in het nieuwe trainings-
pak van Elfi: Tim en Marijn Hoes, Mike de 
Prijcker en Twan Spuijbroek

Tekst: Martin de Vlugt.

Er was eens, heel lang geleden, in een klein 
dorpje aan de kust een oud gebruik om op een 
mooie vrijdagavond in de zomer, van het duin 
af te rollen in een zelfgebouwd karretje. 
Met dit gebruik werden de mannen van de 
jongens gescheiden. De wijze oude mannen van 
het dorp zorgden er voor dat alles in goede banen 
verliep en zo ging het jaren goed in het kleine 
dorpje aan de zee... Tot 2019 toen liep alles in de 
soep door de corona. De wijze oude mannen van 
het organisatiecomité zijn inmiddels meermalen 
opa, maar ja iemand moet het doen, dus zijn 
ze weer bij elkaar gekomen om de race weer op 

poten te zetten voor editie 2022. 
Er is bepaald dat hij dit jaar verreden wordt op: 

vrijdagavond 1 juli, aanvang 19.00 uur. 
De start zal weer zijn bij de strandopgang bij 
hotel Sonnevanck en dan, hup, zo de Zwaanstraat 
in en maar zien wat er van komt... 

Deelname is nog steeds gratis, eerste prijs 
€ 150,- en eeuwige roem. Leuk meegenomen met 
de huidige benzineprijzen, toch? 
Opgeven kan via de site: 

www.wijkaanzeep.nl
Daar staan ook de regels, niet veel, vermeld.

AAN DE BAL.. 
Elfi subsponsor SV Wijk aan Zee

               Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee

Zeepkistenrace Wijk aan Zee
Inschrijving geopend

3



Voor wie een sportieve uitdaging zoekt in de 
buitenlucht zijn er Powerwalklessen in Beverwijk 
en Wijk aan Zee. Daniëlle Webster (46) uit Bever-
wijk startte vorig jaar juni met Powerwalkgroepen. 
“Er doen veel mensen mee uit Beverwijk, maar het 
lijkt me leuk als er meer Wijk aan Zeeërs aan-
sluiten. Iedereen is welkom om een gratis proefles 
te volgen.”

Powerwalken is eigenlijk iets tussen snelwande-
len en wandelen in en is geschikt voor iedereen. 
Naast lopen worden tussendoor allerlei 
oefeningen gedaan. “Het is geen wandelclubje, 
het is lopen op een hoge snelheid tot ongeveer 7 
km per uur. Het zit tegen joggen aan. Maar dat is 
dan wel de gevorderdenclub. Voor iedereen geldt: 
je moet een volzin kunnen maken zonder buiten 
adem te raken. Ik probeer mensen uit te dagen 
om dat te halen.” 

Daniëlle maakte een paar jaar geleden de 
overstap van diverse HR functies bij Tata Steel 
–‘dat heb ik 26 jaar gedaan’- naar een compleet 
andere invulling van haar leven. “Ik was altijd al 
bezig met leefstijl en gezondheid en sport veel. 
Ik ben een opleiding tot voedingsdeskundige en 
gewichtsconsulent gaan doen. Daarnaast rond 
ik mijn opleiding tot leefstijlcoach af en ben ik 
opgeleid als Powerwalktrainer. Vanaf juni komt 
daar Mindful Walking bij.”
 
Er zijn inmiddels zes Powerwalkgroepen van 
gemiddeld tien tot zestien deelnemers, variërend 
in leeftijd van dertig tot in de zeventig jaar, voor 
beginners en gevorderden. “Ik heb een vrouw 
van 68 die pittig meedoet met de gevorderden. 

Het is mooi om te zien: mensen worden fitter, 
sneller, leren de looptechniek beter beheersen. 
Je ziet ze gewoon vooruit gaan. Wat ook fijn is: 
het is niet blessuregevoelig. Met hardlopen zie 
je vaak dat je je lichaam forceert. Maar met 
powerwalken heb je niet de harde dreun die 
je met hardlopen maakt.”

Judith Mol (52) uit Wijk aan Zee is een van de 
deelnemers aan de lessen. Tijdens het thuis-
werken in coronatijd werd ze er helemaal zat van 
om telkens hetzelfde rondje te wandelen door 
de duinen of over het strand. Ze kreeg een flyer 
in de bus van de Powerwalktrainingen. “Ik volgde 
een proefles en het was hartstikke sportief, 

ik vond het verfrissend.” Haar spreekt vooral de 
combinatie aan tussen het buiten bezig zijn en 
de leuke contacten. “Danielle heeft mooie routes, 
ik leer het gebied weer op een heel andere manier 
kennen. Ze maakt veel variatie. Je weet nooit wat 
je precies gaat doen aan oefeningen, dus het is 
steeds verrassend. Je hoofd wordt lekker leeg en 
je gaat echt zweten.”

Meer informatie is te vinden op:
www.powerwalkingclub.com/locatie/beverwijk-
wijk-aan-zee/ 
Daar vind je de vertreklocaties en de tarieven.

Tekst: Merei Dekker/Foto: Aangeleverd.

Powerwalken voor iedereen:
‘Je moet een volzin kunnen maken zonder buiten adem te raken’

Samen Lokaal is met 27% van de stemmen de gote 
winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen en 
gaat als grootste partij van 2 zetels naar 8 zetels. 
Dit is het dubbel aantal zetels dan de nummers 2 
en 3 D66 en VVD met ieder 4 zetels.

De huidige collegepartijen VVD en CDA verlo-
ren ieder 1 zetel en Groen Links 2 zetels. Alleen 
collegepartij D66 wist zijn 4 zetels te behouden.
Verliezer was verder Democraten Beverwijk die 
al zijn 2 zetels verloor en niet terugkeert in de 
gemeenteraad. De PvdA verloor 1 zetel en komt 
daarmeee op 2 zetels.
Vrij won 1 zetel en komt op 3 zetels en Forum 
van Democratie komt met 1 zetel nieuw in de 
gemeenteraad.
In Wijk aan Zee haalden de kandidaten uit het 
dorp Annemarie Deen (Samen Lokaal) 76 stem-
men en Peter Weel (D66) 75 stemmen, maar op 
gemeentelijk niveau was het verschil groter 
Annemarie Deen (170) en Peter Weel (117) en 
zijn hiermee beiden in de gemeenteraad gekozen.
Bart van Wijck nummer 5 op de VVD-lijst krijgt 
geen zetel meer in de nieuwe gemeenteraad.

Samen Lokaal grote winnaar
gemeenteraadsverkiezingen
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Reddingsbrigade Wijk aan Zee zoekt nieuwe lifeguards
Het team van Reddingsbrigade Wijk aan Zee is 
op zoek naar versterking voor het komend seizoen. 
Van 15 mei t/m 15 september houden ze weer 
actief toezicht op het strand in de weekenden en 
op feestdagen, zoals Hemelvaart en Pinksteren, 
en tijdens de zomervakantie zijn ze dagelijks 
aanwezig.

De organisatie biedt een professionele weekend-
opleiding aan voor nieuwe strandwachten. 
Om deel te kunnen nemen moet je minimaal 17 
jaar oud zijn en een goede zwemconditie hebben. 
Maar wat komt er allemaal nog meer bij kijken? 
We spraken met ervaringsdeskundige Marco de 
Leeuw (27), secretaris van Reddingsbrigade Wijk 
aan Zee. In het dagelijks leven is hij leerkracht 
van groep 8 op een basisschool in Amsterdam en 
in zijn vrije tijd is hij al 11 jaar actief als lifeguard 
in het dorp.

Hoe ziet het huidige team met lifeguards in 
Wijk aan Zee eruit? 
 “Het team bestaat uit veel verschillende mensen. 
Omdat er best wat van je verwacht wordt, moet 
je als lifeguard minimaal 17-18 jaar zijn. 
Je kunt dingen meemaken waarvoor je stevig in 
je schoenen moet staan. We hebben jeugdleden 
vanaf 13 jaar, maar die lopen nog niet zelfstandig 
mee. Het team dat wordt ingezet varieert tussen 
de 18 en 60 jaar oud. De een is al 40 jaar lifeguard 
in Wijk aan Zee, anderen zijn net nieuw en alles 
ertussenin. Ook hun achtergronden zijn heel 
divers. We hebben veel collega’s die een sociaal 
beroep doen, bijvoorbeeld in het onderwijs, de 
verpleegkunde of handhaving. Die nemen weer 
andere expertise mee en delen die in het team. 
Ook zijn er een paar watersporters. Een deel 
komt uit Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee, 
maar we hebben ook collega’s die in Amsterdam, 
Haarlem en de Zaanstreek wonen bijvoorbeeld.”

Wat komt er allemaal kijken bij lifeguard zijn?
“We werken met twee gebieden. Het ene is het 
bewakingsgebied, dat loopt op het strand vanaf 
de eerste strandhuisjes aan de zuidkant tot het 
laatste strandhuisje op noord en in zee tot een 
kilometer uit de kust. Daar houden we tijdens het 
strandseizoen actief toezicht met de strandploeg. 
Dat betekent dat we opletten of er geen mensen 
verdrinken en we zijn een zichtbaar aanspreek-
punt voor calamiteiten op het strand. Daarnaast 
hebben we het totale inzetgebied, dat loopt vanaf 
de Noordpier tot en met strand Heemskerk en 
de duinen. Daarvoor zijn we 24/7 bereikbaar, 

bijvoorbeeld als we via de Kustwacht of 112 
Meldkamer gealarmeerd worden. Zo assisteren 
we politie en ambulance op het strand of in de 
duinen, en werken we regelmatig samen met 
de KNRM als er verder buiten de kust een 
melding is of als de situatie daarom vraagt. 
Buiten openingstijden staat er een alarmploeg 
klaar. Die bestaat uit een groepje collega’s die 
in de buurt wonen, want je moet binnen tien 
minuten na alarmering paraat staan bij onze 
loods in de Burgemeester Rothestraat.” 

Een grote verantwoordelijkheid die je met 
elkaar draagt. Wat leer je allemaal tijdens de 
lifeguard opleiding om dit aan te kunnen? 
“Ten eerste heb je een goede conditie nodig, die 
wordt dan ook getoetst op de trainingsdagen
met een zwemproef. De twee belangrijkste 
onderdelen zijn EHBO verlenen en mensen uit 
water halen. Daarvoor krijgen de deelnemers een 
EHBO-opleiding aangeboden, als ze die nog niet 
hebben, en verschillende reddingstechnieken 
worden aangeleerd. Zo leer je iemand uit het 
water halen met behulp van de rescue tube (lang-
werpige schuimrubberen reddingsboei, red.), 
met de boot, maar ook met een waterscooter die 
we sinds dit jaar hebben. Je oefent het omgaan 
met dit materieel, maar ook communicatie is 
belangrijk. Je leert over de gevaren van de zee 
en hoe je preventief kunt ingrijpen, badgasten 
te woord staat en heldere aanwijzingen geeft. 
Goed leren samenwerken is ook belangrijk, 
omdat een reddingsactie altijd met collega’s is en 
we met verschillende hulpdiensten werken. 
We doen de training bovendien samen met onze 
collega’s van Reddingsbrigade Heemskerk.”

Je leert dus ontzettend veel in slechts twee 
weekenden.
“Zeker weten, en dat wordt gewoon voor je 
betaald! Maar er wordt dan ook best wat van 
je verwacht, je doet er mooi werk voor terug. 
Omdat we zoveel belangrijke onderdelen 
behandelen, moet je wel echt zorgen dat je bij 
alle opleidingsdagen aanwezig bent.” 

Waarom is het leuk om lifeguard te zijn?
“Het strand, de zee, het is heerlijk om in zo’n 
mooie omgeving te zijn. Bij de Reddingsbrigade 
ontstaan vriendschappen en ervaringen die je 
meeneemt in de rest van je leven. Het werk is 
heel afwisselend. De combinatie van gezellig-
heid, serieuze actie en verantwoordelijkheid is 
heel bijzonder en elke dag is anders. Je bent altijd 
voorbereid op gevaarlijke situaties, waarin je 
opeens van 0 naar 100 moet schakelen. 
Het kan heel mooi weer zijn en er gebeurt niks, 
het weer slaat om of het is slechter weer en dan 
ben je continu bezig. Los van de strandactie kun 
je allerlei neventaken in de vereniging doen. 
Zo zit ik zelf in het bestuur, maar er zijn ook 
allerlei commissies waar je deel van uit kunt 
maken buiten het hoogseizoen.”

Waarom is het belangrijk dat er nieuwe 
lifeguards bij komen?
“We hebben steeds meer mensen die buiten de 
regio wonen, dus zou het fantastisch zijn als we 
juist Wijk aan Zeeërs vinden die bij de alarm-
ploeg willen. Maar ook de strandploeg kan wel 
wat versteviging gebruiken. We krijgen ieder jaar 
het rooster wel rond, maar het is een uitdaging. 
Het blijft vrijwilligerswerk en we respecteren 
elkaars andere verplichtingen en wensen. 
Dus hoe meer mensen je hebt, hoe flexibeler je 
bent en hoe beter we de taken kunnen verdelen. 
Bovendien is nieuwe aanwas altijd goed voor 
een vereniging. Zo blijven er mensen met andere 
inzichten en ervaringen komen, zodat je niet 
altijd alles op dezelfde manier blijft doen, 
maar ook nieuwe ideeën en verbetering met 
elkaar kunt realiseren.”

Kun je als lifeguard nog wel op vakantie in de 
zomer? 
“Natuurlijk, het rooster wordt gemaakt op basis 
van je beschikbaarheid. Die geef je zelf aan en 
dan word je ingepland. Wel wordt er van je 
verwacht dat je een minimaal aantal diensten 
draait, zodat we de druk een beetje eerlijk 
kunnen verdelen. Het staat de lifeguards altijd 
vrij om juist extra diensten te lopen in het 
seizoen. Naast de stranddiensten hebben we 
natuurlijk nog de alarmploeg, waarbij altijd 
minimaal twee mensen paraat staan. De groep 
stemt onderling met elkaar af wie wanneer 
beschikbaar is. Het betekent dus niet dat je 
altijd bereikbaar moet zijn, dat wissel je af. 
Om een idee te krijgen, het afgelopen jaar is de 

alarmploeg in totaal 37 keer uitgerukt buiten 
openingstijden. Dan gaat het bijvoorbeeld om 
een vermiste surfer, een dier in de problemen, 
assistentie bij de ambulance na een val op het 
strand, dat soort dingen.”

Bedankt voor alle informatie over het life-
guardschap, Marco! Tot slot: wat maakt het 
voor jou bijzonder om lifeguard te zijn?
“Ach ik heb zoveel bijzondere verhalen. Maar 
eentje die meteen naar boven komt was 
afgelopen zomer. Het was slecht weer, wind-
kracht 6 à 7, een hoge branding en er waren veel 
surfers op het water. Er kwam een melding van 
de Kustwacht, een kitesurfer had een noodsignaal 
afgegeven. We haakten de boot aan de auto en 
zijn meteen naar het strand gereden, ter hoogte 
van de melding op zee. Het was op het randje of 
we uit konden varen met ons materieel. Op zo’n 
moment overleg je met elkaar, gaan we erin of is 
het te gevaarlijk? Geen twijfel mogelijk, er is 
iemand in de problemen: we gaan. Je hoort 
mensen weleens zeggen dat veel sporters roeke-
loos zijn, maar vaak zijn ze juist heel goed voor-
bereid en dan kun je nog steeds in de problemen 
komen. Het was een spannend tochtje, maar we 
kwamen door de branding en hebben de surfer 
snel gevonden en gered. Dan ben je trots en 
opgelucht dat je bent uitgevaren.”

Lifeguard worden iets voor jou? 
Meld je aan voor 10 april 2022 via: 
reddingsbrigade-wijkaanzee.nl/word-lifeguard-
binnen-twee-weken

Tekst: Jolien Herber/Foto: Rosita Stumpel.

Belangrijke data 
lifeguardopleiding:
10 april – deadline aanmelden
20 april – informatiebijeenkomst voor 
deelnemers
26 t/m 29 mei – opleiding deel 1
4 t/m 6 juni – opleiding deel 2
6 juni – examendag
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Tata Steel heeft besloten alsnog een geluid-
demper aan te schaffen voor de nieuwe, 
grotere wandeloven die het bedrijf aan 
het bouwen is aan de noordzijde van de 
Zeestraat. De Dorpsraad had Tata hier 
dringend om verzocht. De walserij maakt 
nu al veel lawaai en met zwaardere rollen 
staal die de nieuwe oven gaat verwerken, 
is de kans op meer herrie groot. 

Omdat bij veel herrie nauwelijks vast te 
stellen is wat de bron is van extra lawaai, 
had de Dorpsraad de overheid gevraagd 
een geluiddemper te verplichten. 
De Omgevingsdienst, die over de vergun-
ningen gaat, wilde het aanzien als de walse-
rij eenmaal in bedrijf was. Het was voor 
de Dorpsraad een van de redenen om de 
vergunning voor de nieuwe warmband aan 
te vechten bij de rechter. Maar de rechtbank 
gaf de Omgevingsdienst gelijk. Tata zit 
namelijk nog niet aan de grens van wat het 
bedrijf aan lawaai mag produceren. 
De Dorpsraad had daarop Tata benaderd. 

Dat Tata Steel dit verzoek heeft gehonoreerd 
en alsnog een geluiddemper in het ontwerp 
opneemt, vindt de Dorpsraad prijzenswaar-
dig. Het bedrijf verdient een pluim hiervoor. 
Niet vervuilen (omdat het mag van de 
vergunning) maar zonder dralen maat-
regelen nemen om uitstoot te voorkomen; 
de Dorpsraad hoopt dat dit Tata Steel-
nieuwe-stijl is.
Tata studeert nog op een ander verzoek van 
de Dorpsraad. Dat is een onderzoek naar de 
effecten van de uitbreiding van de walserij 
voor het gehele terrein. De walserij kan 
straks 500.000 ton staal meer aan dan nu. 
Maar er kan alleen maar meer staal verwalst 
worden als er ook meer staal geproduceerd
wordt. De uitstoot van de walserijen is 
beperkt, maar het transport, opslag van 
grondstoffen en de productie van staal is 
juist zeer vervuilend.
De Dorpsraad heeft een gedegen en trans-
parant onderzoek door een onafhankelijke 
partij gevraagd waarvan alle resultaten met 
de bewoners gedeeld worden.

Is dit Tata Steel-nieuwe-stijl? 
Colofon
Jaargang 41 • nummer 4 • 2022
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: Merei Dekker, Jolien Herber, Jacky de Vries, 
Jan-Paul van der Meij, Hans de Bruijn.

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: 1250 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

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.meldpuntoverlasttata.nl
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

Ingezonden
Een fijn dorp? Ja! 

Dankzij strijdbare bewoners
In de Jutter van maart schreef Bart van Wijck, 
ruim tien jaar woonachtig in Wijk aan Zee en vier 
jaar gemeenteraadslid, een paginagroot verhaal 
over Wijk aan Zee. De insteek? Wijk aan Zee is een 
mooi en fijn dorp. En het wordt nog beter als we 
het overlaten aan mensen zoals hij en zijn partij. 
 
De verkiezingen zijn achter de rug, maar wij (een 
groep actieve en bezorgde bewoners) willen toch 
nog even op de ingezonden advertentie reageren. 
Om te beginnen: dat wij in Wijk aan Zee op een 
mooie en fijne plek wonen is niet te danken aan 
Barts politieke partij (de VVD), noch aan een 
andere landelijke partij. Het was de bevolking 
van Wijk aan Zee die zich in 1996 verzette tegen 
de plannen om op het strand het zwaar vervuilde 
slib uit de havenbekkens van Tata (toen nog 
Hoogovens) op te slaan. En het was de bevolking 
die in 2006 juridische actie voerde om de giftige 
vervuiling van de sinterfabriek terug te dringen 
met doekfilterinstallaties. En zo is er een lange 
reeks van aanslagen op dat fijne dorp waartegen 
de bevolking weerstand bood en nog altijd biedt. 
Geen enkele steun kreeg deze bevolking van de 
politiek die de partij van Bart voorstaat. Sterker, 
de TenneT transformator die het gemeenteraads-
lid noemt staat op de verkeerde plek. Dankzij de 
politiek van Bart van Wijck en de zijnen. 
Fijn, dat het gemeenteraadslid nu de overlast 
“zoveel mogelijk” wil beperken. Maar die overlast 
had er niet hoeven komen.
En ook interessant dat Bart, als rechtgeaarde 
politicus die zegt te strijden voor wet en orde, 
geen enkel vertrouwen heeft in de rechtsstaat. 
Hij schrijft geen strafrechtelijk proces tegen de 
directie van Tata te willen, terwijl er duidelijk en 
onderbouwde vermoedens zijn dat Tata en zijn 
bestuurders onnodig ziekte en dood zaaiende 
uitstoot hebben gecreëerd en laten voortbestaan. 
Terwijl er wel degelijk middelen zijn om hier 
wat aan te doen. In een rechtsstaat is het aan het 
Openbaar Ministerie om strafbare feiten op te 
sporen en daders te vervolgen. De partij van Bart 
stond en staat aan de zijlijn en is vooral bezig met 
het in het oog houden van de economische en 
historische waarde van Tata. En daar wil hij graag 
mee doorgaan, schrijft het gemeenteraadslid. 
De RIVM rapporten zijn duidelijk. 
De staalindustrie is verantwoordelijk voor een 
significant deel van de vervuiling en leven in de 
IJmond is hierdoor ongezond. Er komt 27% meer 
longkanker voor. En opvallend meer acute en 
chronische gezondheidsklachten dan in andere 
industriegebieden. En 55 tot 67% van de 
inwoners maakt zich hier zorgen over. 
Nee, gezelliger wordt het niet op deze manier 
in ons fijne dorp. Bart van Wijck suggereert dat 
mensen, die recht zoeken, staan tegenover de 
mensen die op zo’n mooie en fijne plek alleen 
maar willen wonen, met zacht zoemende, fijne 
en mooie fabrieken van Tata en TenneT die 
voor werkgelegenheid en welvaart zorgen. Dat is 
zaaien van tweespalt en het door hem geschetste 
beeld van het samen werken aan een duurzame 
leefomgeving is flauwekul. Het is volksverlakkerij 
om een zeteltje te winnen. Het is een negatieve 
en destructieve manier van politiek bedrijven en 
hoort wat ons betreft tot de oude wereld. 

Wij roepen Bart van Wijck, zijn partij maar ook 
de andere partijen daarom op: wees correct met 
de feiten en fair. En wees blij dat mensen zich 
inzetten en strijden voor een leefbaar Wijk aan 
Zee zodat dit niet alleen een mooie en fijne plek 
blijft, maar ook een redelijk gezonde plek wordt.

Suzanne Andriessen, Barbara Beelen, Sandra 
Demmers, Marieke Dinnessen, Didier Dumoulin, 
Stephanie Dumoulin, Larissa den Dunnen, 
Ineke Holtwijk, Jurre Janssen, Birgitta van Loon, 
Niels Schenk, Olivier Slabbers, Jolande Tabak, 
Jaap Venniker, Sanne Walvisch, Kalinka van Wees, 
Rik Wierenga, Ellen Windemuth en Laura Wink.

De Dorpsraad heeft begin maart weer overleg 
gevoerd met directieleden van Tata Steel. Dat 
mag bijzonder worden genoemd. Het was na-
melijk voor het eerst in bijna anderhalf jaar.
Tata kwam maar niet door met data ondanks 
herhaalde verzoeken van de Dorpsraad. Afge-
sproken was eens per half jaar te overleggen.

De Dorpsraad had te kennen gegeven niet 
meer in te zijn voor promo-presentaties 
door Tata. Voorzitter Vera van Waarden-
burg: ‘Het werd een herhaling van zetten 
zonder vooruitgang. Aldoor weer hoe de 
300 miljoen van de roadmap werden 
besteed. Wij willen een dialoog. Een in-
houdelijk gesprek over de problemen.’
Belangrijke vragen van de Dorpsraad in het 
overleg bleven onbeantwoord. Gemeen-
schappelijke notulen bleken onhaalbaar en 
de zeldzame discussies verliepen moeizaam. 
Dieptepunt was het gezamenlijk overleg 
na de publicatie van het GGD-rapport 
met de hoge kankercijfers. De Dorpsraad 
werd op hoge toon gekapitteld over haar 
kritische uitspraken in de media daarover. 
Die zouden ‘de vertrouwensrelatie’ met het 
bedrijf schaden. Nadat de Dorpsraad zich 
had aangesloten bij de strafzaak tegen de 
directie, wilde Tata eerst bespreken ‘hoe we 
met elkaar omgaan’. Maar afgelopen maand 
is met nieuw elan de draad weer opgepakt. 
Het ging, zoals de Dorpsraad wilde, meteen 
over de inhoud. De Dorpsraad had een serie 
vragen ingediend. 
Hier ingekort enkele van de vragen waarop 
de Dorpsraad antwoord wil:
1. GEZONDHEIDSSCHADE DOOR BE-
DRIJFSACTIVITEIT. De uitkomst van het 
laatste RIVM-rapport (over schadelijke uit-
stoot van het Tata-terrein) was schokkend. 
Wat accepteert Tata als maatschappelijk ver-
antwoord bedrijf aan gezondheidsrisico’s?
2. ROADMAP PLUS. Gaat Tata de reduc-
tiedoelen aanpassen nu de werkelijke 
uitstoot volgens het RIVM veel hoger is? 
3. PELLETFABRIEK. Tata heeft maatrege-
len toegezegd. De Dorpsraad vindt gezien 
dat de ontstane milieuruimte in de toekomst 
niet elders mag worden opgevuld. 
Kan Tata dit toezeggen?
4. VERSCHERPING VERGUNNING. 
In het verlengde van vraag 3: Is Tata bereid 
de vergunning mbt de uitstoot van fijnstof 
en lood voor het gehele terrein te laten 
aanscherpen?
5. GROEN STAAL. Wat als de transitie niet 

lukt? Is Tata bereid alle beschikbare data te 
leveren voor een onderzoek naar effecten 
van dit plan op de omgeving? 
6. PRODUCTIEVERHOGING EN 
EFFECTEN. Wat betekent de capaciteits-
verhoging van de warmbandwalserij voor 
de uitstoot door de vuile voorkant en de 
effecten daarvan op het milieu? 
7. DEADLINES SLUITING VUILE 
VOORKANT. Wil Tata deadlines afgeven?
8. MAXIMUM AAN INCIDENTEN. De 
Dorpsraad wil een verplichte registratie van 
incidenten per installatie en een maximum. 
Hoe kijkt Tata daar tegenaan? Is Tata bereid 
metingen van/bij incidenten toe te staan? 

De belangrijkste uitkomsten van het overleg 
waren:
- Tata wil zich op geen enkele deadline 
vastleggen voor uitfasering van de cokes-
fabrieken of Hoogoven 6. Tata zegt dat dit 
niet kan vanwege alle onzekerheden. 
Ook niet onder de uitdrukkelijke voorwaar-
de dat de vergunningen geregeld zijn. 
(De Dorpsraad leest dit als dat de beloftes 
die het bedrijf doet meer voornemens zijn. 
Het kan zomaar heel anders worden of nog 
tien of meer jaren hetzelfde blijven.)
- Tata geeft ook geen garantie dat er in de 
toekomst niet tijdelijk ‘dubbele’ productie 
gedraaid wordt (door opstart nieuwe 
technologie naast de oude.)
- Tata wil net als de Dorpsraad dat het meet-
punt op de Bosweg meer stoffen gaat meten 
en meetelt als officieel meetstation. 
- Tata heeft een bedrijf ingeschakeld om uit 
te zoeken waardoor het RIVM zoveel hogere 
uitstoot meet en berekent. In afwachting van 
de bevindingen doet het geen toezeggingen 
over te behalen reducties.
- Luchtkwaliteit wordt voortaan meege-
nomen in de Roadmap Plus. Tata zal boven-
dien inzichtelijk maken welke installatie wat 
uitstoot. 
- Er komt binnenkort een vervolgoverleg 
omdat veel onderwerpen bleven liggen. 
Dan staan wat de Dorpsraad betreft zeker de 
deadlines op de agenda maar ook het meten 
van kankerverwekkende PAK’s. 
En deze maand is er reeds een speciale bij-
eenkomst gepland over de cokesfabrieken.

Voorzitter Van Waardenburg kijkt ernaar 
uit en is positief over het hervatte overleg: 
‘Het was een constructief gesprek; open en 
kritisch.’ 

Nieuwe start overleg Dorpsraad en Tata
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Dorpskerk
Zondag 3 april 10.00 uur
Voorganger: ds. A. Molendijk te Heemstede
Zondag 17 april 10.00 uur - Pasen
Voorganger: ds. J. M.F. Bellwinkel te Leiden

Odulphuskerk
Zaterdag 2 april 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: pastor Ko Schuurmans
Zondag 10 april  9.15 uur Palmzondag
Eucharistieviering met Jeugdkoor
Voorgangers: p. de Wit en diaken Marcel de Haas
Donderdag 14 april 19.00 uur Witte Donderdag
Communieviering met Odulphuskoor 
Voorganger: diaken Marcel de Haas 
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
Eigen voorgangers.
19.00 uur Meditatieve viering met Themakoor
Voorgangers: Jan de Wildt en Leni Stolp 
Zaterdag 16 april 21.00 uur 
Paaswake met Themakoor
Voorganger: pastor Nico Smit
Zondag 17 april 10.00 uur Hoogfeest van Pasen
Communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: diaken Marcel de Haas
Zondag 24 april 10.00 uur 
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers 
Zaterdag 30 april 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: pater Roland Putman

Oecumenische Bijbelkring 
Dinsdag 5 april is er weer een gespreksavond 
rond de Bijbel in de consistorie van de Dorpskerk 
aan het Julianaplein. Gespreksleider is pastor 
Nico Smit. De avond begint om 19.30 uur, vooraf 
een kopje koffie of thee. De entree is vrij, iedereen 
die geïnteresseerd is, is van harte welkom.

Vastenmaaltijden
Op woensdag 6 april wordt de laatste interker-
kelijke vastenmaaltijd van deze veertigdagentijd 
gehouden in de Vredevorstkerk aan de Laan der 
Nederlanden, Beverwijk. De opbrengst van de 
inzamelingsactie die na elke maaltijd gehouden 
wordt is bestemd voor het project Happy Caravan 
van de  Heemskerkse Esther Duineveld.
Aanmelden voor deze maaltijd kan via:

tel.nr 0251-233803.

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

Vrijdag 1 april
Moriaan: Dorpslunch; 12.00-13.30 uur
Badgastenkerk: Klankschalen; 19.00 uur
Het Boegbeeld: Optreden: Buuuf; 20.00 uur
Zaterdag 2 april
Spar: startpunt zwerfvuil opruimen; 10.00 uur
Timboektoe: Openingsfeest; 22.00 uur
Zondag 3 april
Badgastenkerk: André Uitgeest; 12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14.00 uur
Dinsdag 5 april
Badgastenkerk: Klankschalen; 19.00 uur
Dorpskerk: Oecumenische bijbelkring; 20.00 uur
Woensdag 6 april
Kop van WaZ: Workshop aquarel met Tineke 
van Hout en Barbera Berghuis; 13.30 - 15.30 uur
Zaterdag 9 april
Doolhof: Paaskien; 20.00 uur
Zondag 10 april
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur
Badgastenkerk: Podcastenkerkje; 12.00 uur
Lentebiertocht Wijk aan Zee; 12.00 - 18.00 uur 
Woensdag 13 april 
Badgastenkerk: Gongbad; 19.00 uur
Moriaan: Jaarvergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Vrijdag 15 april 
Bar Noir: Good Friday Party met DJ’s
Zaterdag 16 april
Paasdal: Paaseieren zoeken; 15.00 uur
Paasdal: Voorstelling Tonky & Jack; 16.00 uur
Zondag 17 april
Badgastenkerk: Meditative Mystery; 12.00 uur
Dinsdag 19 april 
Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur
Vrijdag 22 april 
Badgastenkerk: Klankschalen; 19.00 uur
Zaterdag 23 april
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Kop van WaZ: Workshop acrylverf van Gea 
Nagel en Angela Delsasso; 10.00 - 12.30 uur
Moriaan: Moriaan Darts; 20.00 uur
Zondag 24 april
Het Hoge Duin: Start Bunkerrondleiding; 
11.30-14.30 uur
Woensdag 27 april 
Koningsdag in De Moriaan:
Spelletjes en activiteiten; 13.00 – 16.00 uur
Poffertjes; 13.30 – 16.00 uur
Prentenkabinet; 13.30 – 15.30 uur
Voorstelling Mad Science; 15.00 – 15.45 uur
Loterij: 16.00 – 17.00 uur

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 2 april vindt er weer een schoonmaak-
actie van zwerfvuil plaats in Wijk aan Zee. 
Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 
Gereedschap is aanwezig. In een uur zal een zo 
groot mogelijk gebied van zwerfvuil worden 
ontdaan. Na afloop kan er in Café de Zon nog na 
gepraat worden met een gratis drankje.

Workshops in de Kop van WaZ
Woensdag 6 april van 13.30-15.30 uur is er een 
kans om het voorjaar te schilderen in een work-
shop met Tineke van Hout en Barbera Berghuis. 
Deze twee kunstenaressen geven een aantal tips 
en trucjes om mooie effecten te krijgen met 
aquarelverf. Tekenmateriaal en verf is aanwezig 
maar je kunt ook eigen aquarel tekenspullen 
meenemen. Het is een workshop voor zowel 
beginners als gevorderden en er wordt koffie met 
wat lekkers aangeboden.
Er is plek voor maximaal 8 personen en de prijs 
p.p. is € 14,50. Aanmelden kan via de website 
www.kopvanwaz.org of via mail: 
barbebo@gmail.com of tvanhout@casema.nl.

Zaterdag 23 april van 10.00-12.30 uur bij de 
workshop van Gea Nagel en Angela Delsasso kun 
je met acrylverf het thema Patronen & Sjablonen 
aanpakken. Dit thema prikkelt de fantasie en je 
kunt er alles mee doen wat je wenst. Het plezier 
van schilderen staat voorop en je gaat naar huis 
met een uniek schilderij waarop je trots zult zijn.
Het concept is dat je zelf bepaalt wat je de work-
shop waard vindt. De richtprijs is € 25,- inclusief 
materiaal. Betaling na afloop via een open tikkie, 
maar pin of contant betalen is ook mogelijk. 
Aanmelden via www.kopvanwaz.org 
of www.delsassoartendesign.nl 
of per mail gnagel@ziggo.nl.

Award voor Puur Zee Wijk aan Zee
Wat een fantastische verrassing viel Imko 
Binnerts en Cathy Moerdijk van Puur Zee, Wijk 
aan Zee ten deel tijdens de ‘Wine Professional’ in 
Sofitel The Grand in Amsterdam. Uit handen van 
Jan en Kyra van Lissum mochten zij de Diamond 
Award in ontvangst nemen. Deze Awards worden 
jaarlijks toegekend aan personen of instanties/
bedrijven die zich op bijzondere wijze verdienste-
lijk hebben gemaakt met betrekking tot de 
Nederlandse gastronomie. Zonder hun teams 
door de jaren heen zou zo’n onderscheiding nooit 
hun kant zijn uitgegaan. Ze zijn zelf natuurlijk 
reuze trots maar vooral ook op de mensen die 
hen in de loop van de tijd hebben ondersteund!!
De tekst bij de Award is hieronder weergegeven.

Imko Binnerts en Cathy Moerdijk
Puur Zee, Wijk aan Zee

Gastronomische synergie, dat is waar Imko 
Binnerts en Cathy Moerdijk voor staan. De één 
een chef met culinair cv waar je u tegen zegt, de 
ander gastvrouw, sommelier en importeur met 
een speciale focus op wijnen die iets te vertellen
hebben. De schat aan kennis en ervaring die bei-
den de afgelopen decennia hebben opgebouwd 
komen samen volgens de formule 1 + 1 = 3 bij 
hun restaurant Puur Zee in Wijk aan Zee. 
Hier vormen de wijnen die Cathy zelf importeert 
met Puur Wijn een voorname bron van inspiratie 
voor de eigenzinnige (vis-)gerechten die Imko en 
zijn team op tafel toveren. Weinig andere chefs in 
ons land verstaan zo goed de kunst om gerechten 
en wijnen te combineren. Hij weet bijna intuïtief 
hoe je het niveau van gerecht en wijn naar de top 
tilt, zonder gebruik van allerlei extra ingrediënten 
of complexe bereidingen. Anderzijds is het net 
zo goed de kookstijl van Imko die Cathy aan-
knopingspunten levert om haar wijnassortiment 
uit te breiden. Het Puur Wijn leert je wijnen 
kennen die verrassen en aanspreken: evenwich-
tige wijnen die wijnstreek, druif en wijnmaker 
tot leven brengen in het glas en ook in staat zijn 
om een gerecht te verrijken.
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