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Negen nieuwe stolperstenen 
ter herdenking razzia

Ter nagedachtenis werden er negen stolperstenen 
gelegd in Wijk aan Zee. 
Op de hoek Zwaanstraat/Voorstraat voor de 
bekende familie Belinfante, op Voorstraat 10 
voor dwangarbeider F.C. van Son, en voor twee 
slachtoffers van de razzia, op Voorstraat 32 voor 
Jan de Boer en op de hoek van Oldenborghweg/
Verlengde Voorstraat voor Kees Bol.  

Herdenking 
Er was ook een herdenking van de razzia bij de 
plaquette op het Stationsplein in Beverwijk, waar 
de 486 mannen werden afgevoerd.

Honderden agenten van de Grüne Polizei sloten 
op 16 april 1944 de wegen naar Velsen-Noord en 
Beverwijk hermetisch af en gingen van huis tot 
huis met als resultaat de gijzeling van 486 jonge 
mannen in de leeftijd van 18 jaar tot en met 25 
jaar. Zij werden die middag in veewagons over-
gebracht naar Kamp Amersfoort. Deze gijzelaars 
zouden vastgehouden worden totdat de daders 
van deze aanslagen zich gemeld hadden. Het liep 
anders af. Op 7 juli 1944 werden 326 jonge man-
nen als dwangarbeider afgevoerd om te werken 
voor de Duitse oorlogsindustrie. 65 van hen 
keerden niet terug.

 Donderdag 16 april was het 71 jaar geleden dat de Duitse bezetter een razzia gehouden heeft in 
Velsen-Noord en Beverwijk als reactie op liquidaties van NSB’ers en verraders in maart en april 1944. 
Er werden negen stolperstenen gelegd op plaatsen in Wijk aan Zee waar de nazi’s slachtoffers 
hebben gemaakt.

De stolperstenen werden gelegd in bijzijn van groep 8 van basisschool de Vrijheit.

heen. Zulke jonge mannen, want dat waren 
het toch, die hun nek uitstaken om ons van de 
bezetter te bevrijden. 
Volgens een getuige was Wijk aan Zee in de 
oorlogsjaren een ware vuurspugende berg. 
Als de bommenwerpers terugkeerden werd 
al het afweergeschut in werking gezet. Ter 
bescherming van de duikbootbunker en de 
Hoogovens in IJmuiden stonden hier heel wat 
batterijen opgesteld. Van slapen kwam door 
de herrie niet veel en dan ging hij naar buiten 
kijken naar de vliegtuigen en de lichtsporen 
van de munitie. In de bewuste nacht van 12 
juni 1943 hoorde hij twee keer aangeschoten 
bommenwerpers naderen. De toestellen vlo-
gen op de terugweg niet meer in formatie en 
aan het hoge brommende geluid kon je horen 
dat enkele motoren uitgevallen waren. Omdat 
een Lancaster met nog maar twee werkende 
propellers niet zo hoog meer vliegt, vormde 
het vliegtuig een niet te missen prooi voor het 
Duitse afweergeschut. De getuige zag beide 
bommenwerpers getroffen worden. Het eerste 
toestel was al boven zee toen het rechtstandig 
naar beneden dook. Hij zag de Lancaster 
gevangen in een straal van een zoeklicht, ter 
hoogte van de pieren in de golven verdwijnen. 
Een kwartier later kwam een brandende 
Lancaster boven Wijk aan Zee. Met een 
staart van vlammen rammelde het vliegtuig 
naar beneden. Het vliegtuig kwam achter het 
Paasduin terecht maar de crash zelf en het 
wrak heeft de getuige niet kunnen of mogen 
zien want het hele dorp was afgezet door de 
bezetter. 

Dit verhaal komt uit ‘Mijn leven als strand-
vonder’ van Teo Schoos en speelt in 1984. 
Dankzij deze vondst kon de familie van de 
omgekomen en aangespoelde bemanning die 
anoniem begraven was alsnog worden inge-
licht. Het boek van Teo Schoos met bijzondere 
verhalen over de vondsten die hij op het 
strand deed is verkrijgbaar bij Duinpaviljoen 
Schoos, bij Primera en bij de Readshop in 
Beverwijk. 

Gevonden: vliegtuigdeel
Een wandelaar, die terugkwam van het 
strand, berichtte dat hij dacht een stuk van 
een vliegtuig aan de vloedlijn te hebben 
zien liggen. Met die informatie met de auto 
richting de pier gereden en inderdaad lag 
daar op het strand een voorwerp wat van 
een vliegtuig leek te komen. Ik heb contact 
gezocht met een functionaris van Schiphol. 
Ik beschreef hoe het stuk er uitzag. Binnen 
een half uur stonden twee man van Schiphol 
aan de deur en gezamenlijk vertrokken we 
naar de vindplaats van het vliegtuigdeel. 
Daar aangekomen zei de ene man ‘Dit is een 
deel van een Messerschmitt’. De tweede man 
was een andere mening toegedaan ‘Dit is een 
deel van een Lancaster!’
Deze laatste maakte een tekening waar het 
onderdeel zou hebben gezeten. Daarnaast 
vertelden ze dat er in de tweede wereldoorlog 
duizenden van deze vliegtuigen overvlogen 
van en naar Engeland. Sommige ervan kwa-
men meer kapot dan heel weer terug op hun 
thuisbasis. Vaak werd daar, van twee of drie 
vliegtuigen, er weer eentje opgebouwd. Alle 
gebruikte onderdelen werden geregistreerd 
waardoor er altijd een hoop zaken over een 
bepaalde vlucht naar boven kon komen. 
Met zijn drieën hebben we het stuk geborgen. 
De beide mannen deden er verder niets mee 
maar namen contact op met iemand die dit 
soort wrakstukken onderzocht. Die man rea-
geerde vrijwel direct en was erg enthousiast. 
Hij toonde mij de plek waar het registratie-
plaatje met diverse nummers zat. Hij was 
benieuwd wat ik met het stuk van plan was, 
want hij was vrijwilliger bij het luchtoorlog-
museum Fort Veldhuis in Assendelft waar 
hij het stuk heel graag wilde tentoonstellen. 
Ik had hier geen bezwaar tegen. Na enkele 
dagen ontving ik van de vrijwilliger van 
Fort Veldhuis een brief met informatie over 
het vliegtuig, zijn bemanning en de crash 
op 12 juni 1943 in de Noordzee, 3 km ten 
westen van IJmuiden. Bij het lezen van de 
informatie ging er een koude rilling door mij 

Het is 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd 
werd. In Wijk aan Zee wordt hier aandacht 
aan besteed met een feestelijk programma op 
3 mei in de Dorpskerk op het Julianaplein. 
Vrijheidsliederen gezongen door de leerlingen 
van basisschool De Vrijheit met het Alkmaars 
Straatorkest,  de film Vrijheid II van Jan van 
der land met ooggetuigenverslagen van ou-
deren, boekpresentatie ‘70 jaar Vrij’, muziek, 
gedichten, een expositie op het Julianaplein 
en drie themawandelingen. Het geheel wordt 
georganiseerd door Rondje Wijk aan Zee in 
samenwerking met Cultureel Dorp.  

Op de Breestraat in Beverwijk was het op 5 mei 
1945 heel druk. Er werd gewacht op de eerste 
Canadezen. Voor Wim de Winter en vele andere 
Wijk aan Zeeërs die geëvacueerd waren, werd 
het geduld echter nog wat langer op de proef 
gesteld. Wim was 14 jaar toen het gezin de 
Winter in 1942 naar Beverwijk moest evacueren. 
“Wij mochten nog steeds niet terug. De Vesting 
IJmuiden zou zich nog niet overgegeven hebben 
en Wijk aan Zee was nog helemaal afgesloten. 
Dat werd dus ongeduldig wachten. Pas op 8 juni 
mochten we terug. We hadden een paard en wa-
gen en laadden alles op de kar: meubels, stoelen, 
de naaimachine enz. Ons huis was door Duitsers 
bewoond geweest en de kamers zo goed als leeg. 
Het was wel beschadigd: deuren verdwenen of 
aan elkaar getimmerd, de schoorsteen en de 
ramen stuk.”
Deze en andere persoonlijke verhalen legde Jan 
van der Land vast in de film Vrijheid II en zijn 
verzameld in het boek ‘70 jaar Vrij’. Hoewel er 
talloze boeken zijn geschreven over de Tweede 
Wereldoorlog komen de verhalen pas echt tot 
leven als ze uit de mond komen van iemand die 
het zelf heeft meegemaakt. 
Na 70 jaar zijn er steeds minder overlevenden die 
over deze donkere periode kunnen vertellen.

70 Jaar bevrijding

Het is belangrijk dat deze verhalen niet verloren 
gaan en ze door te geven aan de generatie na ons. 
Dit unieke document met persoonlijke verhalen 
brengt de geschiedenis weer een stuk dichterbij 
brengt. 

 

 
Dan realiseer je je weer goed, wat we eigenlijk 
vieren op 5 mei. Greet Cudovan schreef 10 jaar 
lang voor Dorpskrant de Jutter. Er kwamen 
zoveel bijzondere  verhalen over de oorlog langs, 
dat zij besloot deze te verzamelen. Jan van der 
Linden, voormalig archivaris, leverde veel foto’s 
en schreef het voorwoord. Het boek ’70 jaar vrij’ 
bevat 14 ooggetuigen verhalen uit Wijk aan Zee 
met historische foto’s en authentiek materiaal en 
kost inclusief de dubbel dvd Vrijheid I en II € 15,-
Het boek wordt op zondag 3 gepresenteerd en te 
koop aangeboden. Vanaf 4 mei is het te koop in 
de Tip, Primera en de Readshop.

Muziek, film, gedichten, 
boekpresentatie en wandelen

Strandvonder Teo Schoos



Dorpsgenoten 
Doede Zoete

een boer en speelden met diens dochter. In het 
bos vlakbij de boerderij lagen de V1’s en V2’s te 
wachten op transport naar de kust om Engeland 
te bombarderen. De rij wagons waar die raketten 
op stonden was wel een kilometer lang. Achteraf 
gezien is het een wonder dat de geallieerden het 
nooit hebben ontdekt, want als zij daar een paar 
bommen op hadden gegooid waren wij er niet 
meer geweest.” 

“Toen de oorlog was afgelopen en mijn vader zijn 
vak weer kon uitoefenen werd hij weer onder-
wijzer en kreeg een aanstelling in Gieten. Wij 
trokken met de woonwagen van Ten Boer in Gro-
ningen voor de koolzaadvelden in het voorjaar 
naar de klaver in de zomer en in de herfst de hei 
in Drenthe. Ik kan de woonwagen en de bijenwa-
gen nog zo uittekenen. In 1951 stierf mijn vader 
en besloot mijn moeder terug te gaan naar Texel 
en de boel te verkopen. Dat werd uiteindelijk 
alleen de salonwagen, want iemand die hielp bij 
het beroken van de bijen om ze rustig te houden 
liet de beroker vallen en de hele kar is uitgebrand 
inclusief duizenden bijen. Op Texel heb ik nog 
twee jaar op de lagere school gezeten, daarvoor 
heb ik thuis onderwijs gehad.”
“Ik ben in Den Helder naar het Lyceum gegaan 
en heb in Nijmegen aan de Rijks Middelbare 
Tuinbouwschool een opleiding gevolgd voor 
tuinarchitect. Op mijn achttiende kocht ik met 
hulp van Borgstellingsfonds voor de landbouw 
een stuk grond van 2,3 ha met huis en schuren. 
Daar begon ik een fruitkwekerij met bijenkasten. 
In 1968 ging ik naar Zaandam als hovenier, in 
1995 ging ik met Margriet naar Wijk aan Zee. La-
ter ben ik bedrijfsleider geworden bij de groene 
tak van een sociale werkplaats in Amsterdam, 

waar ik leiding gaf aan 350 mensen. Mijn huis en 
kwekerij op Texel heb ik tot 1999 aangehouden, 
het huis verhuurde ik aan toeristen, de kweke-
rij hield ik zelf bij. Van mijn grootvader heb ik 
aandelen geerfd van de TESO, waardoor ik een 
aantal gratis overtochten met de auto naar Texel 
kreeg.”
 
“Het zigeunerbloed heb ik altijd gehouden en 
Margriet en ik hebben een camper waarmee wij 
bijna heel Europa hebben doorkruist. Speciaal 
was de trip naar IJsland, eerst met de boot vanaf 
Denemarken naar de Far Oer eilanden, daarna de 
Shetland eilanden en vanaf daar naar IJsland. Dit 
jaar is het doel de Scandinavische landen. In het 
kader van de Europatour van Cultural Village, 
waar ik interviews hield met boeren, iets wat mij 
op het lijf geschreven was.”
“Op Texel zijn tijdens de watersnoodramp van 

“Zoveel interessants heb ik niet te vertellen”, zei Doede Zoete, toen hem werd gevraagd om zijn ver-
haal aan de Jutter te vertellen, maar er zullen weinig mensen zijn die zo’n spannende en bijzondere 
jeugd hebben beleefd als Doede. 

“Ik ben geboren in 1941 in Den Haag. Mijn moe-
der komt van Texel, waar mijn vader onderwijzer 
was. In 1927 werd hij benoemd in een Haagse 
arbeiderswijk. Tijdens de eerste dagen van mijn 
leven werd de wijk Bezuidenhout gebombar-
deerd, terwijl ik daar in het ziekenhuis lag. Ik 
ben er zonder schrammen vanaf gekomen. Mijn 
moeder werkte als imker bij Mellona, mijn vader 
was hobbyimker. Mijn ouders zaten in het verzet, 
zij deden mee aan de vervalsing van persoonsbe-
wijzen en voedselbonnen. Een ‘goede’ politiegent 
kwam mijn ouders vertellen dat zij in de gaten 
werden gehouden en er kans was dat zij opge-
pakt zouden worden. Daar had mijn moeder een 
slimme oplossing voor. Zij kreeg het voor elkaar 
dat zij een vrijgeleide kreeg om bijentellingen 
te doen. Zij kochten een ‘salonwagen’, een grote 
woonwagen, bouwden zelf een bijenwagen en 
trokken naar de Betuwe. Die bijenwagen was een 
pipowagen met 44 bijenkasten. De salonwagen 
had stalen wielen en moest met de trein worden 
vervoerd. Later kreeg de salonwagen luchtban-
den, Wij gingen de bloemen achterna, in de 
Betuwe zorgden de bijen voor de bestuiving van 
de fruitbomen. Als de Betuwe klaar was trokken 
we verder, naar Zelhem in de Achterhoek. In de 
oorlog leefden wij van honing. Na de oorlog heeft 
mijn moeder er nog een prijs mee gewonnen, de 
eerste mobiele bijenstand. Een aantal jaar geleden 
zijn wij naar Zelhem geweest. Ik herkende het 
nog en ben op zoek gegaan naar mensen die ons 
misschien gekend hebben. In het verzetsmuseum 
wist iemand dat er een bijenwagen met woonwa-
gen had gestaan, maar verder niets.”
 
“Later trokken wij verder en hebben een tijd ge-
staan in Nuil bij Pesse. Wij stonden op het erf van 

1953 nog zes mensen verdronken, ik ben er aan 
de dood ontsnapt. Bij het gemaal van Dijkmans-
huizen was een dijk doorgebroken, mijn neefje en 
ik stonden in het aardedonker met onze snufferd 
naar de mensen te kijken, die probeerden het gat 
te dichten. Toen één van de mensen ons zag staan 
werden wij weggestuurd. Op het moment dat wij 
een paar meter verder liepen spoelde het stuk 
dijk weg, waar wij zojuist hadden gestaan.” 
“Omdat mijn ouders lid waren van de ‘Weezen-
kas’ kreeg ik hier mee te maken, toen mijn vader 
stierf. Zelf werd ik lid toen ik kinderen kreeg en 
heb 40 jaar diverse functies binnen de Vereni-
ging en de erbij behorende Stichting vervuld. De 
vereniging vierde haar 100 jarig bestaan in 1996 
met een symposium een jubileumboek en een 
zeilkamp voor de kinderen.”

 Tekst: Georges van Luijk, 
Schilderij: Privébezit
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Hooguit twee, drie maanden daarvoor waren op 
initiatief van Ella de Jong een aantal Wijk aan 
Zeeërs rond de tafel gaan zitten, om na te denken 
over een ontwikkeling in het dorp. Zojuist was 
‘Villa Belinfante’ geopend, waar ruimte was voor 
drie winkels. Maar in plaats dat nieuwe bedrijven 
zich daar vestigden, gingen de sigarenwinkel en 
de makelaar van de Voorstraat naar de overkant. 
De oude sigarenwinkel kreeg een woonbestem-
ming en de voormalige kruidenierswinkel waar 
de makelaar in zat bleef leeg. Het resultaat van 
die bespreking was dat er een antiek- of een 
kunstwinkel zou moeten komen, het werd een 
kunstwinkel. Ton Kroezen en Ella de Jong heb-
ben er elk een zelfde bedrag privégeld in gestoken 
om de ‘Kunst Ontmoetings Plek van Wijk aan 

Zee’ op te zetten.
“Al snel gingen we aan de slag”, zegt Ella, “Alles 
hebben we zelf moeten uitvinden en doen. Alleen 
met vrijwilligers. Op vrijdag 13 mei 2005 konden 
we de opening doen. Tientallen exposities heb-
ben wij sindsdien gehad en zoveel mogelijk met 
de opening op een vrijdag de dertiende. Tijdens 
de volgende expositie zijn werken te zien van 
kunstenaars die ook vrijwilliger zijn in de KOP 
van WaZ. Annuska Steixner,  Georgien Wijbenga, 
Jola Brokking, Rien Doorn, Eli Vlessing en 
Georges van Luijk.” 

Vrijwilligers
“Ons bestaansrecht ligt in handen van de ‘Vrien-
den van de Kop’ en de vrijwilligers. Zonder vrij-

KOP van WaZ 10 jaar

willigers kunnen wij absoluut niet. Salaris betalen 
is absoluut onmogelijk. Maar ook niet zonder 
de ‘Vrienden van de KOP’, dat zijn donateurs 
die ons een financiële ondersteuning geven. Wij 
hebben regelmatig de angst; ‘Kunnen wij de huur 
wel betalen’. Wij hebben wel eens een huurach-
terstand, maar als dat drie maanden achtereen 
zou duren, dan is het echt einde verhaal. Het is 
toch geweldig dat wij in dit kleine dorpje dit tot 
stand hebben gebracht en dat het na tien jaar nog 
steeds bestaat. Dit mag nooit verloren gaan.”

Toeristeninformatie 
“Sinds drie jaar hebben wij ook de taak van de 
VVV overgenomen. Wij vonden het belangrijk 
dat er in een kustplaats informatie wordt gegeven 
aan toeristen. Hoewel we niets verdienen door 
iemand de weg te wijzen, te zeggen waar je lekker 
kunt eten of wat er allemaal in Beverwijk of Wijk Voor het eerst in haar bestaan zal er een opening zijn die niet op een vrijdag is, maar een woensdag. 

Woensdag 13 mei is het namelijk precies tien jaar geleden dat op vrijdag 13 mei 2005 de ‘KOP van 
WaZ’ werd geopend. Dat is traditie gebleven, vanaf dat moment zijn de openingen zoveel mogelijk 
op een vrijdag de dertiende geweest. Dat gebeurt minimaal één keer per jaar en maximaal drie keer.

aan Zee is te beleven of te doen, maar wij doen 
het wel. En er is veel te beleven rond Wijk aan 
Zee.”

Activiteiten
Er zijn de komende weken verscheidene activitei-
ten. Naast de expositie zal Georges van Luijk een 
lezing houden over kunst op 31 mei, Georgien 
Wijbenga geeft een aquarelworkshop op 21 juni 
en Rien Doorn een surrealisme workshop op 5 
juli. Tijdens het Jutterspad op 28 juni zingt Peter 
Duin in de Kop van WaZ. En tijdens de kunst-
route op 14 juni is de KOP van WaZ het atelier 
van Peter Nijenhoff. 
Woensdag 13 mei is de opening van de expositie 
en iedereen is welkom vanaf 17.00 uur.

Tekst: Georges van Luijk 
Foto: Stephanie Dumouilin

Mag ik u even lastig vallen met een persoon-
lijke zorg? Van de week zag ik een scooter 
onderuit gaan in de scherpe bocht van de 
Voorstraat en het Neeltje Snijdershof. De jonge 
bestuurder reed niet hard dus de schade viel 
mee, maar het is niet voor het eerst dat er ge-
vaarlijke situaties ontstaan op deze onoverzich-
telijke hoek. Ik heb al heel wat keer mijn hart 
vastgehouden als er bijvoorbeeld kinderen op 
een skelter door dit smalle stuk van de straat 
reden. Auto’s, fietsers, voetgangers, (skelters) ze 
zien elkaar niet vóór ze zo’n beetje voor elkaars 

neus staan. De oplossing is eenvoudig: door de 
rijrichting van de Voorstraat om te keren heeeft 
al het verkeer prima zicht op elkaar. Maar daar 
schijnt een aantal bewoners van de Voorstraat 
grote bezwaar tegen te hebben. Ik snap daar 
niets van. Kan iemand het mij uitleggen? Wat 
kan daar nu op tegen zijn? Want laten we toch 
alsjeblieft niet wachten tot er hier echt een 
ongeluk gebeurt.  

             ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl
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Op 2 april was heel muziekliefhebbend Wijk 
aan Zee en ver daarbuiten hevig geschrokken 
door het bericht dat Jacques Kloes was overle-
den, 67 jaar. Zomaar, zo plotseling, zonder dat 
iemand afscheid heeft kunnen nemen.
Jacques was net negen jaar toen hij in een bandje 
begon te zingen: ‘The Rocking Friends’. Hij was 
de jongste, de oudste van die groep was dertien. 
Zij zongen liedjes van Elvis, Chuck Berry, Fats 
Domino, Little Richard en Ray Charles. Daar-
voor stond hij al mee te zingen op de plaatjes uit 
de jukebox in het café van zijn ouders, met een 
biljartkeu als microfoon. 
Twintig jaar geleden is de geboren Heemskerker 
naar Wijk aan Zee gekomen, omdat hij het zo’n 
fijn dorp vond. Hij zei in een interview in deze 
krant twee jaar geleden dat hij het hier net het 
dorp van Asterix en Obelix vond. Nooit zou hij er 
weggaan, zei hij. Die belofte is hij nagekomen. 
Rick Laufer van Sonnevanck heeft Jacques heel 
goed gekend. “Jacques was een landelijke be-
kendheid, maar dat was niet aan hem af te zien, 
ster-allures waren hem onbekend. Met iedereen 
maakte hij een praatje. Als hij hier in Sonnevanck 
was en er was een optreden van een bandje 
gebeurde het regelmatig dat hij het podium 
opsprong en stond mee te zingen. Dan knalde hij 
er een paar nummers uit en alles spatzuiver, wat 
hebben wij van Jacques genoten.” 
Johan Bouquet, waarmee Jacques de laatste 22 
jaar het duo ‘The Showbusters’ vormde, zei: “Als 
je met Jacques ruzie kreeg, lag dat aan jezelf. Hij 
was erg sociaal en zou nooit iemand kwetsen. 
Dat moet ook, want anders kun je in dit vak niet 
excelleren en dat deed hij.” 
Joop Tromp, de drummer en oprichter en met 
Jacques de enige twee van de oorspronke-
lijke ‘Dizzy Man’s Band’ roemt Jacques om zijn 
bijzondere stem en heeft heel wat met Jacques 
opgetrokken. “De anderen waren getrouwd, 
Jacques en ik niet, dus na elk optreden bleven wij 
nog even hangen in de kroeg en sliepen in mijn 
kleine autootje, of in mijn tentje. Er lag altijd een 
tentje in de kofferbak en daar hebben wij heel wat 
nachtjes in doorgebracht. De anderen moesten 
braaf naar moeder de vrouw. Het was een hele 
goeie tijd. Wij waren echte vrienden.” 
Jacques, wij zullen je missen.

Georges van Luijk

‘The Show’ is over

Reuma en Artrose in warm water
Fysiotherapie Wijk aan Zee verzorgt sinds dit jaar hydrotherapie, behandelingen in verwarmd water, 
in Sportfondsenbad Beverwijk. Groepsgewijs en individueel kan hier op een fijne en veilige manier 
worden gewerkt aan revalideren en bewegen. De deelnemers zijn enthousiast en functioneren beter in 
het dagelijks leven. Deze hydrotherapie is voor iedereen die moet revalideren toegankelijk. 

Op 13 tot en met 17 mei is het Meifestival. 
Woensdag start de muzikale coverband The Tour. 
Overdag start de kermis met een vriendelijke 
euromiddag. Donderdag verschijnt de Biertruck 
rond 13.00 uur op het veld, waar het traditionele 
katknuppelen en ‘waar schijt de koe’ plaatsvinden 
onder begeleiding van ‘the Hot Dogs’ een jonge 
Rock & Roll coverband. In de avond start rond 
20.00 uur de coverband BigBird.Op vrijdag is de 
Rens Acda Cup voor jeugdteams, Lasergamen 
in samenwerking met de Vuurlinie Beverwijk, 
euromiddag op de kermis, dansoptredens van La 
Passa in combinatie met DnDance en natuurlijk 
schminken voor kleinste bezoekers. ’s Avonds 
treedt topband PopGuNNN op. De Rock ‘n’ 
Roll Beachday op zaterdag biedt ruimte voor 
liefhebbers van Amerikaanse auto’s, knallende 
gitaren, stoere motoren, hamburgers en rock’ers. 
Dit jaar vindt tevens het officiële Nederlands 
Kampioenschappen BBQ 2015 plaats. De line-up 
start om 12.00 uur op de DJ-booth met DJ Miss 
Swingtime, vervolgens non stop rockbands als 
de 5-ó-Matic’s, Wild May Wes, Boys Named Sue. 
The Barnbees sluiten deze Rock ‘n’ Roll Beachday 
2015 af rond 17.15 uur. Rond 20.00 uur start een 
van de populairste acts van het moment: BEAT 
IT. Nieuw op zondag is van 12.00 -19.00 uur het 
PROOST! ‘op het leven’-festival, een zintuig-prik-
kelende smaakmarkt met muziek van de bands 
Slagzij en Isaac Bollock. www.meifestival.nl

Bewegen in water is niet alleen leuk, maar biedt 
ook veel voordelen. Doordat in het water de 
zwaartekracht voor een deel ongedaan wordt 
gemaakt, worden spieren, pezen en gewrichten 
minder intensief belast. Hydrotherapie is daarom 
bij uitstek geschikt om de belasting geleidelijk 
op te bouwen tijdens een traject van revalidatie. 
Ook specifieke doelgroepen, zoals mensen met 
gewrichtsklachten als artrose of reuma, hebben 
veel baat bij hydrotherapie. Wie goed in staat 
is om zelfstandig te bewegen kan deelnemen 
aan een groepsles, bij een meer gecompliceerd 

ziektebeeld kan worden gekozen voor een indi-
viduele begeleiding. Er wordt gewerkt op basis 
van trajecten van dertien weken. Mensen met 
hydrotherapie in het aanvullende pakket van 
de zorgverzekering krijgen deze behandelingen 
vergoed. Ook wanneer fysiotherapie in het aan-
vullingspakket zit is vergoeding vaak mogelijk, 
de vrijblijvende proefles is uiteraard kosteloos. 
Informatie en aanmelding: Fysiotherapie Wijk 
aan Zee (Dorpsduinen 6, telefoon 0251 375976, 
www.fysiowijkaanzee.nl of bezoek de Sportfair 
op 10 mei (Sporthal De Walvis in Beverwijk).

Senioren-uitje naar het strand groot succes
Op 13 en 15 april heeft een grote groep senioren met begeleiders het Wijk aan Zeese strand en het 
strandpaviljoen Het Strandhuis bezocht. Om het initiatief van vorig jaar vervolg te geven, heeft Rens 
Acda namens evenementenbureau Cabana Events een aantal bejaarden en verzorgingstehuizen be-
naderd om gezamenlijk gezellig uit te waaien. Het was een heerlijke, creatieve dag. Er kon meegedaan 
worden aan een workshop, er werd gezellig met elkaar gekletst en genoten van het prachtige uitzicht. 
Dat kletsen was geen probleem, want Rens bruist van de energie en verhalen: “De senioren halen 
gewoon het beste in me naar boven. Hoe fijn is het als we in samenwerking met bedrijven als BenN 
groep, BTC Telecom, de begeleiders en natuurlijk de senioren zelf een laagdrempelig, gezellig moment 
creëren, één keer per jaar. Het is een groot succes waar ik enorm trots op ben. Dit initiatief is overigens 
zonder winstoogmerk opgezet.”

samen met een goede maaltijd leek ons een juiste 
combinatie.” “Ik kook”, zegt Ruud, “en samen met 
Afra, Peter en Amber verzorgen we de avond. 
Gemiddeld komen er 30 mensen eten en we ser-
veren 3 gangen. Een voorgerecht, hoofdgerecht 
en een toetje. Het gaat er ons om dat de mensen 
het leuk vinden en de reacties zijn positief.”

Ik mocht een avond mee-eten en was er om 
16.30.  Een aantal mensen was er al die aan het 
klaverjassen of rummikuppen waren. Langzaam 
kwamen de anderen aanlopen. We aten aan een 
paar grote  gezellig gedekte tafels. Voorgerecht: 
een Chinese tomatensoep, hoofdgerecht een vers 
bereide nasi met een flinke stok saté en met aller-
lei bijgerechten op de tafel. We sloten de avond af 
met een heerlijk toetje, vers fruit met een flinke 
dot slagroom. Naast mij zaten twee dames. “We 
kaarten in de middag en we blijven om te eten 
omdat het gezellig en lekker is. Of je nu in je een-
tje zit of met elkaar. Dan is de keus niet moeilijk. 
Ik kan het eigenlijk helemaal niet hebben met 
haar”, en wijst haar vriendin aan, “daarom zitten 

we naast elkaar”, zegt mevr. met een grote smile 
op haar gezicht. De dames hebben het gezellig 
met elkaar.
Een andere dame: “Ik kom uit Wijk aan Zee en 
heb er meer dan twintig jaar gewoond. Nu woon 
ik in Beverwijk, maar ben bij de verenigingen in 
Wijk aan Zee gebleven en ik heb hier veel vrien-
dinnen. Deze avonden vind ik zo gezellig!” 
Een meneer:. Ik ben part time Wijk aan Zeeer, 
ik vind deze avonden heel gezellig en ik wil weer 
mensen ontmoeten. Daar zijn deze avonden 
uitermate geschikt voor. De avonden worden 
grotendeels door vrijwilligers gedragen en voor 
12,50 euro eet u uw buikje rond.
Ruud geeft aan: “Laten we er met z’n allen een 
gemeenschapshuis van maken. Buiten de seni-
orenmaaltijd gaan er meer projecten van start 
zoals de kinderdisco en na de zomer gaan we alle 
doordeweekse avonden ook open. Wilt u ook 
eens mee-eten, neemt u dan contact op met de 
Moriaan. Telefoonnummer: 0251-374320. 
U bent van harte welkom!

Tekst: Trudi Duin

Afra’s seniorenmaaltijd

In 2015 viert Nederland dat het zeventig jaar 
geleden werd bevrijd van de Duitse en Japanse 
onderdrukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld 
in brand te staan, zijn oorlog en geweld aan 
de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet 
vanzelfsprekend. De herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog leidt tot ongemakkelijke vragen 
over het handelen van toen én over het onvol-
tooide project dat de democratische rechtsstaat 
heet. Toenmalig Bondspresident Richard von 
Weizsäcker zei in mei 1985: “wie de ogen sluit 
voor het verleden, is blind voor de toekomst”. Het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft deze uitspraak 
als jaarthema gekozen. In ons dorp sluiten we 
daar graag bij aan. Om 19.00 uur is er een korte 
herdenkingsdienst met als titel ‘Ziende Blind’ in 
de Dorpskerk. De dorpsgenoten worden herdacht 
die hun leven verloren in een situatie van oorlog 
en onderdrukking. Om 19.35 vangt de stille tocht 
aan langs het graf van de onbekende oorlogs-
vlieger, naar het monument bij strandopgang 
Zuid. Daar is een korte toespraak en worden 
kransen gelegd. Leerlingen van De Vrijheit zullen 
gedichten lezen, waarna 2 minuten stilte worden 
afgesloten met het Wilhelmus. De muzikale 
omlijsting wordt dit jaar verzorgd door Dockside. 
Na afloop is er in de r.k. pastorie gelegenheid om 
bij een kopje koffie of thee nog na te praten.

Dodenherdenking 4 mei

Programma Meifestival 

Slaapplaatsen gezocht
Het beeldende kunstfestijn Ezels en Kwasten staat 
weer op stapel. Van 28 mei tot 7 juni strijken 
kunstenaars tien dagen neer in ons dorp. Er 
wordt gewerkt naar het thema ‘het Citaat’ en 
dit wordt afgesloten met een prijsuitreiking, 
expositiedag en een veiling. Er zullen ongeveer 
15 buitenlandse kunstenaars aanwezig zijn. Voor 
hen zoeken we slaapplaatsen. Heeft u een logeer-
kamer, zomerhuisje of slaapkamer ter beschik-
king? Dan maken we hier graag gebruik van. De 
gasten werken overdag buiten of in het centrale 
atelier van Café de Zon. ’s Avonds krijgen ze daar 
een warme maaltijd, dus het gaat alleen om een 
slaapplaats. Wanneer het mogelijk is een bijdrage 
te leveren aan ons artistieke en levendige klimaat, 
dan maakt u er een hele groep kunstenaars blij 
mee. Info: www.ezelsenkwasten.nl of mail: 
ezelsenkwasten@gmail.com

Een goede sfeer, gezelligheid en je oude vrien-
den weer zien, waren de antwoorden op de 
gestelde vraag: Wat vindt u nou zo leuk aan het 
eten bij de Moriaan?
Ruud Korten en Afra Fennema: “Al jaren speel-
den we met het idee om een maaltijd te gaan 
bereiden voor de senioren uit Wijk aan Zee. Nu 
de Rel en de Moriaan samen zijn gegaan zien we 
de Moriaan nog meer als gemeenschapshuis. We 
vinden het sociale aspect zeer belangrijk en dat 
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De walvisvaarders van Wijk aan Zee, het boek
Over het interessante maritieme verleden van Wijk aan Zee verschijnt deze maand een boek. Het is een 
geheel Wijk aan Zees project geworden. Marjan Procee dook in de archieven en schreef het boek. Peter 
Neijenhoff deed de vormgegeving en René Jongen (Pantheon) heeft het boek gedrukt. Op 9 mei zal in de 
dorpskerk op het Julianaplein het boek De Walvisvaarders van Wijk aan Zee worden gepresenteerd.

Het boek beschrijft het leven van Gerrit en Jan 
Bol, walvis- en koopvaardijkapiteins uit Wijk 
aan Zee. Ze leefden in de achttiende eeuw. 
Er was weinig over hen bekend dus moest er 
onderzoek worden gedaan om de levens van 
de broers te kunnen reconstrueren. De speur-
tocht begon in het Noord-Hollands Archief in 
Haarlem en eindigde in The National Archives 
in Londen. Daar lag een dossier over de kaping 
van het walvisvaardersschip van Jan Bol door de 
Engelse marine. Hij zat maanden gevangen. In 
het Stadsarchief Amsterdam werden monster-
rollen gevonden van de schepen van de broers 

Bol en een verslag van een noodlottige reis van 
Lissabon naar Amsterdam. In het Zaans archief 
lag een door Gerrit Bol geschreven boekje over 
zijn reizen op zee en avonturen in Napels. Ook 
werd informatie gehaald uit historische kranten 
en gedigitaliseerde documenten en boeken op 
internet. Op deze manier werd een goed beeld 
gekregen van de broers Bol en hoe zij leefden in 
het achttiende eeuwse vissersdorp.

Fondsen
Om het boek te kunnen financieren werden 
diverse maritieme fondsen benaderd. Vijf fond-

sen honoreerden het verzoek. Daaronder is een 
fonds dat al in de 16e eeuw werd opgericht om 
de Nederlandse koopvaarders op de Oostzee te 
beschermen. Ook het fonds dat is ontstaan uit 
het testament van Admiraal van Kinsbergen was 
welwillend net als de Prins Hendrik Stichting en 
twee fondsen ter stimulering van de zeevaart en 
de scheepsbouw.

Presentatie
Tijdens de boekpresentatie zal Marcel Lindeman 
iets vertellen over de dorpskerk. Hier zijn Gerrit 
en Jan Bol in 1752 en 1753 gedoopt. Gerrit Bol is 
er getrouwd en mogelijk ligt vader Bol in de kerk 
begraven. 
Carla Seelemeijer heeft walvisvaardersliederen uit 
de achttiende eeuw gevonden en komt die zingen 
met haar vrienden van de voormalige Scric der 
Zee. Marjan Procee zal kort verslag doen van 
haar speurtocht naar de familie Bol die al sinds 
1720 onafgebroken in Wijk aan Zee woont. Een 
directe afstammeling van de walvis- en koopvaar-
dijkapitein Jan Bol is de Wijk aan Zeese Peggy de 
Boer-Bol en zij zal het eerste exemplaar van het 
boek in ontvangst nemen. Wie er op 9 mei bij wil 
zijn is van harte welkom. Aanvang: 15 uur, in de 
dorpskerk aan het Julianeplein in Wijk aan Zee.

Het boek is toegankelijk geschreven en biedt 
ruim honderd kleurenafbeeldingen, landkaarten, 
monsterrollen, historische krantenberichten en 
foto’s. Het wordt uitgegeven door Stichting Uitge-
verij Noord-Holland en kost 16,50 euro. 
Vanaf 9 mei is het bij de boekhandel verkrijgbaar. 
In Wijk aan Zee ook bij Primera en bij de KOP 
van WaZ. 

Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

Smaakmarkt zoekt helpers
De zomer is in aantocht en dat betekent: Smaak-
markt! Elke vrijdagavond in juli en augustus 
genieten van lekker eten, drinken, muziek en 
gezelligheid op het Julianaplein. Om er ook dit 
jaar weer een succes van te maken, is de organisa-
tie hard op zoek naar vrijwilligers. 
Bijvoorbeeld voor het bemannen van de EHBO-
post, het beheren van de toiletten, toezicht 
houden op het springkussen, het organiseren 
van kinderactiviteiten, het bijhouden van het 
afval, opbouw en afbouw. Heb je zin om één of 
meerdere vrijdagen te komen helpen, meld je aan 
via smaakmarktwaz@gmail.com. We kunnen alle 
hulp gebruiken!

Op zaterdag 2 mei a.s. zal de Nationale Reddingbootdag 2015 plaatsvinden. Ook KNRM-station 
Wijk aan Zee neemt deel aan deze dag. De vrijwilligers staan de gehele dag gereed om de bezoekers 
van informatie te voorzien aangaande het reddingwerk. Vanaf 10.00 uur is het KNRM-station aan de 
Relweg voor haar donateurs en gasten geopend. Naast het varen op zee met reddingboot de ‘Donateur’ 
(mits het weer meewerkt) zijn er in en rond het Boothuis tal van evenementen gaande. 

Ambulancedienst Connexxion is met een 
ambulance aanwezig waarbij een verpleegkun-
dige uitleg zal geven over de inhoud van het 
voertuig. Brandweer Beverwijk is aanwezig met 
een tankautospuit en een motorspuitaanhanger. 
Voor de kinderen (en ouderen die zich ook nog 
kind voelen) bestaat de mogelijkheid om met een 
heuse waterstraal een brandje te blussen in een 
opgesteld huisje. De vrijwilligers en leden van de 
jeugdbrandweer zullen graag uitleg geven van 
alles wat er op en rond het brandweervoertuig 
aanwezig is. Voor geïnteresseerden bestaat de 
mogelijkheid om vanuit de KNRM-shop bekers, 
vlaggetjes, pennenset, paraplu’s, kleding en wat al 
niet meer te kopen voor een lage prijs. Hiermee 
wordt de KNRM financieel gesteund; alle kleine 
beetjes helpen!
Op het strand zal de Seatrac aanwezig zijn die 
regelmatig reddingboot de ‘Donateur’ in zee zal 
lanceren. Mensen die donateur van de KNRM 

zijn hebben voorrang om mee te varen, daarvoor 
hebben zij een ‘boarding pass’ ontvangen. Ook 
kunt u zich ter plaatse als donateur laten registre-
ren. Bij het direct invullen van het aanmeldings-
formulier ontvangt u daarvoor een aandenken. 
Het Kusthulpverleningsvoertuig (KHV) verzorgt 
in de loop van de dag voor geïnteresseerden een 
aantal ritten over het strand naar de Noordpier. 
In het mulle zand zal gedemonstreerd worden 
waartoe dit voertuig, een UNIMOG L1300, in 
staat is. Ook hebben wij een Floatboot (een rub-
ber boot). Met deze zal een drietal spannende 
demonstraties gegeven worden. 
Deze dag is mogelijk gemaakt door gulle giften 
van bedrijven die de KNRM een warm hart toe 
dragen, waardoor wij het reddingswerk gratis 
kunnen blijven uitvoeren. Wij bedanken dan ook: 
Café Het Zeepaardje, Liberty Drilling Equip-
ment, Vopak Agencies, Geveltechniek IJmond, 
Visser Elektrotechniek en BenN Facilitair.    

Vrijwilliger gezocht voor klusjes

Aan de op zaterdag 28 maart gehouden landelijk 
Opschoondag deed ook Wijk aan Zee mee. Na 
een ochtend enthousiast werken, hebben vijf 
volwassenen de toegangsweg tot Wijk aan Zee 
aan weerszijden schoongemaakt. Dat leverde een 
volle aanhangwagen op. Flint (8), Lin (8) en Bo 
(11) hebben ‘s middags pittig perken schoonge-
maakt. “Er lag heel veel rommel”, zegt Lin.
Ook buiten de Landelijke Opschoondag worden 
opschoonacties georganiseerd. Op 23 mei is er 
weer een schoonmaakactie. Verzamelen om 10.00 
uur bij Café de Zon. Materiaal is aanwezig.
www.nederlandschoon.nl

Opgeruimd!

Nationale 
reddingbootdag

Dagcentrum Juttersoord zoekt voor kleine klusjes 
een handige man of vrouw die vrijwillig bij ons 
kan klussen. Tel.0251-374388

Presentatie vlag Wijk aan Zee
Op 1 mei vindt er nog een klein feestje plaats, 
met een drieledig doel: vieren dat de maatregelen 
tegen de wateroverlast gereed zijn en de riool-
overstort op het strand gesloten is. Daarnaast is 
de gemeente blij dat sinds 2013 de Blauwe Vlag 
voor een schoon en veilig strand wappert in Wijk 
aan Zee. En ten slotte wordt de eigen dorpsvlag 
officieel gepresenteerd. 
Het college van burgemeester en wethouders wil 
daarom graag iedereen van harte uitnodigen om 
bij het feestje aanwezig te zijn. De festiviteiten 
vinden plaats van 16.00 – 18.00 uur op het Julia-
naplein in Wijk aan Zee. 
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Agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Vrijdag 1 mei
Julianaplein: Feestelijke afsluiting project vervan-
ging riooloverstort, toekenning blauwe vlag; offici-
ele presentatie van de dorpsvlag; 16.00 - 18.00 uur. 
Tarantella: Italiaanse Muziekavond.
Sonnevanck: Live: Crazy’s Piano; 21.00 uur.
Zaterdag 2 mei
Boothuis October KNRM: Reddingsbootdag; van 
10.00 - 16.00 uur.
Sonnevanck: Live: Solveig Sings; 21.30 uur.
Zondag 3 mei
Bezoek Forteiland en presentatie over bunkers; 
vertrektijden van de watertaxi vanaf de Noord-
pier om 10.10,  13.10 en 15.10 uur.
Dorpskerk: Manifestatie 70 jaar bevrijding; van 
12:00 - 17:00 uur.
Rondleiding Radarbunker vanuit Sonnevanck; 
aanvang 12.30 uur.
Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Forteiland: Optreden ‘Goodallkoor’ Muziek-
school Heemskerk; van 16:00 - 17:00 uur.
Maandag 4 mei
Dorpskerk: Oecumenische Kerkdienst i.k.v. Do-
denherdenking; van 19.00 - 19.30 uur.
Oorlogsmonument: Dodenherdenking met mu-
ziek van Dockside; aanvang 19.35 uur.
Vrijdag 8 mei
Sonnevanck:  Reinier Voet & Pigalle 44; 21.00 uur.
Zaterdag 9 mei
Sonnevanck: Bluesavond met Flattire; 21.30 uur.
Zondag 10 mei
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur. 
Moederdag in Sonnevanck = High Mam!; aan-
vang 12.00 uur.
Dinsdag 12 mei
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur.
Woensdag 13 mei
Kop van WaZ: opening expositie ‘Vrijwilligers 
laten zich zien en horen’; aanvang 17.00 uur
De Moriaan:  Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur.
Café Het Juweeltje: Hollands Avondje; 22.00 uur. 
Woensdag 13 mei t/m zondag 17 mei
Dorpsweide: Meifestival; zie elders in De Jutter 
voor het volledige programma.
Donderdag 14 mei
Café Het Juweeltje: 80’s & 90’s Dance Classics; 
aanvang 24.00 uur.
Vrijdag 15 mei
Sonnevanck: Live Muziek:  Marten Fisher & 
Band; aanvang 21.00 uur. 
Café Het Juweeltje: Muziek van DJ Sischa uit 
Amsterdam - techno; aanvang 23.00 uur.
Zaterdag 16 mei
Sonnevanck: Live Muziek: Chicas del Bario - 
salsasextet; aanvang 21.30 uur.
Café Het Juweeltje: Muziek van DJ Sischa uit 
Amsterdam - techno; aanvang 23.00 uur.
Woensdag 20 mei
Sonnevanck: Sonnevanck Pop Quiz; 20.30 uur.
Vrijdag 22 mei
Sonnevanck: Live: J Thijmen Schoute Trio; aan-
vang 21.00 uur.
Zaterdag 23 mei
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Dorpshuis De Moriaan: Moriaan Darts 501; 
aanvang 20.00 uur.
Sonnevanck: Live: Sixty Pound; 21.30 uur.
Donderdag 28 mei t/m zondag 7 juni
Café De Zon en elders in het dorp: Beeldende 
kunstproject Ezels en Kwasten.
Uitgebreide informatie in de volgende De Jutter.
Vrijdag 29 mei
Sonnevanck: Live: Son Asi; Caribische muziek; 
21.00 uur.
Zaterdag 30 mei
Sonnevanck: Live: Spijkerblues; 21.30 uur.
Zondag 31 mei
Rondleiding bunkers Wijk aan Zee vanuit het 
Hoge Duin; aanvang 12.30 uur.
Kop van WaZ: Georges van Luijk met een lezing 
over zijn werk; aanvang 15.00 uur.

Nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 3 mei             
Ds S. Schippers te Sumar (Frsl).
Maandag 4 mei             
Oec. Herdenking paer R. Putman en drs. M. 
Lindeman, NH kerk, 19.00 u.
Donderdag 14 mei             
Tentdienst Dorpswei, Hemelvaart,
Zondag 17 mei             
Ds. S. Zitman te Ede.
Zondag 24 mei             
Pinksteren.Oec.dienst in Odulph.kerk, mvr. 
K.Kint en drs M.Lindeman 9.30 uur.
Zondag 31 mei             
Ds. G. van Doornik te Maassluis

Sint Odulphusparochie
Zaterdag 2 mei
19.00 uur  themaviering  
voorganger p. K. Schuurmans    Themakoor
Maandag 4 mei
19.00 uur herdenkingsdienst  Dorpskerk 
voorgangers p. R.Putman      Gezamenl. koren
Drs. M. Lindeman
Zondag 10 mei   
voorganger p. E. van Teijlingen  Odulphuskoor
9.30 uur eucharistieviering
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag
10 uur tentviering  
voorgangers  p. R. Putman e.a.  Alle koren/Wazco 
Zaterdag 16 mei
19.00 uur woord-communieviering 
voorganger p. M. de Haas    Samenzang
Zondag 24 mei  Pinksteren
9.30 uur Agapéviering 
voorgangers p. Kiki Kint en 
Drs. M. Lindeman                     Gezamenl. koren
Zaterdag 30 mei     
19.00 uur woord-communieviering 
voorganger p. M. de Haas    Samenzang

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

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 Receptenlijn:  700206
Spoednummer huisarts: 375254
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbergip: 292470

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

Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag is er de 
traditionele  oecumenische viering in de feesttent 
van het Meifestival op de Dorpsweide in Wijk 
aan Zee. Het thema van de viering  is  ‘Zwaar-
den worden ploegscharen’.  Het sluit aan bij de 
herdenking van 70 jaar bevrijding. Vrijheid is 
een broos bezit en moet telkens weer opnieuw 
inhoud worden gegeven. De tentviering wordt 
muzikaal opgeluisterd door de gezamenlijke 
kerkkoren van Wijk aan Zee, het Wijk aan Zee’s 
Collectief WAZCO en de Muziekkapel van het 
Leger des Heils Kennemerland. Voorganger is 
Pater Roland Putman, bijgestaan door vertegen-
woordigers van diverse kerken. De viering begint 
om 10 uur en iedereen is van harte welkom. 

Tentviering op Hemelvaartsdag

Bril kwijt
Zondag 8 maart ben ik mijn vari focus bril kwijt-
geraakt tijdens een wandeling vanaf Duinrust via 
het wandelpad naar Wijk aan Zee, rondom de 
dorpsweide, een bezoek aan Sonnevanck en weer 
terug naar de parkeerplaats bij Duinrust. 
De bril heeft een stevig bruinachtig montuur en 
zit in een grijsachtig hoesje. Heeft u het gevonden 
brengt u het dan naar de fam de Wildt, Tappen-
beckstraat 1. De vinder ontvangt natuurlijk een 
bos bloemen of een fles wijn en een flinke dosis 
dankbaarheid. 
Anneke van Overmeeren.

Titanic bouwpakket
Wie kan/wil het bouwpakket van de Titanic voor 
Vincent afmaken? Het zou hem veel plezier doen.
Voor info: 06 40021800 
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