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kleuter als op de lagere school. De familie Hilbers 
heeft drie kinderen waarvan Jan de oudste is. 
Jan zijn vervolgopleiding is op het v.g.l.o in 
Beverwijk om dan te vertrekken naar Haarlem 
waar Jan in een meubelfabriek komt te werken. 
Na twee jaar komt Jan terug naar Wijk aan Zee 
en gaat werken bij kruidenier van Son aan de 
Voorstraat.  
 
Militaire dienst
Jan was een gevoelige jongen en had het best las-
tig om van huis te zijn. Gelukkig was zijn moeder 
erin geslaagd om hem heel wat jaren uit de mili-
taire dienst te houden. Dit lukte tot 1946. Want 
dan komt er een oproep en verdwijnt Jan met 
het 3e regiment Grenadiers naar Nederlands-
Indië. In december 1946 komt daar de boot, m.s. 
Oranje, aan met Jan aan boord.  
Nu wil het geval dat 100 kilometer van Jan 
vandaan, nog vier Nederlanders uit Wijk aan Zee 
in de Oost zijn. Dit zijn André Bodewes,  Frans 
Schellevis, George Stor en Dook Ypma. André 
Bodewes krijgt het verzoek, per brief, of de man-
nen naar Jan willen uitkijken. Deze brief komt 
van het schoolhoofd Piet Heines, van Jan zijn 
oude school. Mede vanwege dat Jan erg last heeft 

van heimwee had Jan zijn moeder dit verzoek 
ingediend. En Piet Heines onderhoudt contact 
met Andre Bodewes. Zodoende komt dit verzoek 
bij het viertal.  

Zoektocht naar Jan
De mannen reizen af op zoek naar Jan en komen 
uit in Bogorstad. Daar komen zij erachter dat 
Jan behoorlijk ziek geworden is. Maar de man-
nen kunnen Jan niet vinden. Hij blijkt daar niet 
meer te zijn. Eenmaal terug op hun eigen basis 
krijgen zij opnieuw het verzoek van Piet Heines 
om nog maar eens naar Jan op zoek te gaan. Als 
de mannen dan opnieuw aankomen, rest hen 
niets anders om na een zoektocht, naar het graf 
te gaan van Jan. Jan blijk op 13 januari 1947 
bezweken aan typhus. De vier geven Jan een 
eerbetoon aan zijn graf en moeten dit vreselijke 
nieuws overbrengen naar Wijk aan Zee. Net even 
langer dan een maand is Jan in Nederlands-Indië 
geweest om vervolgens begraven te worden op 
de begraafplaats Kadoeng Halang te Buitenzorg. 
Jan is niet veel later overgebracht naar het ereveld 
Menteng Poeloe te Djakarta.  
Jan is één van de velen die daar gebleven is. En 
dit op zijn 22e. Ondanks dat Jan niet gesneuveld 

is door oorlogsgeweld, is hij door deze heftige 
ziekte nooit meer weer gekeerd.  
Ook de gemeente Beverwijk heeft Jan geëerd 
door een van haar straten naar hem te vernoe-
men. Zo vindt het Hilbersplein zijn oorsprong in 
Wijk aan Zee.  

Tekst: Dirk-Jan Prins. Portret: Jan Hilbers 

Aan het graf in februari 1947 van links naar 
rechts: André Bodewes, Frans Schellevis, George 
Stor en Dook Ypma.

Jan Hendrik Hilbers 
Geboren op 1 maar 1925. Zijn wieg staat 
in Wijk aan Zee en Duin. Hij overleefde de 
Tweede Wereldoorlog niet. 

Jan gaat als jongetje naar de Heilige Hart school 
in Wijk aan Zee. Deze school stond waar nu het 
Neeltje Snijdershof is. Daar zit Jan zowel op de 

Wat heerlijk dat er weer zo veel gebeurt in 
ons kleine dorpje. Er zijn aardig wat ver-
schuivingen in de horeca, dus er valt weer 
genoeg te beleven. Ik durf niet eens namen 
te noemen bang dat ik er één vergeet. 
Uiteraard komt er genoeg in onze krant 
hierover dus hou het in de gaten. Ook deze 
maand al! Helaas gebeurt er ook genoeg 
op de weg en een ieder met facebook weet 
dat de gemoederen hoog oplopen. Onze 
enige toegangsweg op de schop! Er wordt 
gelukkig wel geluisterd naar de klachten 
en deze worden toch ook weer aangepakt. 
Na een gesprekje met de projectleiding 
heb ik wat antwoorden gekregen. De nood 
en hulpdiensten bijvoorbeeld zijn nauw 
betrokken en hebben ook tijdens het 
verkeersinfarct maandag altijd doorgang 
gehad. Vlak voor het meifeest is alle el-
lende achter de rug. We worstelen ons er 
wel doorheen. 
               Angela van Tunen 

Jutter@live.nl

In Kirchheim in Oostenrijk, is in het weekend 
van 11 tot 13 maart 2016 een vergadering 
geweest van een aantal culturele dorpen van 
Europa. Cultureel Dorp Wijk aan Zee was daar 
vertegenwoordigd door de nieuwe voorzitter van 
het Cultureel Dorp, Jan van der Land.  

Op het programma stond het bespreken van alle 
culturele projecten die er geweest zijn, nog lopen 
of die er nog moeten komen. Ook Wijk aan Zee 
werd onder de loep genomen. Voor Wijk aan 
Zee wil dit zeggen dat enkele grote projecten 
doorgang krijgen.
Verder is er besloten, dat er binnenkort in 
Denemarken een groot feest gaat plaatsvinden. 
Op deze grote bijeenkomst, van zeker elf dorpen, 
zullen bewoners  met elkaar lekker eten. Ook zul-

len er traditionele dansfeesten zijn en traditionele 
spelen, gerelateerd aan het eigen dorp, uitgevoerd 
worden. Zo zal Wijk aan Zee daar waarschijnlijk 
het Katknuppelen introduceren.
Tijdens deze feesten is er plaatst voor 25 bewo-
ners van Wijk aan Zee om aan te schuiven. Voor 
de goede orde, er zullen twee van dergelijke 
feesten plaatsvinden. Niet alle elf dorpen kunnen 
gelijktijdig aanwezig zijn..

Een ieder die dit feest in Denemarken wenst 
mee te maken, kan zich melden bij de voorzitter 
van het Cultureel dorp op 06-53369319. Dan zal 
gelijk verdere informatie de data bekend worden 
gemaakt.

Tekst Dirk-Jan Prins, 

De werkzaamheden aan de Zeestraat zijn in volle gang. De eerste dag, op 14 maart, is niet geheel 
vlekkeloos verlopen. Er waren wachttijden van 40 tot 90 minuten om Wijk aan Zee uit of in te 
komen. Maar als bij zoveel zaken, al het begin is moeilijk. Nu maar hopen dat onze bewoners tot 29 
april soepel in en uit Wijk aan Zee kunnen komen. Maar mochten de Paasdagen met mooi weer wor-
den overgoten, dan zou het wel eens een heel ander beeld kunnen gaan opleveren en is het niet geheel 
ondenkbaar dat de boel dan echt vast gaat lopen.  Tekst en foto: Dirk-Jan Prins

Cultureel dorp in Kirchheim

De weg is weg

Leerlingen van de Bethelschool uit Beverwijk bezochten deze maand ‘Een Zee van Staal, in het kader van een een kunstproject op school.

Kunst in 
de klas
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Gewoon door
Gewoon gezellig genieten? Lunchroom en 
grand café Gewoon biedt een breed scala aan 
mogelijkheden. Van gewoon even een kopje 
koffie of thee met de inmiddels veel geprezen 
cheesecake uit eigen keuken, tot aan een com-
pleet verzorgde bedrijfsborrel, babyshower of 
walking dinner. Het kan allemaal, Gewoon in 
Wijk aan Zee.

is inmiddels verkocht en voor ‘Gewoon’ hebben 
Stef en Wendy volop plannen. De succesformule 
die ze in de afgelopen periode hebben neergezet 
wordt gecontinueerd en verder uitgebreid. Dat 
betekent dat iedereen er ‘gewoon’ terecht kan 
voor een uitstekende lunch of borrel.

Een groot succes is de proeverijplank, een plank 
voor met heerlijke warme en koude hapjes, 
inclusief een klein soepje, voor slechts 9,50 
euro. Verder zijn er zeer goed gevulde broodjes 
en heerlijke maaltijdsalades verkrijgbaar. Alles 
huisgemaakt en bereid uit eerste klas verse ingre-
diënten. De high tea en high wine van ‘Gewoon’ 
is inmiddels alom bekend en zeer populair. Het 
standaard arrangement wordt op elke openings-
dag aangeboden en kost 18,50 euro per per-
soon. Nieuw is de seizoensversie, op woensdag, 
donderdag en vrijdag voor slechts 15,00 euro. Op 
24 april wordt, tijdens de lente(bokbier)tocht, een 
Amsterdamse avond georganiseerd (16:00 - 20:00 
uur) met live muziek van Hans Kap, Ronald 
Engel en Eddy Walsh.

Stef en Wendy Klijn

Gewoon in Wijk aan Zee
De Zwaanstraat 8
1949 BC Wijk aan Zee
www.gewooninwijkaanzee.nl
(0251) 820 450 of 06 22711632

Drie jaar geleden begonnen Stef en Wendy Klijn 
naast hun restaurant ’t Zomerhuis aan een nieuw 
avontuur. Inmiddels is de knoop doorgehakt en 
kiest het tweetal ervoor om zich uitsluitend nog 
op de exploitatie van de lunchroom, annex grand 
café, te richten. Het ernaast gelegen restaurant

De opening van Club Star aan Zee is een feit. 
Vrijdagavond 11 maart, om 21.00 uur, gingen de 
deuren open. Het publiek kwam uit alle hoeken 
en gaten aangestroomd. Wijk aan Zee leek even 
op een drukke uitgaans- boulevard. De opening 
werd verzorgd door de zanger Ruben Thurnim, 
die met een spetterend Engels en Nederlands-
talig repertoire al snel de juiste sfeer erin wist te 
brengen. Het openingsfeest ging door tot in de 
kleine uurtjes.

Wie graag de club wilt bezoeken, kan zich 
verheugen op de volgende optredens de aanko-
mende weken:

Optreden van: Wesley Bronkhorst - Rob Zorn - 
Dave Green - 25 maart - 21.00 uur
Optreden van: Michael Oomen - Henk Kamp-
huis - 02 april - 21.00 uur
Optreden van: Peter Beense - Dave Green - 
08 april - 21.00 uur

Optreden van: Marco Mark - Rob Zorn - Henk 
Stelte - 16 april - 21.00 uur
Optreden van: Wesley Bronkhorst - Charlene - 
22 april - 21.00 uur
Optreden van: Wesley Klein - Michael Oomen - 
29 april - 21.00 uur

Tekst en foto's: Dirk-Jan Prins

Club Star aan Zee is open

“Alex had een goede baan bij Ahold, een zekere 
baan ook, waar hij zeker tot zijn pensioen kon 
blijven. Toen kwam er een aanbod om bij een 
Amerikaans bedrijf te komen, het zag er prachtig 
uit, maar wij hebben toch uitvoerig gesproken 
over de risico’s van een Amerikaan, waar je 
zonder aankondiging van de een op de andere 
dag je te horen kon krijgen, ‘Wij hebben jou 
niet meer nodig.’ Alex nam het risico en in 2004 
kwam hij thuis en met de armen in de lucht zei 
hij met enige triomf in zijn stem: ‘Wij kunnen 
gaan reizen.’ ‘Hoe bedoel je?’ ‘Zij hebben mij niet 
meer nodig, maar ik krijg wel een mooie gouden 
handdruk’. ”

Reizen door Azië
“Ik besloot nog wel het schooljaar af te maken 
en heb op school het voorstel gedaan om een 
jaar onbetaald verlof op te nemen. In de zomer 
van 2004 tot de zomer van 2005 hebben wij zo 
goed als heel Azië doorkruist. Van het ene naar 
het andere land trokken wij. Het meest met het 
openbaar vervoer en we sliepen in hotels, bij 
mensen thuis, in hutjes op het strand. Wij heb-
ben een geweldige tijd gehad. Daarna kon ik weer 
gewoon aan de slag.”

“Ik vond de komst van de Vietnamese Boot- en 
andere vluchtelingen en Heliomare een meer-
waarde voor het dorp. De kinderen in ons 
dorp worden in zo een beschermde omgeving 
opgevoed, dat zij nauwelijks weet hebben van 
wat er zich in de wereld afspeelt. Die vluchtelin-
genkinderen hebben niets, geen speelgoed, geen 
kleding, geen geld, geen fiets, geen vertrouwen in 
de toekomst, maar wel angst voor de toekomst. 
Datzelfde is het voor de kinderen om te zien dat 
niet ieder kind de duinen in kan rennen en daar 
ravotten, zoals zij dat kunnen. Het rolstoelgehalte 
in ons dorp is erg groot en daar groeien onze kin-
deren mee op. Daardoor  krijgen onze kinderen 
daarvoor het begrip dat zij dankbaar moeten zijn 
met wat zij hebben.”

Jutterspad
“Samen met Trudi, Alie en Martin organiseren 
wij elk jaar het Jutterspad. Het uitgangspunt is 
gastvrijheid, waar in twintig huiskamers en tui-
nen mensen gratis kunnen genieten van muzikale 
attracties. Dit jaar is het op zondag 3 juli.”

Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink

Negentien jaar was Anneke, toen zij van Beverwijk verhuisde naar een zomerhuis in Wijk 
aan Zee. Juist afgestudeerd als kleuterjuf en werkzaam op een school in Beverwijk. Via een 
avondstudie heeft zij haar applicatie basisonderwijs gehaald en vanaf dat moment kon zij op 
de basisschool aan de slag.

Anneke Roosenboom 
de Vries-Wolterman

Dorpsgenoten

“Ik woonde in het zomerhuis, wat eigendom was 
van de vrouw in het voorhuis, zij was ook eige-
naar van het huis ernaast, dat zij verhuurde. Toen 
de huurders zeiden dat zij gingen verhuizen, zat 
de eigenares behoorlijk in angst. Het was in de 
periode dat een leegstaand pand zo gekraakt kon 
worden. Ik probeerde haar gerust te stellen dat zij 
vast wel een  nieuwe huurder kon vinden. ‘Het is 
toch een leuk huis, dat heb je zo weer verhuurd, 
ik zou er zelf wel in willen wonen.’ ‘Waarom doe 
je dat dan niet,’ stelde zij voor. ‘Ja, waarom niet,’ 
dacht ik. En zo belandde ik aan de straatkant, wat 
een veel prettiger uitzicht had, dan de stenen mu-
ren waarop ik uitkeek. De vrouw had elke avond 
het tv-programma ‘Rad van Fortuin’ aan staan en 
ik kon elk cijfer horen, het brulde door de muren 
heen. Ik was intussen getrouwd met Alex en wij 
hadden het huis waar wij woonden gekocht en 
besloten haar huis ook te kopen, dan konden 
wij, als zij naar een verzorgingshuis zou gaan, de 
muren doorbreken en er één woning van maken.”

Onderdak voor probleemgevallen 
“De Sociale Dienst zat regelmatig met het 
probleem, dat zij mensen onderdak moesten 
geven. De dienst wist dat als zij mijn buur-
vrouw vroegen of zij een zomerhuis vrij had, zij 
daar alle probleemgevallen van de stad konden 
onderbrengen, als er ruimte in een van haar twee 

zomerhuizen was. Ik woonde intussen samen 
met Alex, mijn toenmalige aanstaande man sa-
men. Wij hadden met de buurvrouw de afspraak 
gemaakt dat wij zouden bepalen wie er in de 
zomerhuizen zou komen. Op dat moment woon-
den er alleen maar junks of alcoholisten. Op een 
vroege ochtend werden wij wakker en hoorden 
allerlei geluiden op straat. Ik zag mensen staan en 
een brandweerauto, ik maakte Alex wakker, die 
half slapend ging douchen en zich aankleden en 
met stropdas en al beneden kwam. Een van de 
zomerhuizen bleek in brand te staan. De brand-
weer was over de muur geklommen, een van de 
brandweermannen was in onze vijver gevallen, 
die hij in het donker kennelijk niet had gezien.” 

Geen brandverzekering
“Toen pas bleek dat er geen brandverzeke-
ring voor de zomerhuizen was en wij met een 
geweldige strop zaten. Wij wilden net met een 
verbouwing beginnen, die wij wilden financieren 
met de opbrengst van twee zomerhuizen. Dat 
was een flinke streep door de rekening. Het heeft 
twee jaar geduurd voor wij de verbouwing klaar 
hadden. Wij hebben van twee huizen een huis 
gemaakt. De zomerhuizen waren zo beschadigd 
dat ze niet meer op te knappen waren en gesloopt 
moesten worden. Van een huisje hebben wij drie 
muren laten staan en daar staat een tuinset in.”
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Ik kom de 68 jarige Fred de Vries tegen bij zijn 
woning. Fred woont al 42 jaar op deze bijzondere 
plek. Een avonturier en een vrijbuiter in hart en 
nieren. Oorspronkelijk komt Fred als kraker uit 
de Breestraat. “Maar ja, ik kom in de gelegenheid 
om in dit huis aan de Zeestraat te gaan wonen. 
Dan vertrek ik natuurlijk vrijwillig uit het kraak-
pand”, zo vertelt Fred. “Ik heb nooit gekraakt om 
rotzooi te trappen, maar om te wonen.”

Fred ondernam nog veel meer in zijn leven. Zo 
was hij van zijn 15e tot zijn 19e jaar werkzaam 
op een baggerschuit van Weissmuller. En die 
dingen gingen de hele wereld over. “Bangladesh 
is zo’n plek waar ik was.” Zijn ogen begonnen te 
stralen. “Het was wel zwaar werk, dat wel. Maar 
dat mocht de pret niet drukken”, vervolgde Fred. 
“Ook heb ik nog in Vlissingen een tijdje in de 
seksindustrie gewerkt. Ik maakte daar kunst vagi-
na’s. Joh man, dat verdiende, wat ik jou vertel. In 
1978 ben ik met een camper minimaal 14000km 
door de USA getrokken. Dat was me een partij 
gaaf! Ben nog even daar aan het werk geweest 
bij Henk Otsen, oud vliegenier van Martinair. 

Die had daar een firma met van die hekken, met 
afstandsbediening, voor oprijlanen. En het is 
natuurlijk daar rotsgrond, dus ik was natuurlijk 
weer goed voor het zware werk.”

“Uiteindelijk is tijdens deze rondreis ook de 
liefde begonnen voor de indianen. Niet dat ik nu 
zo graag zelf indiaan wil zijn hoor, nee dat niet. 
Een echt prettig volk is het nu ook weer niet. 
Maar hun levensstijl en de geschiedenis intrige-
ren mij. Dat zij altijd maar moesten vechten voor 
hun vrijheid. Dat houdt mij meer bezig. Hier is 
het eigenlijk niet veel anders.”

Fred pauzeert even en kijkt voor zich uit. Zijn 
blik had voor mijn gevoel een verdrietige kijk op 
het verleden of een onvervuld verlangen, ook wel 
melancholie. 
“Nee, natuurlijk niet”, riep Fred. “Ben jij gek ge-
worden, ik heb een prachtleven gehad en nog. 
Eenmaal terug in Nederland wilde ik wel iets van 
verbondenheid laten zien met de indianen. Ik 
besloot het indianenhoofd met verentooi te schil-
deren.  De Totempaal! Ja, die moest er natuur-

Het Indianenhuis
De definitie van het woord ‘totem’. Het woordenboek is er duidelijk over. Het is een dier dat, of 
een plant die, een specifieke symbolische betekenis heeft voor een groep. Of een object wat heilig 
of gewijd is. In dit geval gaat het om een paal. Alleen de maker kent de werkelijke betekenis van 
zijn totempaal. Iedereen die op de enige doorgangsweg van Beverwijk naar Wijk aan Zee heeft 
gereden, De Zeeweg, kent ongetwijfeld het ‘indianenhuis’. Daar is een verhaal over te vertellen, 
ook al is het dit keer geen indianenverhaal.

lijk ook wel komen. Mijn vrouw Martine heeft 
alles getekend en ik ben aan het schilderen en 
houtsnijden geslagen. Ik werd wel geholpen door 
Ernie Gerrits uit Beverwijk. Zij is decorschilderes 
voor de Nederlandse opera met als thuisbasis de 
Stopera. Zij komt weer helpen met de muurschil-
dering. Maar eerst de paal. Deze gaat weer heel 
netjes en mooi worden.”

“Om terug te komen op de totempaal”, gaat 
Fred verder, “voordat wij dat ding hadden man. 
Weet jij eigenlijk wel waar onze Totempaal van 
gemaakt is? Het is een meerpaal, zo één die bij de 
pont, hier verderop, in het water van het Noord-
zeekanaal staat. Hij lag al een tijdje op het terrein 
van Tata. Netjes gevraagd of ik deze meerpaal 
mocht overnemen. Wat denk je, wij mochten 
hem gratis ophalen! Toen heeft hij nog wel een 
winter in de tuin gelegen. Was best mooi, zo met 
de sneeuw. Wij hebben er nog een kerstkaart van 
gemaakt. Maar ooit moest hij de grond in. Hard 
dit hout! Niet te geloven. Haast niet doorheen 
te komen met de beiteltjes van de firma Nooit-
gedacht. Heel wat anders dan de palen van de 
indianen. Een aardappelmesje is dan al bijna 
voldoende. Die palen zijn namelijk van zacht 
Cederhout.”

Zonder te pauzeren gaat Fred enthousiast verder. 
“Hij was wel aan een opknapbeurt toe. Ik denk 
alleen wel dat ik hem zwart ga maken. Zwart lijkt 
mij wel mooi. Tja, je moet met je tijd meegaan, 
indianen moeten daar maar aan wennen. Maar 
dat doen zij zelf ook hoor, met de tijd meegaan, 
maak je niet ongerust. Maar ik doe wel rustig 
aan. Ondanks dat ik altijd huisschilder ben 
geweest. Want weet je, je stond in die tijd gewoon 
de dampen in te ademen van verf. En nu zit ik 
met de gebakken peren. Dit vonden mijn longen 
niet zo leuk. Vervolgens krijg ik ook nog eens 
ruim 11 jaar geleden een hersenbloeding en blijf 
ik hierdoor enige tijd aan één kant verlamd. Dat 
is gelukkig een stuk beter geworden. Toch doe ik 
het lekker rustig aan.”

Totempalen worden hoofdzakelijk aangetroffen 
bij de Native Americans van de Noordwestkust. 
Sommige indianenstammen maakten totempa-
len, maar zeker niet allemaal. De indianen die 
rondtrokken achter een kudde bizons aan en 
in tipi’s (indianententen) woonden, maakten 
niet zulke grote gevaartes. Dat zou veel te lastig 

zijn op reis. Sommige stammen, die op dezelfde 
plek bleven wonen, hadden wel een dergelijke 
totempaal. Totempalen hadden met het geloof 
van de indianen te maken. Op een totem-
paal stonden dieren en andere goede geesten 
afgebeeld. Indianen geloofden dat die dieren en 
geesten hen beschermden. Zij moesten kwade 
geesten weg jagen. Vooral de kwade geesten die 
uit de zee kwamen. Totempalen dienden dus 
niet om gevangenen aan vast te binden en ook 
werd er niet door een hele meute rond de to-
tempaal gedanst. Dit deed hooguit de sjamaan, 
de wijze man van de stam. Indianen voelden 
zich een deel van de natuur en zij geloofden in 
de kracht van de aarde. Die noemden zij ‘De 
Moeder’. Hier komt onze uitspraak vandaan, 
‘moedertje aarde’. Verder geloofden zij in ‘De 
Grote Geest’ die wijzer en machtiger is dan elke 
andere geest.

“Heb jij mijn tuin gezien?”, vervolgde Fred. 
“,Mooi hé, die beelden. Die heb ik gekregen van 
de oprichter van de Beverwijkse Bazaar. Mooi 
zijn ze hé? Ja, ik heb wel zelf dat kleurtje gegeven. 
Dat dan wel!”
Trots als Fred is op alles wat hij heeft, maakte ik 
zijn portretfoto bij één van zijn beelden. Hierop 
liep ik zijn terrein af en liet zichtbaar een geluk-
kig mens achter. Of je er nu in gelooft of niet, het 
blijft een opmerkelijke plek.
Wat er ook gebeurt, deze totem staat niet meer 
voor paal.

Foto en tekst: Dirk-Jan Prins

Kofferbakmarkt start weer
Vanaf zondag 10 april zal voor het elfde jaar de Kofferbakmarkt weer van start gaan. Al die tijd 
heeft Horst Heydenreich daar de touwtjes in handen. Toen Horst vernam dat door bouwwerk-
zaamheden de kofferbakmarkt van Egmond moest verdwijnen, heeft hij de markt naar Wijk aan 
Zee gebracht, waar het voor de wijde omgeving een begrip is geworden.

een hond meenemt, zorg ik er wel voor dat hij 
aangelijnd is. Ook wil niet dat er porno te koop 
wordt aangeboden, er lopen per slot van rekening 
wel heel veel kinderen rond. Ook heb ik eens ie-
mand een geweer laten wegzetten. De markt is er 
om oude spullen te koop aan te bieden, etenswaar 
is niet toegestaan, want daar betaalt Hille voor. 
Er kwam eens een man die zei dat hij kaas wilde 
verkopen. Ik zei nee alleen oude spullen. Ja maar 
ik verkoop oude kaas. Nou je mag het een keer 
proberen en dan zie ik wel of het is toegestaan. 
Was die vent broodjes kaas aan het verkopen. 
Toen ik daar wat van zei, werd die man boos en 
handtastelijk, gelijk kwamen er zo’n zeven of acht 
man op af en sprongen mij te hulp. Met de staart 
tussen de benen is hij vertrokken.”
Niet om het een of ander Horst, maar dit vond ik 
wel een grappig verhaal.

“Veel mensen denken dat ik rijk wordt van de 
markt, maar onder aftrek van de kosten, gaat 
alles naar een goed doel. Bijvoorbeeld hebben wij 
een schommel aan het Anneko van der Laanhuis 
geschionken, een blokhut voor de school, een 
beamer en een grootbeeld tv voor de KNRM, 
een cheque van 1000 euro, een reddingsplank 
en shirtjes voor de WRB, een grote grasmaaier 
voor de sportvereniging, de avondvierdaagse, 
de herdenking van de razzia en ook voor de 
international jeugdweek van de razzia. Omdat op 
Koningsdag de kinderen nauwelijks iets kunnen 
verkopen, mogen kinderen er zeven keer gratis 
staan en de lokale verenigingen mogen ook gratis 
staan, zoals Bettie voor Kika, de handbal en 
voetbal, de WRB, Peter Meester en Jan Aarden-

“Ik begon met Menno Jansen en Bets van der 
Aar, toen deze laatste zeventig werd is zij er mee 
gestopt. Bart Brethouwer en Ad van Schie zorg-
den voor de catering met gebakken vis en patat. 
Later heeft iemand anders dat overgenomen 
maar, die kwam nog wel eens niet. Toen heb ik 
Hille van Rijssen met zijn snackwagen laten ko-
men en daar ben ik best tevreden over. De markt 
is van het begin een succes geweest, het zijn vaak 
de zelfde mensen die er met hun spullen staan. 
Elk jaar als wij met een nieuw seizoen beginnen 

zie je weer de bekende gezichten waarvan je een 
half jaar daarvoor afscheid hebt genomen. En 
altijd is het weer een leuk weerzien. Trouwens de 
hele markt is voor mij leuk.” 

Horst, maak je wel eens iets grappigs mee? Voor 
Horst iets kan zeggen, bemoeit de vrouw van 
Horst, Lia zich ermee: “Nee, want Duitsers ma-
ken geen grapjes”.
“Ik  moet ook wel eens optreden, zo wil ik liever 
geen honden op het terrein, maar als iemand wel 

burg met hun boek een paar jaar geleden. Ik zei 
net onder aftrek van kosten, maar weet je dat 
onder de kosten ook de precariorechten van de 
gemeente horen, per auto moeten wij 5,50 afdra-
gen aan de gemeente. Dat was over 2015 ruim 
8.000 euro.”

“Zet je nog wel in de Jutter, dat ik de honden-
bezitters wil vragen om ook op de Dorpsweide 
hondendrollen op te ruimen, paardenvijgen zijn 
gemakkelijk op te ruimen, maar je wil toch niet 
dat je eigen kinderen in de poep gaan zitten.”

Tekst:  Georges van Luijk

Sinds enige tijd is in Beverwijk het Sociaal Team 
aktief. Het Sociaal Team is een initiatief van 
verscheidene organisaties. Het doel is om aktivi-
teiten te organiseren, waaraan de hele bevolking 
van Beverwijk en Wijk aan Zee kan meedoen. 
Het is een ontmoetingsplek voor mensen die 
hun diensten willen aanbieden en mensen die 
graag gebruik wil maken van de diensten van een 
vrijwilliger. Zo kunnen mensen hier terecht die 
het fijn zouden vinden als iemand af en toe langs 
komt om een praatje te maken of een spelletje te 
doen, of samen een wandeling te maken. 

Tekst: Georges van Luijk

Op zoek naar een manier om alle 
dorpsgenoten te bereiken? 
Meer naamsbekendheid?
Speciale actie? 

Uw Advertentie 
in de Jutter!

De advertentie maken wij gratis 
voor u. Plaatsen kan eenmailig of 
maandelijks. 

Informatie: Peter Duin: 0251-248551 
of mail: jutter@live.nl
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Sport in Wijk aan Zee

Hotel Villa de Klughte

Imko�s Puur Zee

Wijn &
Ko aan Zee.
Een heerlijk verwenadres
Pur Sang! www.hoteldeklughte.nl www.imkos.nl

SV Wijk aan Zee Dames 1 (Handbal) 
3 april 
Thuis tegen A&O
Tijd: 13.00 Wijk aan zee, doolhof
10 april
Uit tegen Vido 
tijd: 14.00 Purmerend
17 april
Uit tegen Vrone
Tijd: 11.15 Sint Pancras

SV Wijk aan Zee Heren 1 (Voetal) 
3 april
Thuis tegen Sva
Tijd: 14:00 Wijk aan zee
10 april
Uit tegen VVH Velserbroek
Tijd: 14:00 Velserbroek
24 april   
Thuis tegen WSV 30
Tijd: 14:00 Wijk aan Zee  
1 mei
Uit tegen United/Davo
Tijd: 14:00 Haarlem 

Voetbal en Handbal

Op zaterdag 16 april 2016 zal rummikub-
vereniging De Zandloper weer haar halfjaar-
lijkse open drive houden in Dorpshuis De 
Moriaan te Wijk aan Zee.

Er wordt gespeeld met het 4-3-2-1 systeem 
en er worden 2 maal 5 spelletjes gespeeld. 
Tussen de tweemaal 5 spelletjes is er ruimte 
genoeg voor een drankje, hapje in de foyer 
van De Moriaan.

Natuurlijk is er weer een heel mooie loterij 
en het mandraden. (€ 0.50 per gokje) met 
als prijs een goed gevulde mand zal ook niet 
ontbreken.

De kosten voor de drive zijn € 3,- per per-
soon. De loten kosten € 2,50 per mapje van 5 
nummers, en 3 mapjes voor € 6,00.
De zaal is open om 12.30 uur en de drive 
start om 13.00 uur.

U kunt zich opgeven, telefonisch bij: 
Jacqueline Beekman tel. 020-6454823 
of per mail: jacquelinebeekman@ziggo.nl 
of op 16 april aan de zaal tussen 12.30 en 
12.45 uur.

Wij als bestuur hopen u te mogen begroeten 
op 16 april 2016 in Dorpshuis De Moriaan te 
Wijk aan Zee.

Open drive 
rummikub

Stichting Awareness for Huntington, oftewel 
A4H, organiseert een trefbaltoernooi in het don-
ker. Het doel van onze non-profit stichting is geld 
in te zamelen voor onderzoek naar het medicijn 
voor de ziekte van Huntington. Ook wil de Stich-
ting de ziekte meer naamsbekendheid te geven. 
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoe-
ning aan de hersenen. Deze aandoening wordt 
veroorzaakt door het geleidelijk afsterven van 
zenuwcellen in bepaalde delen van de herse-
nen. Deze hersendelen zijn belangrijk voor het 
aansturen van bewegingen en voor verstandelijke 
vaardigheden. De ziekte is voor 50% overerfbaar 
waardoor er een grote groep 'risico dragers' is.
A4H organiseert op 30 mei een trefbaltoernooi 
GLOW, de naam zegt het al, trefballen in het 
donker, vanaf 19:00 in Sporthal 'De Moriaan' te 
Wijk aan Zee. 
Informatie of opgave:  Stuur een bericht op 
www.facebook.com/StichtingA4H of mail naar 
Awareness4Huntington@gmail.com. 
        Tekst en foto: Dirk-Jan Prins

Landskampioen 
“Ik zei tegen de meisjes, dat ik het wel wilde doen 
als zij minstens vijftien leden zouden hebben. Die 
hadden zij zo bij elkaar en binnen een jaar waren 
wij al met veertig. Ik ben jaren trainster geweest 
en tot mijn 47ste heb ik zelf gespeeld. Momen-
teel hebben wij een dames team, vijf meisjes 
zeventallen een jongensteam en een recreanten-
team. Een herenteam hebben wij niet meer. In 
het begin was de Moriaan er nog niet en als wij 
binnen moesten trainen, deden wij dat in café 
de Zon. Dan zetten wij een dikke mat tegen het 
podium, dat was het doel. De eerste voorzitter 
was Harry van der Horst, na mij is Wim Zwiers 
trainer geworden, onder zijn leiding is Dames 1 
landskampioen geworden in 1975. Wim kwam 
na dat kampioenschap naar mij toe, ‘Wil, je hebt 
ze zo gedisciplineerd afgeleverd, zonder jou was 
het mij niet gelukt’, zei hij.”

Internationaal Toernooi
“Tien jaar lang hebben wij een internationaal 
toernooi georganiseerd. Vele teams uit binnen- 
en buitenland kwamen naar Wijk aan Zee. De 
spelers hadden luchtbedden en slaapzakken mee 
en sliepen in de kleedkamers van de Moriaan en 
eten deden zij in café de Zon. Onze vereniging 
heeft heel wat jonge talentjes voortgebracht, het 
is alleen zo jammer dat als grote clubs uit de 
regio daar achter komen, zij ze proberen over 
te halen om bij hun te komen spelen en dat lukt 
heel vaak ook. Zij krijgen dan de gelegenheid om 
in een hogere competitie te spelen.”

Reünie
“Op 15 april hebben wij een reünie in de Dool-
hof. Wij hebben alle bekende adressen uitgeno-
digd, maar het is niet ondenkbaar dat wij mensen 
die meerdere malen zijn verhuisd niet hebben 
kunnen bereiken. Hierbij alsnog een oproep 
aan alle oud-spelers, bestuurders, coaches en 
trainsters: u bent van harte welkom.”

Sponsors
“De fusie met de voetbalvereniging werkt goed, 
ondanks dat wij een veel kleiner ledenaantal heb-
ben. Het is altijd een gezonde vereniging geweest. 
Ondanks dat het moeilijk is om met de contri-
butie van ongeveer zestig leden het hoofd boven 
water te houden. Daar moet wel een trainer en 
zaalhuur van worden betaald. Wij hebben een 
trainer voor Dames 1 en die dames trainen de 
jeugdspelers weer, dat spaart een trainer uit. De 
dames zijn in maart de straat opgegaan, om men-
sen uit te nodigen een thuisbezorgde Paaslunch 
te bestellen, waarmee wij de kas een beetje heb-
ben kunnen spekken. Wij kunnen nog wel een 
paar sponsors gebruiken. Het is voor Wijk aan 
Zee een belangrijk sociaal gebeuren, dat mag niet 
verloren gaan. Als je weet hoeveel Wijk aan Zeese 
vrouwen op de handbal hebben gezeten, dan is 
het gemakkelijker om aan te wijzen wie er niet, 
dan die er wel op hebben gezeten.” 

Op 20 maart is het Dames B junioren team kam-
pioen geworden. 

Tekst:  Georges van Luijk

Handbal Wijk aan Zee ziet Sarah
Toen Wil Hartog in 1965 in Wijk aan Zee kwam wonen, stonden op een avond een paar meisjes 
bij haar voor de deur. Zij wilden een handbalvereniging oprichten en wisten dat Wil in Beverwijk 
aan handbal deed. Zij had er gelijk zin in en is jaren trainster gebleven. 

Nu ook in Beverwijk: het enige echte ‘Bouw & 
Woon Advies Café’ waar u terecht kunt voor al 
uw vragen omtrent:
* Verbouwen
* Nieuwbouw
* Aanschaf van een bestaande woning
* Verkoop van een woning
* Overige werkzaamheden rondom en in uw 
woning of bedrijfspand

Voor deze disciplines hebben twee ervaringsdes-
kundigen uit Beverwijk en Wijk aan Zee de han-
den ineen geslagen. Peter Heine, Bouwadviseur 
en Bouwbegeleider en als zodanig aangesloten 
bij de BBAN Groep BV (BBAN) en Yvonne Gras, 
register makelaar en taxateur, tevens eigenaresse, 
van Yvonne Gras Makelaardij, hebben inmiddels 
hun sporen verdiend op hun vakgebied en heb-
ben nu hun krachten gebundeld.

Onze kracht is uw voordeel:
* Laagdrempelig
* Kleinschalig
* Advies op maat
* Ontzorgen
* Netwerk van professionals

Elke eerste dinsdag van de maand houden we 
van 19.00 tot 21.00 uur open huis in de Zeestraat 
66 te Beverwijk. U kunt dan geheel vrijblijvend 
bij ons binnenlopen om advies in te winnen over 
alles wat met bouwen en wonen te maken heeft. 
We kunnen u adviseren over uw (ver)bouwplan-
nen, aan- en verkoop van een woning, inrichting 
van de woning, hypotheekadvies, (tuin)onder-
houd, en nog veel meer. 
Wij willen graag eens kennis met u maken en uw 
woonwensen in kaart brengen, we nodigen u van 
harte uit om bij ons aan te schuiven. 
Heeft u geen tijd, vul dan het contactformulier in; 
we kunnen dan op een ander tijdstip een afspraak 
met u maken. Rechtstreeks via beverwijk@bouw-
adviescafe.nl is ook mogelijk. Graag tot ziens !  
     
   Yvonne Gras & Peter Heine

Bouw&Woonadvies Café

Half april start de nieuwe cursusronde Prak-
tisch Mediteren weer.
 
Op dinsdagavond (20:00-21:30) van 19 april t/m 
31 mei (geen les in de meivakantie) in Wijk aan 
Zee. Locatie: De Zwaanstraat 17, 1949BC.
Kun je niet op dinsdagavond? 
In dezelfde week start er ook een cursus in 
Heemskerk (maandagavond) en in Beverwijk 
(dinsdagmiddag), of ga voor een cursus bij je 
thuis op een tijd die jou schikt.

Bel voor aanmelden of meer informatie: 
Paulien Pinksterboer 06:53675676
www.haptonomie-time-out.nl 

Praktisch mediteren
Al jaren wordt de razzia in Beverwijk en Velsen-
Noord van 16 april 1944 herdacht. Ook dit 
jaar zal weer een herdenking plaatsvinden. Er 
werden toen 486 jonge mannen tussen de 18 en 
25 jaar opgepakt en in veewagens naar Kamp 
Amersfoort afgevoerd. 

Onder erbarmelijke omstandigheden zijn zij in 
Duitsland te werk gesteld. 65 van hen zijn nooit 
meer teruggekomen en van de overlevenden heb-
ben er vele trauma's aan over gehouden. 
De Nederlandse Stichting, bestaande uit Mary 
Duinmeijer uit Velsen-Noord , Cor Bart uit 
Beverwijk en Horst Heydenreich uit Wijk aan 

Zee hebben een vriendschapsband met het Duits 
Zoschen en omgeving. 
Op 16 april zal samen met de Duitse vrienden 
een herdenkingsdienst worden gehouden in de 
Dorpskerk en later nog bij het monument bij het 
station gevolgd door een herdenking in Kamp 
Amersfoort. 
De dienst in Wijk aan Zee zal worden voorge-
gaan door Betus Stuifbergen en de Duitse pastore 
Antje Böhme. Iedereen is welkom en de stichting 
verwacht dat de kerk vol zal zitten.

Tekst: Georges van Luijk

Herdenking Razzia 16 april 1944

Trefbal in het donker
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Dorpskerk
Zondag 3 april           
Ds. D. Fisser te Amsterdam 
Zaterdag 17 april           
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden        
     

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zaterdag 2 april
19.00 uur themaviering 
voorganger J. de Wildt         Themakoor
Zondag 10 april
9.30 uur eerste H. Communie 
voorgangers p. R.Putman 
en p. M. de Haas          Jeugdkoor 
Zaterdag 16 april 19.30 uur 
oec. herdenkingsdienst Razzia 16 april 1944
voorgangers p. B. Stuifbergen 
en ds A. Bõhme        Themakoor en jeugdkoor
Zondag 24 april
9.30 uur eucharistieviering 
voorganger p. R. Putman       Odulphuskoor

Oecumenische bijbelkring
Maandag 4 april laatste avond van de oecumeni-
sche bijbelkring van dit seizoen. De profeet Elias 
wordt besproken. Diaken Marcel de Haas is de 
gespreksleider. Aanvang half acht.

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

Vrijdag 1 april
De Moriaan: Kick-off Sportdorp aan Zee
Van 16.00 – 19.00 uur.
KOP van WaZ: Opening expositie: 
Kunst uit de Kast. Aanvang 17.00 uur.
Sonnevanck:  Live Muziek: MDY band – 
regionale rockcoverband. 
Aanvang 21.30 uur.

Zaterdag 2 april
Aloha Beach: Outdoor Ruilmarkt 
Van 10:00 - 17:00 uur.
Ozlines Surfschool: Noordpier beach clean-up 
Start 13:30 uur.
Club Star aan Zee: Optreden: Michael Oomen - 
Henk Kamphuis. Aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Sonnevanck’s crazy 
piano’s met Annemieke Aanvang 21.30 uur.
Timboektoe: Openingsfeest. 
Aanvang 22.00 uur.

Zondag 3 april
KOP van WaZ: Workshop Surrealistisch denken 
en tekenen door Rien Doorn. Aanvang 13.30 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding. Aanvang 14.00 uur.
La Baliza: Lazy Sunday ‘Chil met lounge muziek, 
Duitse wijnen en een klein hapje. 
Aanvang 14.00 uur.

Vrijdag 8 april
Club Star aan Zee: Optreden van: Peter Beense - 
Dave Green. Aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Laagland Nederpop 
Aanvang 21.30 uur.

Zaterdag 9 april
Aloha Beach: Outdoor Ruilmarkt.
Van 10.00 - 17.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Eric-Jan Overbeek 
“Mr. Boogie Woogie” met band. 
Aanvang 21.30 uur.

Zondag 10 april
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 
van 08.00 - 16.00 uur
Duinpaviljoen Schoos start: 
Rondleiding Atlantikwall.
Van 11.30 - 14.15 uur

Woensdag 13 april
De Moriaan: vergadering Dorpsraad 
Aanvang 20.00 uur

Donderdag 14 april
Sonnevanck: Leo Avond: liedjes met vrouwenna-
men. Aanvang 21.00 uur. 

Vrijdag 15 april:
Sonnevanck:  Live Muziek: Kim Schulte & Daan 
Krakers. Aanvang 21.30 uur.

Zaterdag 16 april
Club Star aan Zee: Optreden van: Marco Mark - 
Rob Zorn - Henk Stelte. Aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Ivar Vermeulen
Aanvang 21.30 uur.

Zondag 17 april
Natuurvriendenhuis de Banjaert: Stiltedag
van 10.00 - 15.00 uur.

Dinsdag 19 april
De Moriaan: Seniorenmaaltijd.
Aanvang 17.00 uur.

Woensdag 20 april     
Sonnevanck: PopQuiz.
aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 22 april
Club Star aan Zee: Optreden van: 
Wesley Bronkhorst - Charlene. 
Aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck’s crazy piano’s met Annemieke. 
Aanvang 21.30 uur.

Zaterdag 23 april
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
De Moriaan: Dartavond
Aanvang 20.00 uur. 
Sonnevanck: JazzNight met Ingrid Kruyssen
Aanvang 21.30 uur.

Zondag 24 april
Hoge Duin start: 
Rondleiding Atlantikwall. 
Van 11:30 - 14:15 uur.
De Lentetocht van Wijk aan Zee 
in diverse horecagelegenheden.
Van 12.00 - 18.00 uur.
Steakhouse Santé: Live Muziek: 
Different Cook. Aanvang 16.00 uur.

Woensdag 27 april - Koningsdag
Julianaplein: Talentenjacht 
Aanvang 13.00 uur.

 Vrijdag 29 april
Club Star aan Zee: Optreden van: 
Wesley Klein - Michael Oomen.
Aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: 
Sing & songwriter Emiel Aerts.
Aanvang 21.30 uur.

Zaterdag 30 april
Boothuis October: KNRM. 
Reddingbootdag 
Van 10.00 – 16.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: 
Medine Bouma, jazz uit de jaren 30.
Aanvang 21.30 uur.

In verband met een onderzoek voor een 
radiodocumentaire voor de VPRO, wordt er 
gezocht naar oud bewoners van JOZEBOKO 
in Wijk aan Zee, die informatie kunnen geven 
over hun verblijf aldaar van voor en tijdens de 
oorlog of vlak daarna. Of indien jullie iemand 
kennen die daar verbleef, dan horen wij dit 
ook graag. Alle informatie is welkom: 
heleen@hummelendeboer.nl, of 
tel.: 06-11735900. Vast vriendelijk dank.

Jozeboko
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis 
huis aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners 
van zomerhuizen en andere belangstellenden 
kunnen de Jutter - zolang de voorraad strekt - 
ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein

Bezorging: Irene Gerlofsma  
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Angela van Tunen, Heleen Vink
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Burgemeester Rothestraat 73 
1949CC  Wijk aan Zee.
Inzenden kan tot de 15e van de maand.
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nomen, 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 
mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ mo-
gen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis 
voor dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage 
is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal aan-
geleverd worden.

Internet Jutter: Rick Spijker, Peter Duin en Kuno 
Hamers                      
Opmaak: Angela van Tunen
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter

Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op 
bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant 
de Jutter, Wijk aan Zee. (met duidelijk naam en 
adres). 
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De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 06-20631119 

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond:  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail
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