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Van de redactie

De gemeente  beverwijk heeft er een flinke klus 
aan gehad. een plan maken voor de toekomst 
van wijk aan zee, waar de bewoners zich ook 
in kunnen vinden is, op zijn zachtst gezegd, een 
hele uitdaging. De bewoners zijn er dan ook 
vanaf de eerste stap zoveel mogelijk bij betrok-
ken. ter voorbereiding heeft de gemeente  een 
jaar geleden een ‘witte sokken bijeenkomst’ 
georganiseerd, waarin de bewoners op (witte) 
sokken over een gigantische kaart mochten 
lopen om aan te geven wat zij belangrijk vinden 
in wijk aan zee.
 
Extreme plannen
vervolgens mochten de bewoners in werkgroe-
pen meedenken over de toekomst en daarbij 
hun fantasie helemaal los laten. onder het mot-
to ‘alles is mogelijk’ kwam een aantal extreme 
- en minder extreme plannen naar voren. van 
duinbungalowpark tot luxe resort, passeerden 
verschillende scenario’s de revue. uiteindelijk 
werd door de bewoners eenduidig gekozen voor 
het minst ingrijpende plan, waarin  toerisme op 

kleine schaal wordt gestimuleerd. Het resultaat 
is getoetst bij een klankbordgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van instanties en bewoners 
uit wijk aan zee, en uiteindelijk in december 
2011 gepresenteerd aan het dorp.

Inloopavond
De gebiedsvisie zoals die er nu ligt, is voor 70 % 
van de bevolking afkomstig. tijdens de inloop-
avond in december in De moriaan kwamen er 
nauwelijks negatieve reacties op. De opmer-
kingen die gemaakt werden hadden voor een 
deel niet zozeer betrekking op de visie, maar 
gingen meer over handhaving van wetgeving, 
of bijvoorbeeld een opmerking dat er te weinig 
borden met de aanduiding ‘wijk aan zee’ staan 
op de snelweg. Daar moet zeker wat aan gebeu-
ren, maar het  is niet iets wat in een gebiedsvisie 
of bestemmingsplan geregeld wordt.
     De race is nog niet gelopen. De gemeente 
is nu bezig met het schrijven van een ‘uitvoe-
ringsparagraaf ’. je kunt wel een raamwerk voor 
de toekomst neerleggen, maar je hebt er niets 

aan als je niet ook bedenkt hoe je er voor kunt 
zorgen dat de gewenste ontwikkelingen er ook 
komen. De gemeente legt een structuur neer, 
maar is zelf geen ondernemer. een deel van de 
ontwikkelingen kan door derden worden opge-
pakt, maar de gemeente kan er wel voor kiezen 
bepaalde ontwikkelingen actief te stimuleren. 
Dat wordt allemaal uitgewerkt in de uitvoe-
ringsparagraaf.
 
Zomerhuisjes
De gebiedsvisie is een vrij grove mal van de ge-
wenste ontwikkelingen in wijk aan zee. een en 
ander zal meer gedetailleerd worden uitgewerkt 
in een bestemmingsplan. in de gebiedsvisie 
wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het klein-
schalig toerisme gestimuleerd zou moeten wor-
den. Het (nog te maken) bestemmingsplan zou 
het vervolgens makkelijker kunnen maken voor 
bewoners van wijk aan zee om een zomerhuis 
bij hun woning te exploiteren, ten behoeve van 
het kleinschalig toerisme. een gedachte die bij 
de gemeente overigens politiek nog wel enigs-
zins gevoelig ligt. 

Formele stappen
medio maart komt de visie naar buiten voor een 

inspraakronde, pas daarna wordt deze door het 
college van b en w vastgesteld. op basis hiervan 
wordt vervolgens een nieuw bestemmingsplan 
voor wijk aan zee gemaakt, wat in 2013 af moet 
zijn. in de volgende jutter komen we nog terug 
op de verdere inhoud van de gebiedsvisie.

 ~ Marian van den Hul ~

Het vastgelopen filipijnse schip aztec maiden had veel bekijks. Het vrachtschip was door de harde 
wind naar de kust afgedreven omdat het van de ankers was geslagen. ongeveer 200 meter van het 
strand van wijk aan zee liep het vast. Het leverde een spectaculair beeld op, waar veel bezoekers op 
afkwamen. De laatste keer dat zo’n groot schip bij de kust vastliep is meer dan veertig jaar geleden.

Communicatie is heel belangrijk. Het gaat 
erom hoe je een boodschap goed kunt over-
brengen op een andere persoon of groep. een 
voorbeeld van uitermate slechte communicatie, 
is de manier waarop de gemeente beverwijk 
de tariefsverhoging van parkeervergunnin-
gen invoert. gewoon een acceptgiro sturen, 
zonder uitleg. wie met de gemeente belt, krijgt 
te horen dat de gemeente de tarieven gewoon 
mag verhogen, en dat het vorig jaar in de krant 
heeft gestaan. een uitleg over de reden  van de 
verhoging krijgt de verontruste burger niet. 
betaald parkeren is in wijk aan zee maar in 
een klein aantal straten aan de orde. (voorals-
nog.) bij de invoering werd sussend tegen de 
bewoners gezegd dat ze zich er echt niet druk 
om hoefden te maken, het ging immers maar 
om een symbolisch bedrag. en inderdaad de 
acceptgiro van 19 euro leek niet echt iets om nu 
erg veel stampei over te maken. Dit nieuwjaar 
begon echter meteen goed, toen de acceptgiro 
van 48 euro op de mat viel. een verhoging van 

maar liefst 140 procent. een parkeervergun-
ning in wijk aan zee is bovendien alleen in het 
weekend geldig, maar kost wel evenveel als een 
reguliere vergunning, die de hele week gebruikt 
kan worden. wie heel volhardend doorvraagt, 
leert dat het gaat om het kostendekkend maken 
van de vergunningverlening. en het verstrek-
ken van een weekendvergunning kost immers 
evenveel als een volledige vergunning. tja, het 
papiertje is inderdaad even groot...  
bij de gebiedsvisie doet de gemeente het beter. 
Hierbij worden de bewoners wel degelijk be-
trokken en geïnformeerd. De jutter zal hierbij 
ook een steentje bijdragen. De komende maand 
willen we uitgebreid ingaan op de inhoudelijke 
kant van de gebiedsvisie. wat mag er straks 
wel, en wat niet meer, als de gebiedsvisie wordt 
vastgesteld?  u leest het in het maartnummer!

~ Marian van den Hul ~  

in dit nummer:
3  Portret: Fons Heijne
3  Schepen voor de kust...  

Wat doen ze daar toch?
5  interview: dorpsraadslid 

ton Mars
5 column Jules Welling
7  Wie is Wijkcoördinator 

Marc Kouwenhoven?

een blik op de toekomst 
Gebiedsvisie Wijk aan Zee 

Vastgelopen vrachtschip

Het heeft wat voeten in de aarde gehad (al dan niet met witte sokken), maar nu ligt  
er een concept-gebiedsvisie waarin een raamwerk is neergelegd voor de toekomst van 
Wijk aan Zee.  De eerste reacties uit het dorp zijn overwegend positief.
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Drie schepen heeft hij: ‘marion’, een voormalig 
vissersschip, waarmee hij goederen en personen 
van en naar de schepen brengt, ‘kluut’ en ‘arpa’ 
(foto) worden voor personenvervoer gebruikt. 
De ‘marion’ kan twintig pallets vervoeren, gaat 
aan lijzijde (uit de wind) van het te bevoorraden 
schip liggen, wordt aangelijnd en vervolgens 
worden de pallets met een kraan aan boord  
gehesen. voor het vervoer van onderhouds-
personeel aan de windmolens is de ‘arpa’ 
aangepast, om personen aan de voorkant van 
het schip uit- en in te laten stappen. Daar zit een 
rubberrand, de boot vaart dan langzaam tegen 
de mast aan en geeft dan volgas. De ‘arpa’ blijft 
dan als het ware tegen de mast kleven en de 
monteurs kunnen rustig de trap opklimmen.  

Wekenlang wachten
voor de bemanning van de schepen op de rede 
is niet veel verschil of ze varen of stil liggen. be-
halve navigatie en sturen gaan de werkzaamhe-
den gewoon door. De werktuigkundigen houden 
de motor draaiend om stroom te hebben, de kok 
kookt, de matrozen schilderen, want slijtage aan 

schilderwerk gaat op zee gewoon door. er zijn 
drie redenen waarom de schepen er liggen. ten 
eerste omdat ze moeten wachten tot in de haven 
van amsterdam een plaats vrij is. een tweede 
reden is de crisis. Doordat er minder wordt 
gekocht, wordt er minder vervoerd. en de derde 
belangrijke reden is de opbrengst. De waarde 
van de lading van een olietanker kan van uur tot 
uur verschillen. De eigenaar bestudeert dag en 
nacht de olieprijs. een cent prijsverschil per liter 
kan miljoenen euros meer of minder opbrengst 
betekenen. Dan kan het de moeite waard zijn 
om een schip weken of langer stil te leggen, de 
extra gage die wordt uitgegeven kan immers 
snel  worden terugverdiend. 
 De schepen liggen niet altijd voor anker. bij 
veel wind gaan ze van het anker af. Dan varen 
ze van de ankerplaats weg, verspreiden zich, en 
wachten tot het weer rustig wordt. als ze aan 
het anker blijven liggen met hoge golven zou het 
anker gaan krabben. Dat zou betekenen dat het 
schip stuurloos op zee komt te liggen. De anker-
plaats ligt tussen de zeven en vijftien mijl uit de 
kust.  op dit moment liggen er ongeveer twintig 

schepen. afhankelijk van de grootte zit er zo’n 
twintig man aan boord. een schip dat wacht op 
een lading heeft minder man aan boord dan een 
schip dat wacht op een plaats in de haven.  
 
Vuilnisafvoer 
er is altijd een kapitein aan boord, ook als het 
schip voor langere tijd stil ligt. Die houdt de 
administratie bij, en die is heel belangrijk. Hij 
moet precies bijhouden hoeveel goederen aan 
boord worden gebracht en hoeveel vuilnis er 
wordt afgevoerd. tenderservice ijmuiden brengt 
niet alleen proviand aan boord van de schepen, 
hij haalt ook het huisvuil op. Dit wordt gebracht 
bij het bedrijf van bek en van burg in ijmuiden. 
Deze scheidt het vuil en voert het af. volgens ‘de 
wetgeving ter voorkoming van milieuvervuiling 
der schepen’ heeft de beheerder van de haven de 
verplichting voor voldoende voorzieningen te 
zorgen om het vuil in ontvangst te nemen. Dat 
is in de gemeente velsen goed geregeld. werd in 
het verleden alles overboord gekieperd, tegen-
woordig is dat uitgesloten. De vuiladministratie 
aan boord en van de ontvanger moeten kloppen. 

Dag en nacht moet tenderservice paraat zijn. 
Dat betekent ook dat paul alleen een pilsje 
neemt als het heel slecht weer is, en hij zeker 
weet dat er niet wordt gevaren. soms heeft hij 
wel eens vreemde opdrachten, zoals het bezor-
gen van een aantal telefoonkaarten. onlangs 
werd hem gevraagd een lijk op te halen van een 
schip. Dat heeft hij geweigerd, volgens de wet 
op de lijkbezorging mag hij dat niet. De knrm 
heeft dat toen gedaan. zijn levenlang heeft paul 
niets anders gedaan dan varen. zeven jaar was 
hij toen hij meeging met zijn vader, die had in 
Den Helder een bedrijf voor sportvissen op zee. 
Hij was zestien toen hij al met sportvissers de 
zee opging. Daarna is hij met een eigen schip 
garnalenvisser geworden. Hij had snel door dat 
dat geen toekomst had en kocht de ‘marion’ om 
vanuit ijmuiden met sportvissers te varen. een 
neef die bij het Loodswezen werkt attendeerde 
hem dat er behoefte was aan een tenderservice. 

Technologie
De communicatiemiddelen van tegenwoor-
dig zijn enorm. in het verleden was er alleen 
radio, marifoon, radar en lichtsignalen. nu is er 
behalve g.p.s. global positioning system, dat 
wij kennen uit de tomtom, het systeem a.i.s. 
automatic identification system, elk schip is  
er mee uitgerust. a.i.s. zendt een signaal uit.  
via sateliet ziet elk ander schip dit. op een  
computer is de exacte lokatie en de naam van 
het schip te zien. zelfs is te zien in welke rich-
ting een schip vaart en hoe snel. ook met dichte 
mist is het door dit systeem veilig manoeuvreren.  
op de rede liggen veel schepen dicht op elkaar. 
voor tenderservice was het zoeken welk schip 
hij moest bevoorraden in het verleden wel  
eens een zoekplaatje, nu vaart hij recht op  
zijn doel af. 
je kunt de boten ook op internet zien, op 
marinetraffic.com, met hun naam en beschrij-
ving. als het schip voor anker ligt is het niet af-
gebeeld als een scheepje, maar als een ruit. elke 
honderd seconden worden de gegevens ververst. 
je ziet dan dat het scheepje is verschoven.   

 ~ Georges van Luijk ~

sinds 2000 woont hij met zijn vrouw suzanne in 
wijk aan zee. suzanne is stewardess bij de kLm 
en aan de fotogalerij in de gang is dat te zien 
ook. alle continenten van de wereld hebben die 

twee al tijdens vakanties bezocht. tijdens een 
van hun reizen dichtbij huis zag hij in het park 
güell in barcelona de keramische banken van 
gaudi. Deze herinnering inspireerde hem en liet 
hem niet meer los. zoiets zou hij ook wel willen 
maken.
fons is een geboren beverwijker. Hij heeft de 
grafische school Haarlem afgemaakt waarna hij 

ook die van amsterdam heeft gedaan. op die 
laatste heeft hij zich gespecialiseerd in reclame 
tekenen. als kind was hij altijd bezig om dingen 
van van alles en nog wat te maken. Hij moest 
gewoon creëren. vanaf zijn achttiende is hij op 
zoek geweest naar een goede manier om zijn 
creativiteit te uiten, tien jaar terug vond hij 
mozaïek het ideale medium hiervoor. waarvan 
hij zelf zegt dat het een beetje kneuterig maar 
ook attractief is, en altijd leuk om naar te kijken. 
Hij is gefascineerd door lijnen die op elkaar 
uitkomen, en het spel met kleuren en vorm. ook 
nu nog heeft hij een creatieve onrust in zich. 
 toen zij in hun huis aan de voorstraat het 
nodige aan verbouwingen moesten doen heeft 
fons zijn lang gekoesterde wens tot uitvoering 
gebracht. van zijn toilet wilde hij een kunstwerk 
maken. Dat is gelukt; de visite zal waarschijnlijk 
lang in het kleinste kamertje blijven zitten, want 
je waant je onder water, om je heen zwemmen 
drie zeemeerminnen. een mozaiek van tegels, 
niet van die kleine brokjes tegel, maar zorgvuldig 
uitgesneden stukken keramiek. Het plafond is 
rond en bestaat uit een mozaiek van spiegelglas, 
zodat het lijkt of je onder water naar de zon kijkt. 
prachtig, en, zo zei fons, als er mensen zijn die 
het eens willen zien, u bent welkom, al hoop 
ik voor suzanne en fons dat niet alle wijk aan 
zeeërs komen en zeker niet op de zelfde dag. 
misschien is het iets voor de open atelierroute. 

sindsdien heeft hij niet alleen zijn techniek 
verbeterd, maar wat belangrijker is, zijn creati-
viteit. Hij wijst op het lijnenspel, en zegt daarbij 
dat hij bepaalde lijnen nu anders zou laten lopen. 
zo wijst hij op de zeemeermin welke hij het eerst 
had gemaakt, waarbij hij het oog heel gedetail-
leerd maakte inclusief een pupil. Dat zou hij  nu 
zeker niet meer doen, de meeste schilders geven 
ook een veeg waar het oog komt.
 nadat hij zijn vroegere werkgever, het recla-
mebureau sixtyseven, heeft moeten verlaten, 
heeft het bedrijf een doorstart gemaakt. Dat 
bedrijf werkt onder andere voor de gemeente, 
en zo kwam de vraag of zij iets konden maken 
voor het nieuwe stadhuis. zo iemand hadden zij 

niet in huis, maar wel iemand die er niet meer 
werkte, fons. er werden contacten gelegd, teke-
ningen en offertes gemaakt. en zonder dat fons 
het wist werd in een raadsvergadering besloten 
dat hij de opdracht kreeg. omdat guus perisutti 
van Dagblad kennemerland daarbij was, stond 
de volgende dag in de krant dat de wijk aan 
zeese kunstenaar fons Heijne de opdracht heeft 
gekregen. fons wist toen nog van niets. Lopend 
in de spar werd hij gebeld en gefeliciteerd, hij 
kon zijn oren niet geloven, maar toen het ene na 
het andere telefoontje kwam, moest hij toch wel 
aannemen dat het waar was. 
 een uitdaging is het om met beperkte 
creatieve mogelijkheden te beginnen aan het 
stadswapen van de gemeente beverwijk. krijgt 
een kunstenaar doorgaans vanuit zichzelf een 
opdracht om iets te maken, en weet hij welke 

kleuren hij zal gebruiken, hoe groot het moet 
worden, hoe de compositie er zal uitzien. maar 
bij dit soort opdrachten is dat deel van je crea-
tiviteit al ingevuld door de opdrachtgever. De 
opdracht is zo duidelijk omschreven, dat alles, 
zelfs tot in detail de kleuren, vormen en maten is 
voorgeschreven.
De benaming kunstenaar heeft voor fons wel 
een hoge lading. “niemand hoeft mij kunstenaar 
te noemen, ik vind het wel genoeg als mensen 
zeggen, ‘fons dat heb je mooi gemaakt’. ik houd 
van mooie dingen, en contrast in dingen, zoals 
hard en zacht, donker en licht, zoet en zuur. 
De voegen tussen de tegels hebben ook steeds 
andere kleuren, om dat contrast vast te leggen”. 

 ~ Georges van Luijk ~

Na het faillisement van zijn werkgever, en een periode zonder werk, besloot Fons Heijne 
voor zichzelf te beginnen, als kunstenaar. En de eerste opdracht is één om trots op te zijn. 
Een gigantisch tegeltableau boven de ingang van het nieuwe stadhuis van Beverwijk. 

Wijk aan Zeese kunstenaars

Fons Heijne

Schepen voor de kust

Als je in het donker de zee overkijkt, lijkt het soms of Wijk aan Zee nog een stuk doorloopt. Aan alle kanten knipperen de lichtjes je tegemoet. 
Het zijn schepen die op de rede van Amsterdam liggen. Ik heb er wel eens 23 geteld, maar volgens Paul Bakker hebben er wel eens veertig 
gelegen. En hij kan het weten, zijn bedrijf Tenderservice IJmuiden bevoorraadt deze schepen en brengt en haalt bemanning.

Niemand hoeft mij kunstenaar te 
noemen, ik vind het wel  
genoeg als mensen zeggen,  
‘Fons dat heb je mooi gemaakt’.

3



4



zestien jaar geleden kwam hij in wijk aan zee 
wonen, en vrijwel meteen werd hij lid van de 
Dorpsraad. ton mars (76), blijkt een  groot talent 
te hebben voor het oplossen van kleine ergernis-
sen. “ik woonde net een paar maanden hier, toen 
ik een groepje mensen zag lopen die een inventa-
risatie aan het maken waren van kleine manke-
menten. ik wees ze op een lantarenpaal die recht 
voor de ingang stond, waardoor iemand met een 
rolstoel nooit het gebouw binnen kon komen. 
Dat was ze nog nooit opgevallen. toen zeiden ze: 
‘waarom komt u niet bij de Dorpsraad? Daar lijkt 
u ons wel een type voor.’ Dat zag ik eerst niet zo 

zitten. ik dacht dat dat zo’n bureau was, waar 
mensen dikke sigaren zaten te roken. ik wilde de 
Dorpsraad een briefje sturen, moest dat naar een 
postbus in Hoofddorp. ik ben naar ze toe gegaan 
en zei: ‘nu wonen we in een dorp en dan moet ik 
om jullie te bereiken, een brief naar Hoofddorp 
sturen? waarom zetten jullie niet ergens een 
brievenbus neer?’ Dat vonden ze een goed idee. 
Die is toen bij de moriaan gekomen. 
ik heb toen besloten toch  bij de Dorpsraad te 
gaan. ik wilde daar wel echt iets voor het dorp 
doen. ‘Laat mij alle kleine klachten maar op me 
nemen, de losse stoeptegels en dergelijke’, gaf ik 

aan. Dat liep als een trein. ik had goede contac-
ten met de gemeente , en problemen konden snel 
worden opgelost. uiteindelijk heb ik ‘Dorpsbe-
langen’ opgericht. Dat is geen politieke partij, 
maar gewoon een aanspreekpunt voor alle kleine 
problemen. Het diende als overbrugging tussen 
de dorpelingen en de gemeente.  
 
Opkomen voor jongeren  
op een gegeven moment ben ik me gaan inzetten 
voor een groepje jongeren. Die wilde graag een 
eigen plek. ze hadden een bunker gevonden die 
daar heel geschikt voor leek. maar de gemeente 
zag er geen heil in. Die strijd hebben we helaas 
verloren. maar ik blijf de jongeren een warm 
hart toedragen. ik heb een zwak voor jongeren 
die wat klappen van het leven hebben gekregen. 
ik heb in amsterdam achttien jaar met jongeren 
gewerkt. ik ben hier als vrijwilliger bij Heliomare 
gaan werken, ook met jongeren. ik kan goed met 
die jongens omgaan. als iets mij niet bevalt dan 
kan ik ouderwets amsterdams tegen ze uitvallen. 
maar ze kunnen het goed van me hebben. Dat 
blijkt wel. onlangs werd ik ineens gehuldigd door 
Heliomare, hadden de jongens me uitgeroepen 
tot beste vrijwilliger van wijk aan zee. ook in 
de Dorpsraad en bij de gemeente neem ik geen 
blad voor de mond. als iets mij niet bevalt, kan 
ik behoorlijk uit mijn slof schieten. ik heb in de 
afgelopen jaren een hoop bereikt. als ik door het 
dorp loop kom ik daar overal sporen van tegen. 
Het bord bij de entree van het dorp bijvoorbeeld, 
dat heb ik geregeld. en elke keer als ik langs de 
witte brievenbus loop bij de moriaan dan denk 
ik: oh ja, dat was het eerste wat ik hier geregeld 
heb.”                 ~ Marian van den Hul ~

Dorpsraadslid Ton Mars

“als mij iets niet bevalt, kan ik 
behoorlijk uit mijn slof schieten”

“als het flink waait zoals afgelopen periode, vis-
sen we vanaf de pier, waar we lekkerder staan”, 
vertelt peter.  “op de pier zit je haaks op de 
golven, waardoor je lijn makkelijker blijft liggen 
dan op het strand. als ik vrijdag van mijn werk 
terug kom, gaan we eten, breng ik mijn zoontje 
ruben (2) naar bed en dan pas gaan we vissen.
ik moet wachten tot hij in bed is want als hij 
mij met mijn hengels ziet, wordt-ie enthousiast 
en wil mee.”
 “De gezelligheid met mijn visvrienden, het 
gevoel van vrijheid, de ongedwongenheid en 
de rust zijn de dingen die mij aan het vissen 
houden. we gooien het loodje met haakje in 
het water en kijken dan naar het topje van de 
hengel. aan de beweging van het topje van de 
hengel kunnen we zien met wat voor vis we te 
maken hebben. als het een jachtvis is, zoals 
de zeebaars, de gul of de kabeljauw dan blijft 
het topje van de hengel bewegen. De vis blijft 
vechten. De platvis zoals de schol, tong of bot 
daarentegen slaat een keer en gaat dan liggen. 
De vis laat zich plat in het zand zakken en bij 
het binnenhalen gaat ie op z’n zij en maakt 
daarmee weerstand met het water. De vis die 
ik vang, wordt schoongemaakt, gaat de vriezer 
in of die breng ik naar mijn schoonvader bart 
brethouwer. in de zomer wonen we op het 
strand en als we dan met familie bij elkaar zijn, 
eten we de vis samen lekker op.”

“we hebben meestal een waadpak aan, staan 
aan de kant en houden de hengel in de gaten. 
een waadpak omsluit het lichaam tot zo’n hal-
verwege de borstkas. vaak lopen we het water 
in, wanneer we beet hebben. een keer liep ik in 
een kuil, ging ondersteboven, het pak vulde zich 
met water en ik voelde dat ik bezig was onder te 
gaan. gelukkig waren mijn vismaten er en is het 
goed afgelopen. Het is dus wel oppassen. we 

zien dat de voedselketen verschuift. in zeeland 
zijn al kleine haaitjes gesignaleerd. Hier nog 
niet. wat heel bijzonder is, dat we voor onze 
kust al jaren drie dezelfde zeehonden hebben. 
ik heb me laten vertellen dat er een keer een 
zeehond achter de boot van de reddingsbrigade 
aanzwom. 
eigenlijk ben ik meer een vleesman, maar het 
kabeljauwgerecht van bart met spruitjes vind ik 
heerlijk.”

Kabeljauw op recept van Bart
• 500 gr kabeljauw
• 70   gr roomboter
• citroen
• wat peper en zout
smeer de ovenplaat in met wat roomboter. 
smeer de kabeljauw in met citroensap, dan wat 
peper en zout op de vis. 
Dan de vis 10 minuten in de voorverwarmde 
oven op 220 graden.
peter eet de vis graag met spruitjes, gebakken 
aardappeltjes en wat sla.

~ Trudi Duin ~

Visliefhebbers  
uit Wijk aan Zee
Peter Brokkaar is verknocht aan het vissen, sinds zijn vrienden hem drie jaar geleden uitnodigde 
een keer mee te gaan. Elke vrijdag na het werk vanaf ongeveer 20.30 tot 02.00 is Peter met zijn  
visvrienden te vinden op de het strand van Wijk aan Zee. 

twee jaar
Wat Wimbledon voor de tennissers is, is 
Wijk aan Zee voor de schakers. Daar moet je 
gewoon bij zijn. Dat geldt niet alleen voor de 
deelnemers, maar ook voor pers en publiek. 
Het toernooi werd dit jaar voor de tweede 
keer onder de vlag van Tata Steel gespeeld en 
ondanks de wereldwijde economische crisis 
- zeker op de staalmarkt - heerste er bepaald 
geen mineurstemming, in tegendeel. 
Ik mag wel zeggen dat ik kind aan huis ben 
bij het toernooi. Dit was mijn 49-ste editie. 
Volgende jaar zijn de jubilea: het toernooi voor 
de 75-ste keer en ik voor de 50-ste keer. Dat 
gaan we zeker vieren.
De eerste keer dat ik naar het toernooi ging 
was in 1963, aan de hand van mijn vader. 
We gingen naar Hein Donner kijken, want die 
kwam vaak bij ons thuis om te praten over zijn 
column in het toenmalige dagblad ‘De Tijd’, 
waar mijn vader chef-redacteur was. 
Het gesprek ging altijd over geld, herinner ik 
me, maar daar mengde ik mij niet in. Ik lag op 
de grond met het schaakbord voor mijn neus 
en speelde tegen de Reus Donner, die ik ome 
Hein noemde en verloor alle partijen kansloos. 
Het Hoogovens-toernooi was toen nog in 
het Kennemertheater in Beverwijk, waar de 
grootmeesters op het podium zaten. Natu-
urlijk duimde ik voor ome Hein, die het tegen 
de wereldtop opnam. Tot veler en ook mijn 
verbazing won hij het toernooi (toen eenmalig 
een 18-kamp). Het was een sensatie, die een 
levenslange verslaving bij mij teweeg bracht. 
Ik wilde zelf meedoen en dat gebeurde ook het 
jaar erop. Als 14-jarig jongetje speelde ik, de 
jongste deelnemer van het hele toernooi, een 
avondvierkampje tegen louter volwassenen. 
De grootmeesters speelden overdag en braken 
hun partijen toen nog af, zodat het podium ’s 
avonds vrij was en ik bleek toevallig ingedeeld 
te zijn in een groepje dat daar speelde, precies 
waar ome Hein gezeten had. Er kwam zelfs een 
foto in het ‘Kennemer Dagblad’, waarop je mij 
goed kon zien en die liet ik later natuurlijk ter-
loops aan vriendinnetjes zien, overigens zonder 
het gewenste resultaat. Tweede werd ik in mijn 
groep met 2 uit 3 en daar kreeg ik als prijs een 
cervelaatworst voor. Prijzen werden niet in 
cash uitbetaald, zoals tegenwoordig, maar in 
natura, in mijn geval een worst. Ik had liever 
een medaille gehad, want op school kon ik 
moeilijk met die worst aan komen zetten. Die 
kon iedereen bij de slager kopen.
Ik logeerde bij een gastfamilie in de Von-
dellaan, vriendelijke mensen, die  echter niet 
konden begrijpen dat zo’n klein baasje zo laat 
mocht opblijven voor een spelletje als schaken. 
Voor mij was het dat allang niet meer. Ik wilde 
grootmeester worden net als ome Hein en het 
liefst zelfs wereldkampioen.
Om een lang verhaal kort te maken, het is er 
door omstandigheden niet van gekomen, om 
het maar diplomatiek te zeggen. Ik ben geen 
grootmeester geworden, maar ik ben wel altijd 
betrokken gebleven bij het toernooi, eerst als 
spelertje, later als journalist voor mijn krant, 
‘Het Eindhovens Dagblad’, als medewerker aan 
het toernooiboek, als prijzenuitreiker en als 
simultaangever voor de jeugd. Tegenwoordig 
ben ik alleen nog trouw bezoeker.
Het toernooi verhuisde in 1968 van het Ken-
nemer Theater in Beverwijk naar hotel ‘Ken-
nemerduin’ in Wijk aan Zee. Het was een vast 
punt in mijn agenda, vanaf 1970 als professio-
neel journalist. 
In de loop van de tijd heb ik in tal van hotels 
gelogeerd, van Kennemerduin tot Noordzee, 
van Sonnevanck tot de Kluchte, van Hogeduin 
tot Zeeduin (misschien vergeet ik er nog wel 
een paar) en later bij particulieren (Joke Slote-
maker en Carla Selmeijer) met onvergetelijke 
nachtelijke sessies in de kelder van Kennemer-
duin, later Sonnevanck en tegenwoordig Het 
Geveltje.
Al met al denk ik, dat ik bij elkaar opgeteld 
zo’n twee jaar van mijn leven in Wijk aan Zee 
heb doorgebracht en ‘those were the best days 
of my life’, zoals de Canadees Brian Adams 
vele jaren later zou zingen. Nou ja, op een paar 
andere na dan...

~ Jules Welling ~

2012 begint heel goed
Jarenlang heb ik gevochten
voor vluchtwegen langs WAZ 
Ja ja ja… werd er dan geroepen
maar kreeg niemand met me mee.

Hoe vaak ik ook bazuinde
ongeacht waar ik aanwezig was
de Bijlmerramp was een verschrikking
ik bleef het zeurderig jongetjevan de klas.

Zo’n vluchtweg hoeft geen cent te kosten
bij wie ligt nu eigenlijk het  bezwaar?
we kunnen hem toch een keer berijden
voor controle …rijden wij ZE IEDER  jaar.

Eindelijk heb ik gehoor gekregen
26 januari gingen wij op pad
heel benieuwd hoelang we er over rijden
want ik dacht…de tijd wordt onderschat.

Politie brandweer en alle hotemetoten
bekeken de route in het terrein 
horloge en stopwatch in mijn handen
want ik wilde niet te snel tevreden zijn.

Hopelijk hebben wij de weg NOOIT nodig
maar het idee… dat hij er wel is
moet ONS toch veel voldoening geven
het was nog steeds een onbekende hindernis.

Ik wil ook nog een proefrit door de duinen
er mag geen enkele belemmeringen zijn
ons kleine dorp moet bereikbaar blijven
desnoods ook door het PWN terrein.

~ Ton Mars ~

Spreekbeurt K.n.r.M.

 vele kinderen krijgen te maken met een spreek-
beurt. uit ervaring is gebleken dat scholieren 
die hiervoor de k.n.r.m hadden gekozen hiermee 
hoge cijfers haalden. in het boothuis ‘october’  
van de k.n.r.m. aan de relweg 70 is een spreek-
beurtpakket af te halen. ook mag als ondersteu-
ning een dvd over de k.n.r.m. geleend worden.

De Dorpsraad, wie zitten daar nu eigenlijk in? Een serie portretten om te laten zien wie 
de gezichten achter de Dorpsraad zijn. Het zijn heel verschillende mensen, maar één 
ding hebben ze gemeen: ze hebben hart voor Wijk aan Zee.
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Hé, hallo daar, dat is lang geleden, dat ik jou 
uitgerekend op de nieuwjaarsreceptie tegenkom, 
wat is het hier druk!  
– nou, waarschijnlijk is het hier zo druk omdat 
wijk aan zee door de crisis zelf geen drank 
meer kan betalen.
Dat kan niet, dan doet een echte wijk aan zeeër 
liever zijn auto weg.  
– Daar zeg je wat. maar goed, ik was laatst bij 
andré de dorpskapper en die vond dat wij nodig 
weer eens wat in de jutter moesten schrijven.
en waarom vond hij dat?
– nou, volgens andré hebben ze alle planten en 
kunstenaars nu wel gehad.
Die kunstenaars zijn trouwens opvallend vaak 
mooie vrouwen, hoe krijgt die george van Luijk 
dat toch voor elkaar?
– andré heeft wel een punt, wijk aan zee heeft 
veel te veel om aandacht zeurende planten en 
kunstenaars, maar daar wordt wat aan gedaan.
o ja, wat dan?
– nou om te beginnen is de bik, zeg maar de 
kunstenaars ww afgeschaft. kunnen ze einde-
lijk wat zinvols gaan doen, zoals werken.
nou dat kun je wel vergeten, het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan en daar heeft het kop 
van waz behoorlijk last van.
- Hoe dat zo?
zij worden overspoeld met allerhande kunst-
werken om te exposeren, je kunt daar je kont 
niet meer keren. De medewerkers daar weten 
niet meer waar ze het zoeken moeten. ze over-
wegen zelfs een andere naam te nemen.
- o ja, welke dan?
kip zonder kop van waz
- zie je wel dat kunst en humor best goed samen 
kunnen. maar wat heb jij eigenlijk gedaan in het 
afgelopen jaar?
ik heb het in ieder geval veel te druk gehad. om 
te beginnen ben ik 50 geworden. en toen dacht 
ik, laat ik eens iets geks doen.
–  motorrijbewijs gehaald, viagraatje geslikt?
nee, nee, nee. ik heb mijzelf uitgeroepen tot 
erevoorzitter van de occupy wijk aan zee 

beweging. Heb je mij niet zien zitten voor mijn 
tentje op het julianaplein?
–  nee, dat is mij niet opgevallen, ik kom er 
regelmatig om sigaretten te halen bij ed. ik denk 
dat mijn aandacht werd getrokken door die co-
lonne poolse werklui, die op hun bussie stonden 
te wachten.
precies, daar heeft mevrouw Cudovan terecht 
aandacht voor gekregen in de krant van wakker 
nederland.
– Huh?
greet in de telegraaf!
–  o telegreet, zeg dat dan meteen! overigens 
wel een beetje overdreven, die occupy tent 
waarmee greet nu op het weiland staat! ze 
kunnen ons plein beter omdopen tot het Lech 
walensaplein, zoveel zijn het er geworden.
inderdaad, wijk aan zee is wijk aan zee 
niet meer, het is een lustoord geworden voor 
speculanten. Daarom heb ik occupy wijk aan 
zee ook opgericht. ik wil terug naar de mede-
menselijke verhoudingen van weleer, ik wil kort 
gezegd mijn dorp terug.
–  Dat komt toch akelig dicht in de buurt van de 
standpunten van die gedoogpartij. Heb jij soms 
familie in venlo?
venlo? Doe eens normaal man!
–  Doe eens normaal? Doe zelf eens normaal! 
tjonge jonge! maar wat heeft dat occupy gedoe 
nou toch helemaal te betekenen? Dat is toch 
passé, het Damrak is toch schoongeveegd? 
Dat maakt niet uit, wijk aan zee loopt altijd 
een paar jaar achter. nee, voor wijk aan zeese 
begrippen ben ik mijn tijd ver vooruit. ik hoop 
en verwacht dat er na vandaag een heuse bewe-
ging opstaat om de wijk aan zeese identiteit te 
behoeden voor de ondergang!
–  maar daar kun je die polen toch niet de 
schuld van geven? wijk aan zee houdt van zijn 
polen, zonder polen liep half wijk aan zee bij de 
voedselbank!
net als de familie poliste en edje primara heb ik 
helemaal niets tegen die polen met hun aardse 
behoeften. maar net als die kunstenaars en die 

plantjes zijn het er zoveel!
– nou, de strijd tegen de plantjes kun je wel 
vergeten, zolang jan budding vanachter zijn 
geraniums blijft schrijven. en dan heeft tata 
steel ook nog doekfilters geplaatst op de sinter-
fabriek; die flora hier is niet uit te roeien! en om 
eerlijk te zijn heb ik helemaal niets tegen hard-
werkende mensen die van een biertje houden, of 
iets sterkers. als ik zo om mij heen kijk dan zie 
ik wel meer dorpsgenoten die aan deze criteria 
voldoen. maar dan moet polen, net als wij, wel 
toetreden tot de eurozone.
waarom dan, is het europrobleem al niet groot 
genoeg?
– nou, dan hoef ik mijn fiets voor de spar niet 
meer op zloty te zetten
ja, maak er maar grapjes over, nee ik vind dat 
we als wijk aan zeeërs onder mekaar weer 
leuke dingen moeten doen om onze identiteit te 
behouden.  
– maar waar denk jij dan aan?
nou, we zouden bijvoorbeeld met z’n allen naar 
een goede voetbalwedstrijd kunnen gaan.
– kom op zeg, wijk aan zee en goed voetbal…
nee serieus, de periodetitel is binnen en we gaan 
nu voor het kampioenschap van de 4e klasse. 
Daar gaan steeds meer mensen de deur voor uit.
– nou, niet als je op de relweg woont. Die is 
de afgelopen maanden drie keer open en weer 
dicht gemaakt. De volledige fastfoodlijn van 
tarantella was gestremd, ik ben van ellende zelf 
gaan koken! en toen kwamen ze er na drie keer 
achter dat er geen rolstoelen op de stoep kun-
nen rijden. maar dat kan nu niet meer hersteld 
worden, het budget is op. in ieder geval heeft 
Dennis van efes nu een terras dat tien keer zo 
groot is als daarvoor. trouwens, die andré  
variant is er ook in ruimte op vooruit gegaan, 
het gerucht gaat dat hij overweegt drive-in  
kapper te worden.
o, een soort wasstraat maar dan met knippen.
– ja, zoiets…

Jan Aardenburg, Frank van Gool, Peter Meester

ik vind het heerlijk om tegen het eind van de 
middag ergens een biertje of een wijntje te drin-
ken. wat er bij hoort is een paar bitterballen. Het 
verbaast mij al jaren dat bitterballen altijd per 
portie gaan. ben je alleen is zes bitterballen wel 
erg veel. met zijn tweetjes lukt dat wel, maar met 
zijn drietjes, is het wel weer erg weinig. en met 
vier personen heb je een probleem. waarom kun 
je niet drie, zeven of tien ballen bestellen? ik heb 
een rondje gemaakt en ontdekte dat het aantal 
per portie nogal verschilt. toen wij laatst bij son-
nevanck een portie bitterballen bestelden, zagen 
we op de kaart dat een portie uit acht ballen 
bestond. jammer zeiden wij, één van ons krijgt er 
maar twee. maar nee, de vriendelijke dame die de 
bestelling opnam zei: “zal ik er maar negen van 
maken”? Het kan wel, nu de anderen nog! 

~ Georges van Luijk ~
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Over identiteitsbehoud gesproken…

Bitterballen

Nieuwe wijkcoördinator 

Marc Kouwenhoven
sinds 1 januari is marc kouwenhoven (52) 
de nieuwe wijkcoördinator van wijk aan 
zee: de contactpersoon vanuit de gemeente 
beverwijk. marc werkt al 33 jaar bij de 
gemeente, waarvan 11 als wijkcoördinator. 
bij de herverdeling wilde hij graag wijk 
aan zee onder zijn hoede nemen. “ik ben 
opgegroeid in beverwijk, en ging als jongen 
al naar wijk aan zee. en nog steeds kom ik 
er graag. ik kan me eigenlijk niet voorstellen 
dat je als bewoner van beverwijk nooit naar 
wijk aan zee gaat. Het is toch uniek, zo’n 
kustplaats in de buurt. wijk aan zee is een 
bijzonder dorp, lekker eigengereid. 

en dat bedoel ik als compliment. ik was 
tot voor kort wijkcoördinator van (onder 
meer) broekpolder. Daar viel het me op dat 
de mensen zelf duidelijke ideeën hadden 
hoe de dingen geregeld moeten worden. 
ze vroegen ons alleen de plannen te faci-
literen. Dat beeld heb ik ook van wijk aan 

zee. ik ben begonnen contact te leggen met 
de Dorpsraad.  Het liefst zou ik een budget 
vrijmaken, en dat aan de Dorpsraad toeken-
nen, zodat zij zelf kunnen bepalen waar het 
aan besteed wordt. Dat is op dit moment 
nog niet mogelijk, maar ik wil daar wel voor 
pleiten. maar dan moet de Dorpsraad wel 
een duidelijk draagvlak hebben. ik wil mij 
verder met name (extra) in gaan zetten voor 
de jeugd in wijk aan zee. ik denk dat zij wel 
wat extra aandacht kan gebruiken . ik heb 
al een (klein) budget vrij kunnen maken. 
ik ben natuurlijk pas net begonnen, en heb 
nog andere wijken onder mijn beheer. maar 
ik hoop er aan bij te kunnen dragen dat de 
contacten tussen de gemeente beverwijk en 
wijk aan zee goed zullen zijn en blijven.” 

	 Is	2012	dan	het	jaar	dat	je	eindelijk...
	
	 ...	elke	dag	een	stukje	gaat	wandelen?
	 ...	de	auto	vaker	laat	staan	en	de	fiets	neemt?
	 ...	de	stap	zet	naar	een	van	onze	Wijk	aan	Zeese	sportclubs?
	 ...	aan	de	fysiotherapie	of	heliomare	Sport	een	advies	vraagt?
	
	 Hoe	dan	ook:	alle	55-plussers	een	beweeglijk	2012	gewenst,	
	 om	te	zorgen	dat	het	geen	bewogen	jaar	zal	worden.

55-plus? Bewegen dus!

Trotse	drukkers
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agenda
Woensdag 1 februari
De rel: uitzending radio typisch wijk aan 
zee 20.00 – 22.00 u. 104.5 fm
Vrijdag 3 februari
De rel: workshop tenen lezen  €12,50, 
19.30 – 22.00 u
sonnevanck: kevin en esmee v.a. 21.30 u
Zondag 5 februari
een zee van staal: gratis rondleiding 
beeldenpark 14.00 u
Herhaling uitzending radio typisch wijk 
aan zee 16.00 – 18.00 u. 104.5 fm
Woensdag 8 februari
De moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Zondag 12 februari
De moriaan: rommelmarkt v.a. 12.00 u
Donderdag 16 februari
De rel/ tarantella: italiaanse avond; ital-
iaans eten en film Dolca vita , 3gangenmenu 
€ 35,- incl wijn en film, v.a. 18.00 u
Zaterdag 18 februari
sv voetbal wijk aan zee haalt oude kranten 
op
Dinsdag 21 februari
spirituele helingavond in De rel, 20.00- 
22.00 uur. kosten € 11,- incl koffie/thee.
Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart
Café De zon: rory gallagher tribute
Februari tot 7 april
kop v waz: expositie natuurverschijnselen

Tip
Vrijdag 17 februari
alkmaar grote kerk: whiskyfestival met 
bangers & mash 19.00 u

Jeugdpunt/Bibliotheek: maandag , vrijdag 
14.00 – 16.30 u en dinsdag 14.00 – 18.00 u
KOP v WaZ: donderdag, vrijdag 12.00 
-18.00 u en zaterdag, zondag 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: woensdag sport 50+ 13.30 – 
14.45 u
Tastoe: woensdag, donderdag, vrijdag 13.00 
– 16.30 u en zaterdag 11.00 – 15.00 u

Open activiteiten in de rel 
kom vrijblijvend langs om te kijken en/of 
mee te doen bij onderstaande activiteiten:

wijkerstraatband - elke dinsdagmiddag van 
15.30 – 17.00 uur. 
typisch wijk aan zee - elke eerste woensdag 
van de maand van 20.00 tot 22.00 uur vanuit 
de rel. radio met live interviews, nieuws en 
live-muziek
relhonk – regelmatig is de rel ‘s avond open 
voor jongeren. kom gerust langs om een 
kijkje te nemen.
Disco spot (s) – vrijdag 17 februari voor 
8 t/m 11/12 jarigen van 19.00 tot 21.30 uur. 
kosten € 2,50 (incl limo en iets lekkers)
ruimte huren? – mail naar derel@live.nl

relweg 4, wijk aan zee
www.wijkaanzee.org/derel
derel@live.nl

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 5 februari       
Ds. D. fisser te amsterdam.           
Zondag 19 februari
Ds. s. kurtzahn.               
 

Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 4 februari
19.00 uur themaviering
voorganger b. stuifbergen  themakoor
Zondag 12 februari
9.30 uur eucharistieviering
voorganger p.matthew  gemengd koor
Zaterdag 18 februari
19.00 uur familieviering
voorgangers p. matthew  jeugdkoor
diaken n. smit
woensdag 22 februari
19.00 uur aswoensdagviering
voorgangers e. kaak
n. smit     samenzang
Zondag 26 februari
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger e. kaak  gemengd koor

Oecumenische vastenmaaltijd
in de aanloop naar pasen worden vanuit de  
protestantse gemeente beverwijk en de eloypa-
rochie wekelijkse maaltijden georganiseerd.
op woensdag 22 februari  is de eerste maaltijd in 
de odulphuskerk in wijk aan zee.
Het is dan aswoensdag, het begin van de veer-
tigdagentijd waarbij wordt stil gestaan in een 
aansluitende gezamenlijke viering. 
De maaltijd begint om 18.00 uur.
iedereen die in deze tijd  van bezinning deel wil 
nemen aan deze sobere maaltijd is van harte 
welkom.
Het principe is dat elke deelnemer een bijdrage 
levert die vergelijkbaar is met de uitgespaarde 
kosten van de eigen maaltijd thuis.  er wordt een 
bij de vastentijd passende bestemming voor de 
ingezamelde bijdragen gezocht. 
aanmelden kan bij intekening op lijsten die in de 
beide wijk aan zeese kerkgebouwen komen te 
liggen. telefonische aanmelding  bij mevr. Leny 
stolp, 0251 375373.

niet voeren!
ons paard staat op de dorpsweide. natuur-
lijk betekent dat ook dat mensen regelmatig 
het paard willen aaien of lekkere hapjes 
te eten geven. Dat laatste is echter niet de 
bedoeling. niet omdat we het hem niet gun-
nen, maar het is niet goed voor paarden om 
appeltjes en brood en andere ‘menselijke’ 
eetwaren te krijgen. paarden hebben eigen 
voer, en dat is speciaal op hun gezondheid 
samengesteld. een appeltje kan geen kwaad, 
maar we hebben geen zicht op de hoeveel-
heid. teveel is, net als bij mensen, schade-
lijk. Daarom vragen wij u de paarden niet te 
voeren. aaien mag natuurlijk wel!
Renata Verkerk

cursussen dorpsraad
Yoga
op dinsdag 31 januari 2012 start de cursus 
yoga weer in De moriaan. aanvangstijd 
20.00 uur. eindtijd 21.00 uur. Docente is  
mw. joke jurriëns. kosten voor veertien 
lessen € 51,- als gevolg van de inflatiecorrec-
tie is de prijs met € 1,- verhoogd.

Bodyshape
op woensdag 1 februari 2012 start de cursus 
bodyshape weer in De moriaan. aanvang-
stijd 19.30 uur. eindtijd 20.30 uur. Docente 
is mw. inge de snayer. kosten voor veertien 
lessen  € 51,-. ook deze cursus is € 1,- duur-
der geworden, net als de cursus yoga. 

Schilderen
op donderdag 2 februari 2012 start het 
schilderen in de moriaan onder begeleiding 
van de heren rein van aalst en nico mijnen. 
aanvangstijd 13.30 uur. eindtijd 16.00 uur. 
kosten voor twaalf bijeenkomsten  22,50. 
ook deze groep ontkomt niet aan een pri-
jsstijging van € 0,50.

voordat u besluit deel te nemen aan één van 
deze cursussen kunt u een proefles bijwonen. 
nieuwe cursisten zijn van harte welkom.
naast de cursussen van de Dorpsraad wor-
den er in de moriaan op woensdagochtend 
in het kader ouderen vitaal gymnastiekless-
en gegeven. ook hier zijn nieuwe cursisten  
van harte welkom voor een proefles. Deze 
cursus is in januari jl. van start gegaan, maar 
nieuwe cursisten zijn van harte welkom. bij 
deze cursus wordt na afloop gezamenlijk kof-
fie gedronken.
voor inlichtingen kunt u terecht bij wil de 
korte, tel. 375048.

WVV’72 40 jaar
volleybalvereniging wvv’72 bestaat dit jaar 
40 jaar. om dit heugelijke feit te vieren zijn 
alle leden en oud-leden welkom op zaterdag 
21 april, vanaf 14.00 uur in Dorpshuis De 
moriaan. voor het gevarieerde programma 
wordt verwezen naar de website: www.
wvv72.nl. wie wil komen wordt gevraagd 
zich aan te melden bij erik ijzerman:  
erik.ijzerman@kpnmail.nl

Belangrijke telefoonnummers
politie beverwijk 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen  112
ambulance  (023)515.95.00
brandweer  (023)515.95.00
Dierenambulance 215454
Huisarts  375972
receptenlijn  088-0800169
milieuklachten milieudienst ijmond  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
milieuklachten/tatasteel  0800-0242255
koeien en omheining hooglanders:
stichting Crosshill  06-51575738
reinunie  (0255)566166
klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting), 
afdeling wijkzaken gem. beverwijk 256260
wijkcoördinator  256479
geluidshinder vliegtuigen  020-6015555
of via mail  www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid 
030-285 6555
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
klachten Hotel noordzee 
klachtennoordzee@live.nl
sawaz info.sawaz@gmail.com
www.wijkaanzee.org
aanmelden activiteiten
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad dorpsraadwijkaanzee@gmail.com
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Live optreden in radio typisch Wijk aan Zee
De programmaopzet van de komende uitzending van radio ‘typisch wijk aan zee’ in De rel 
op 1 februari van 20.00 tot 22.00 uur heeft een iets andere programmaopbouw als tot nu toe. 
Het live optreden van de band ‘we cook with fire’ zal in de vorm van een miniconcert plaats-
vinden in het eerste uur van de uitzending. in het tweede uur wordt middels interviews en 
reportages aandacht besteed aan:
•  Het deze zomer te houden jeugdkamp van Cultural village
•  Het tata schaaktoernooi
•  op niveau voetballen met een handicap
•  De nieuwe parkeertarieven in het dorp
•  mededelingen en agenda voor de komende maand
Dorpsgenoten en liefhebbers van de muziek van de band ‘we cook with fire’ kunnen de 
uitzending gratis bijwonen. De uitzending wordt herhaald op zondagmiddag  5 februari van 
16.00 tot 18.00 uur.
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