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Duizenden boeken voor Wijk aan Zee
Door een actie van Hans Singerling (van de
straatbieb in de Burg. Rothestraat) in samenwerking met boekwinkel het Boekendaeltje uit Bloemendaal en SaWaZ komen duizenden boeken
naar ons dorp. Binnenkort mag iedereen komen
struinen of er iets van zijn of haar gading bij zit.
Als je mooie of interessante boeken vindt mag je
die gratis meenemen!
De boeken zijn gebruikt en in goede staat. De
collectie is heel divers. Romans, kinderboeken,
boeken over muziek, kunst, reizen, wetenschap,
tuinieren, filosofie, kookboeken, schaken en nog
veel en veel meer. Dit is een buitenkansje voor
bijvoorbeeld scholen, particulieren of hotels in
Wijk aan Zee om een fijne leeshoek of biblio-

theek te creëren of om de bestaande collectie uit
te breiden.
De firma Buko heeft kostenloos een container
aangeboden om de boeken in op te slaan: de
boekcontainer (Boeco) staat bij het voetbalterrein
aan de Duinrand. SaWaz vrijwilligers hebben
de container geïsoleerd om de boeken droog
te houden. De boeken worden gesorteerd in
boekrekken geplaatst om het uitzoeken makkelijk
te maken. Wellicht wordt een deel van de boeken
ook uitgestald in de Grote Kerk in Beverwijk.
Nadere gegevens over het ophalen van de boeken
volgen nog.
Tekst: Jan-Paul van der Meij, foto: Heleen Vink

Duinpaviljoen ‘De Liefhebbers aan Zee’
Zeven jaar geleden begonnen Michiel Doornberg en Ed Bakker het restaurant ‘De Liefhebbers’
in De Zwaanstraat. Dat is een huurpand en liever wilden zij een eigen pand en het pand in De
Zwaanstraat was te duur om te kopen. Samen zaten zij te denken aan de toekomst, welk pand in
Wijk aan Zee zou een goede plek zijn. Zij waren het met elkaar eens, het duinpaviljoen van Teo
en Mary Schoos was hun droomlocatie.
“Wij naar Teo en Mary, ‘Wat zijn jullie toekomstplannen’? vroegen wij. ‘Dat is toevallig, wij hebben de tent net te koop gezet’. Wij deden een bod,
zo eenvoudig is het gegaan. Dat was ongeveer
een jaar geleden. Wij hadden nog tot het eind
van 2016 een huurcontract, dus haast hadden wij
niet. Een preciese datum hebben wij niet, maar
we proberen de eerste week van februari hier te
starten.”
“Ik heb een opleiding gehad om lasser te worden,
maar dat is er nooit van gekomen”, zegt Michiel.
Ik heb stage gelopen bij de Dekamarkt, heb
nog een jaar in de verzekeringen gewerkt en als
afwashulp bij Timboektoe ben ik langzaam de
horeca ingerold. De gezelligheid en de reuring in
de horeca stond mij wel aan. Na een paar jaar bij
Sonnevanck in de bediening heb ik mijzelf ingekocht bij de Liefhebbers. Ik bemoei mij niet met

de keuken, ik ben gastheer.” “Na mijn opleiding
ben ik vanaf mij zestiende altijd kok geweest,”
zegt Ed. “Wij gaan door met wat wij deden. In De
Zwaanstraat hebben wij altijd een vaste gastenkring gehad, die willen wij tevreden houden, wij
zullen daarom ook niets aan het concept veranderen. Gastvrijheid en een goed product.”
“Wel veranderen wij de openingstijden, in De
Zwaanstraat gingen wij open om 12.00 uur en
hier om 10.00 uur. Dat komt ook door de locatie,
het terras met uitzicht over zee is een magneet
voor liefhebbers van zon, zee en gezelligheid.
Misschien komt daar nog verandering in bijvoorbeeld met een ontbijtmogelijkheid, maar dat zien
we nog wel. Wij willen laagdrempelig zijn, met
ons loungeterras, een combinatie van restaurantgevoel, strand en goede producten.
Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink

Nieuwe eigenaar Hotel het Hoge Duin
Door een toeval is Rith Groot in de hotellerie
gekomen. Zowel hij als zijn vader zijn aannemer
en waren het kinderkolonietehuis Zuiderduin
in Egmond aan Zee aan het verbouwen, toen
de eigenaar in 1980 afhaakte. Vader nam het
pand over, maakte er een hotel van en uit nood
geboren kwam zijn moeder achter de receptie
te zitten. Aan het woord is Rith, een geboren en
getogen Egmond aan den Hoefer, waar hij nog
steeds woont.
“Een hotel was het eigenlijk niet, een kinderkolonietehuis met ongeveer 15 kamers, nu heeft
Zuiderduin 365 kamers en is landelijk bekend
vanwege het grote Finder Dartstoernooi, dat elk
jaar bij ons wordt gehouden. Later is daar hotel
de Boei met 42 en hotel Golfzang met 144 kamers bijgekomen. En nu het Hoge Duin met 66

Afscheid ‘strandvonder’ Teo Schoos
In december bereikte ons het bericht dat oudstrandvonder Teo Schoos en voormalig eigenaar
van strandpaviljoen ‘Schoos’ is overleden. De
januari-Jutter was al naar de drukker, maar we
willen dit nieuws toch nog met u delen.
Teo Schoos is een geboren Wijk aan Zeeër, hij
groeide op in Hotel De Klughte, het hotel van
zijn ouders. In de zomer verhuisde het gezin naar
het strand waar zijn vader een strandpaviljoen
met huisjes runde.
Teo werd zelf ook strandexploitant en daarna
eigenaar van Duinpaviljoen Schoos. Daarnaast
hield hij zich sinds 1978 bezig met de taak

‘Strandvonder’, verantwoordelijk voor de uit zee
aangespoelde voorwerpen. Teo heeft in de loop
der jaren heel wat avonturen beleefd als strandvonder. Er spoelde van alles aan. Van voorraden
(teak)hout tot containers met (lege) blikken bier,
en een grote hoeveelheid thee. (Heel Wijk aan
Zee dronk er van mee en heette in die tijd ‘Wijk
aan thee’, aldus Teo.) Hoogtepunt was de vondst
van een deel van een vliegtuig, een Lancaster uit
de Tweede Wereldoorlog.
Maar ook kreeg hij in zijn taak als strandvonder te maken met minder leuke zaken als een
overleden paard, een aangespoeld lijk, olievaten

en gifzakjes. Daarnaast heeft hij gelukkig ook
meerdere verzwakte zeehondjes kunnen redden door ze naar de opvang te brengen. Al zijn
belevenissen heeft hij verzameld en opgeschreven
in het boek ‘Mijn leven als strandvonder’, wat nog
altijd te koop is bij Primera in Wijk aan Zee.
In 2016 verkocht het echtpaar Schoos het duinpaviljoen en verhuisde voorlopig naar Uitgeest
om te genieten van hun welverdiende rust. Lang
heeft dat niet mogen duren. Op 13 december
overleed Teo plotseling aan een ziekte. Hij was
net 63 jaar geworden. Hij overleed in het ziekenhuis in Alkmaar.
Teo Schoos laat zijn vrouw Mary, een volwassen
dochter en een kleinkind achter.

kamers, ons eerste hotel buiten Egmond aan Zee.
Hotel het Hoge Duin is gelegen op een unieke
locatie. Het prachtige uitzicht op zee heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om dit hotel te kopen.
Wij zijn blij dat wij alle 38 personeelsleden in
dienst hebben kunnen houden. Met alle vier
hotels samen hebben wij 200 personeelsleden.”
“Het is mij opgevallen dat Wijk aan Zeeёrs veel
op Egmonders lijken en dat voelt goed. Wel vind
ik dat Wijk aan Zee wat mag doen aan haar imago. Wij zijn nu aan het denken wat de toekomst
gaat worden. Wij gaan grondig verbouwen, momenteel hebben wij drie sterren en willen naar
vier sterren. Ook denken wij eraan om het aantal
kamers uit te breiden.
Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink
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hun boterham verdienen. Mijn motto was, als ik
geen romantiek meer voel in mijn werk, zoek ik
wat anders.”
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Jan Willem Verhoog

Het is niet zijn echte naam, maar vrijwel
iedereen kent hem als Willem van Sjanneke.
Toen hij als zestienjarig jochie vakantiewerk
deed bij de ‘Oxy 1’ en zich voorstelde als Jan
Willem werd hem gevraagd of hij van adel was.
Met nee als zijn antwoord zei zijn collega, nee?
Dan heet jij gewoon Willem. En zo is het altijd
gebleven.
“Op dansles bij André Bakker in Heemskerk
heb ik Sjanneke voor het eerst gezien. Wij waren
nog zo jong dat wij niet aan verkering dachten.
Maar toen ik haar zeven jaar later weer zag op het
Beekesteijn Festival, was de klik er en heb ik haar
nooit meer losgelaten. Sjanneke woonde toen al
in Wijk aan Zee, in een zomerhuis. Na een tijdje
kwam samenwonen aan de orde, een discussie hebben wij er niet over gehad, of bij mij in

Heemskerk of bij Sjanneke in Wijk aan Zee, het
werd natuurlijk Wijk aan Zee. Sinds 1993 wonen
wij samen in Wijk aan Zee. Een paar jaar geleden
hebben wij het pand gekocht aan de Relweg, wat
wij Manevanck hebben genoemd, met de schildering van de pilaarheilige op de voorgevel. Voor
Sjanneke een prachtplek als atelier en de ruimte
ernaast, zal een multifunctionele functie krijgen.
Wij kunnen er exposities houden, en zoals vorig
jaar met ‘Jutterspad’ muziek optredens, zelfs
kunnen wij er af en toe met mensen koken. Dat
heb ik gezien toen wij een paar jaar geleden in
Zuid-Afrika waren. Daar was een pand dat één
keer per week dienst deed als restaurant, waar
mensen hun eigen kok meenemen. Ook kunnen
wij er films draaien.”
“Toen ik van de Zeevaartschool kwam, kon

ik niet direct een stageplek vinden en ben ik
naar de MTS gegaan. Met het diploma op zak
ben ik bij de ‘Hoogovens’ gekomen. Een dame
van personeelszaken leidde mij rond. Aan het
einde van de toer kwam ik bij een bureau, waar
een iets te zware man onderuit gezakt voor een
bedieningspaneel zat. Af en toe ging zijn arm
moeizaam omhoog en drukte op een knop. ‘Als
je goed je best doet krijg jij deze functie’. De
rillingen liepen over mijn rug, moest ik dit tot
mijn vijfenzestigste doen? Het eerste wat ik deed
toen ik thuis kwam, was solliciteren. Via een
uitzendbureau ben ik aan de slag gegaan bij een
bedrijf in scheepsmotorenreparatie. Ik hou van
havens, van de zee en het zeemansleven. Bij een
rederij gevaren heb ik niet, maar ik heb heel wat
proefvaarten meegemaakt. Als een klant motorproblemen had werd ik erheen gestuurd. Behalve
Azië en Antarctica heb ik elk werelddeel gezien.
En altijd zat ik in havens, waar ik zo van hou.
Prachtwerk was het, terwijl de bemanning in hun
hut sliep, werd ik bijna altijd ondergebracht in
hotels. Ik werd door de bemanning als een held
ontvangen, ik was degene die hun schip weer aan
de praat moest brengen, hun schip waarmee zij

Kinderworkshop en filmavond in KOP van WaZ
Wat gebeurt er wanneer 2 veelzijdige kunstenaars
een expositie gaan inrichten? Dan komen er nog
meer ideeën en een aanbod, waar van jong tot
volwassen aan deelgenomen kan worden.
Kinderworkshop
Ik zie wat jij niet ziet, zie jij dat ook? Kijk eens
heel goed naar de mensen om je heen. Ontdek dat ieder gezicht heel anders is met eigen
bijzonderheden en gekke eigenschappen. Wat
maakt iemand speciaal, bijzonder, mooi, grappig, opvallend? Kijk met behulp van de precieze
ogen van Nikki naar alle details en krabbel deze
op een venster, ingevuld met de mooiste vette

Filmavond
DE BIZARRITEIT manifesteert zich in de KOP
op een avond die massaal commercieel gevierd
wordt. Daar waar zij, de kunstenaars, de dag om
vervloeken. Des te meer is het een reden om
ons neer te leggen bij een dag van zoet en zacht,
maar dan wel gekleed in een jas van ‘fantastie’.
Een wereld van rode neuzen, waarin met lange

SONNEVANCK
SWINGT

Winterwoorden: een wandeling langs vijf vertellers

ELKE DONDERDAG-,
VRIJDAG- EN
ZATERDAGAVOND

De winter is een uitgelezen seizoen voor een
wandeling door de verfrissende kou, gevolgd
door goede verhalen bij de haard, het liefst in
combinatie met een kop warme drank. En precies
dat dachten De Verhalendames ook.
Op zondag 5 februari 2017 vindt voor het eerst
het evenement ‘Winterwoorden’ plaats. Deze
belevenis, in de vorm van een wandelroute, voert
langs vijf optredens door dichters, muzikanten
en verhalenvertellers. Bij elke ‘post’ kunnen de
mutsen en oorwarmers even af, en ontvangt het
publiek een verhaal en een stempel.
Na afloop kan de volle stempelkaart worden ingeleverd bij de Boek-en-Zopie bij Hotel Restaurant
Sonnevanck.

LIVE
MUZIEK

volg ons op facebook

wascokleuren van Evelien. Ga naar huis met een
portret van een gezicht van datgene wat jij ziet.
Kinderworkshop portret - ‘heb je wel eens echt
gekeken?’ woensdag 1 februari 2017 - 16.00u €10,00 per kind

hotel-sonnevanck.nl

Voor de wandelaars staat een scala aan vertellers
klaar, die minstens net zo divers zijn in hun opvoering als in hun verhaal. Zo komt schrijver Jorrit Thijn, kunstenaar in het vinden van verhalen
in de kleinste hoeken. Met goed luisteren en geduldig observeren als misschien wel zijn grootste
talenten, beschrijft Jorrit heel gedetailleerd dagelijkse situaties. Poëet Demi Baltus (foto) brengt
poetry-slam, maar dan zonder tegenstander. Een
soort stand-upcomedy in rijm, kleinkunst zonder
muziek en op sommige momenten bijna rap.
Voor liefhebbers van melodieën in tekst én
muziek, zijn ook multi-instrumentalist David van
Aalderen en dichteres Sanne van Aalderen van de
partij, verstopt in een tuinhuisje, klaar om te ver-

halen. En verder beloven theatrale troubadours
Sipke Fluitman en Jeroen Besseling nog ‘iets met
origami sneeuwvlokken en youtube’.
Winterwoorden wordt georganiseerd door Daisy
Bakker en Joni Zwart, voorheen werkzaam voor
Young Art, nu bekend als De Verhalendames.
Zij worden ondersteund door Stichting Kunst en
Cultuur Beverwijk.
Tickets à € 5,- zijn te reserveren via verhalendames@gmail.com. Wees er snel bij, want er is plek
voor precies 100 wandelaars! De Verhalendames
zijn ook te volgen via www.verhalendames.nl en
facebook.com/verhalendames.

“Nou, dat moment is gekomen, ik voer mee
op een hektrawler ten oosten van het Schotse
Aberdeen. Er werd goed op haring gevist. Ik zag
dat de motor oververhit raakte en zei tegen de
schipper dat hij langzamer moest vissen. ‘Niks ervan, ik heb vis voor mijn net, wij blijven doorvissen’. ‘Ja, maar de tanks zijn alle acht vol’. Het schip
had acht vistanks elk zo groot als een huis. ‘Dan
pompen wij tank één weer leeg’ zei de schipper.
‘Waar is dat voor nodig? Vroeg ik. ‘Dat is vis van
twaalf tot zestien uur oud en die tank vul ik met
verse vis, die levert meer op’. Ik keek om mij heen
en zag zeven hektrawlers, op de radar keek ik
en zag er 21. Als al die schepen hetzelfde doen,
worden er vele miljoenen vissen zinloos gedood
en overboord gezet. Er ging een schok door mij
heen en bedacht mij, dat ik een klein radertje in
deze hele procedure ben. Nu op dit moment, na
zoveel jaren, voel ik nog de woede in mij. Terug
aan de wal ben ik gelijk op zoek gegaan naar een
andere baan, ik wilde er niet meer bijhoren.”
“Ik had mazzel, want er waren toevallig vacatures
bij Vestas, een Deens bedrijf dat windmolens
bouwt. Eén van de grootste molenbouwers ter
wereld. Het product spreekt mij aan; ‘Groene
Stroom’. Ik begon als monteur bij het park ‘Egmond’ nu werk ik op windpark Luchterduinen
voor de kust van ‘Noordwijk’. Wij werken vanuit
IJmuiden, dus toch weer een haven, zee en varen.
Mijn eerste molentje heb ik gemaakt toen ik elf
jaar was. Een windmolentje met een fietsdynamo
en een lampje in mijn slaapkamer. Het fascineerde mij dat ik het ene moment het lampje fel zag
branden en even later weer flauw. Het idee dat ik
licht had, licht dat niets kost. Ik weet nog dat ik
in die tijd een keer op de gang moest slapen van
mijn vader. Het stormde zo hard dat de ramen
bol stonden, mijn vader was bang dat de ramen
het zouden begeven. En ik vond het prachtig, de
kracht van de natuur, het geweld. Zelf heb ik zonnepanelen, zowel in de Verlengde Voorstraat als
in de Relweg. Weet je wat mijn grote liefdes zijn?
Sjanneke, duurzame energie, wind en zee zijn en
blijven mijn grote liefdes.
Tekst: Georges van Luijk, eigen foto

benen gedanst wordt op franse chansons, waar de
ijsklonten in je cocktailglas worden getourneerd
en de blauwe maan ons verlicht. Bekijk een film,
aansluitend bij de expositie, compleet in de sfeer
van Evelien en Nikki. Neem voor een comfortabele vertoning je eigen picknickmand met hapjes,
kussens, yogamatjes en kleden mee.
Projectieavond - filmvertoning dinsdag 14
februari 2017 - 19.30u - €6,00 per persoon incl.
koffie - thee - limonade. Opgeven kan in de KOP
van WaZ Voorstraat 12 en via de mail: info@
kopvanwaz.nl
De expositie De bizarriteit der overeenkomsten is
iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 13-17 uur
te zien tot 2 april.
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Actie voor een schoner strand Wijk aan Zee

Het zwart verbindt, stof tot inspiratie
De locatie Wijk aan Zee is een voorhoedepositie.
Waar in Nederland word je zo direct geconfronteerd met de resultaten van economische
beslissingen als in een dorp met daaromheen 16
fabrieken?
Op welke andere plek kun je zo gemotiveerd
raken om zelf bij te dragen aan een schonere
omgeving? Bijvoorbeeld zoals een aantal mensen
vrijwillig doen door blikjes energydrank die
overal rondslingeren op te ruimen. Bijvoorbeeld
door verspreiding van fijnstof in de buurt tegen
te gaan door minder hout te branden in de open
haard of houtkachel?
Een bekende filosofische uitspraak zegt: het
tegenovergestelde is ook waar. Al tientallen jaren
worden maatregelen genomen en geld besteed
om industriehinder en uitstoot te verminderen.
Wonen in Wijk aan Zee zou dus steeds schoner
moeten worden. En tegelijk blijft stof en plak
vaak gesprek van de dag en worden er (zeer)
hoge niveaus fijnstof gemeten. En wam het ooit
eerder voor dat een fabrieksdirecteur per nieuwsbrief persoonlijk zijn spijt betuigt over aanhoudende regens van zwarte smurrie? Het zwart
verbindt ons want het maakt geen onderscheid.
We willen allemaal graag dat het weggepoetst
wordt. Of liever: dat het niet de lucht ingaat. Het
zwart past net zomin in een toeristenfolder als
dat het past in de promotie van een staalbedrijf.
Industrie en bewoonde wereld liggen hier misschien wel iets te dicht bij elkaar, bedacht men in
de jaren 70. Daarom werd toen zelfs verplaatsing
van het complete dorp overwogen. Dat bleek
financieel en emotioneel te veel te kosten. In
2017 is de situatie niet wezenlijk anders maar de
huidige overheid wil i.p.v. minder juist meer woningen nabij de fabrieken en tegelijk meer ruimte
voor economie. Om dit qua wetgeving aannemelijk te maken is in januari een stap gezet met de
presentatie van een nieuwe Visie luchtkwaliteit
IJmond. Eventuele toekomstige verbeteringen
van het milieu moeten geplande (milieubelastende) economische activiteiten mogelijk maken.

En nog steeds met de ambitie dat het er schoner
van wordt.
Het waren actiegroepen die jaren terug thema's
als klimaat, leefbaarheid, duurzaamheid, toekomst onder de aandacht brachten. Zo deed hier
de werkgroep Leefbaar Wijk aan Zee met Freek
Trautwein veel werk. Inmiddels hebben overheid
en bedrijven zich opgeworpen als hoeders van
deze thema's.
“Politiek en bedrijfsleven worden in een wurggreep gehouden. Onze systemen zijn niet in staat
om zelfstandig tot echte systeemveranderingen
te komen.” Aan het woord is Rolf Winters in het
Financieel Dagblad. Rolf is leiderschapsconsultant bij grote bedrijven zoals Microsoft.
“Beslissingen zijn gebaseerd op de korte termijn
en de tekortkomingen van het systeem worden
zorgvuldig gemaskeerd voor de afnemers. Als ik
mijn Nike-schoenen koop, of mijn iPhone, weet
ik niet wat daarachter schuilgaat. Als ik energie
inkoop of benzine tank, dan weet ik eigenlijk niet
wat ik daarmee daadwerkelijk doe en aanricht.
Wij kopen spullen die ergens anders tot vervuiling leiden. We voelen de pijn van onze beslissingen niet.’
Winters signaleerde eenzelfde patroon van
verlamming bij zijn werk in het bedrijfsleven,
waar leiders vastzitten in een keurslijf van korte
termijn denken. “Het gaat eigenlijk helemaal
nergens meer over. We rennen in de rondte, maar
weten niet waar naartoe. We zitten vast in een
patroon en kunnen geen kant op. We hebben
geen echte vrijheid meer, en onze macht om echt
dingen te bewerkstelligen, hebben we afgestaan
aan instituten, aan het systeem.”
Vergeet duurzaamheid. “Dat woord dekt niet de
lading, want dat is iets van ‘nice to have’, dat iets
lang meegaat. Maar het mist urgentie. Het gaat
om ‘sustainability’. Daar zit een noodzakelijkheid
in: het houdbaar maken van onze levensvoorwaarden op aarde. Wat niet sustainable is, gaat
dood. Met enkel opgroenen of een projectteam

Met de slogan ‘Doe mee, verlos de zee’ roept de
gemeente iedere bezoeker van het strand in Wijk
aan Zee op om aangespoeld afval op te rapen
en weg te gooien. Hiertoe heeft de gemeente
afgelopen maandag een jutbak geplaatst bij de
strandopgangen in Wijk aan Zee. De jutbakken
staan beneden aan de strandopgang bij de Relweg
en bij de Zwaanstraat. Op deze manier wordt
ingezet op het verminderen van aangespoeld en
achtergelaten (zwerf)afval op het strand.
Burgerinitiatief
Vaak is het zwerfafval op het strand te groot om
in een normale afvalbak te gooien. In de jutbakken past dit afval wel. ‘Doe mee, verlos de zee’ is
een burgerinitiatief dat is ontstaan in Zeeland.

kom je als bedrijf niet meer weg. Je kunt sustainability niet uitbesteden, het moet in de haarvaten van je bedrijf terechtkomen, want anders ben
je als bedrijf over tien jaar weg, omdat niemand
meer voor je wil werken. Of er komt een disrupter in de markt die wel de morele verantwoording
neemt voor de totale footprint en weg ben je.’
Rolf Winters maakte de film Down to Earth die
momenteel volle bioscopen trekt.
In de film delen stamoudsten, sjamanen, wijze
mannen en vrouwen die nog in verbinding staan
met de aarde hun wijsheid. De boodschap van
deze ‘wisdom keepers’ gaat iedere aardbewoner
aan, dachten Rolf en zijn vrouw Renata.
Winters: “We zijn op zoek gegaan naar mensen
die ons een ander perspectief op het leven en de
wereld kunnen geven. Deze 'wisdom keepers'
hebben geen universiteit gevolgd en praten niet
in grote concepten. Ze hebben geen formele leiderschapsrol, maar hun stamgenoten zien hen als
natuurlijke leiders vanwege hun verbinding met
de universele levensbron. Ze hebben niks gemeen

Tekst: Jan-Paul van der Mei, foto Heleen Vinkj

Met het gezin op reis door Europa

Mobiele check luchtvervuiling

Tussen de bestsellers bij Primera, ligt een bijzonder boek, ‘De reis’, een verslag van een tocht van
een jaar door Europa, van een gezin uit Wijk aan
Zee. Het boek prikkelde mijn nieuwsgierigheid
omdat ik het gezin - van gezicht - wel ken. Op
het eerste gezicht is het een ‘gewoon’ reisverslag,
waarin de route per land wordt beschreven, met
kleine gebeurtenissen en gezinskiekjes. Maar al
snel werd ik meegetrokken in de intimiteit van
het alledaagse. De worstelingen om los te laten, te
genieten van het hier en nu, de sterke band tussen de ouders en hun zoontje, en tussen de ouders onderling. Maar ook neemt de schrijfster je
mee in haar eigen onzekerheid en zoektocht om
een balans te vinden in het leven. Van de schitterende Skandinavische natuur, door Estland,

De lucht die we inademen in Nederland, is op de
meeste plekken ongezond. En dat kan iedereen
nu direct zelf checken met zijn mobiele telefoon
op longfonds.nl/gezondelucht. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de gevaren, zo blijkt
uit recent onderzoek. Terwijl ze van de lucht
doodziek kunnen worden.
“Zeven van de tien Nederlanders weten niet
dat de lucht die ze inademen ongezond is”, aldus
Longfonds directeur Michael Rutgers. “Terwijl de
gezondheidseffecten enorm zijn. Elk jaar overlijden in ons land meer dan 5000 mensen door de
ongezonde lucht die in hun longen terecht komt.
Dat is voor ons onacceptabel.” Met de nieuwe
mobiele checks wil het Longfonds zorgen dat er
snel een Nationaal Luchtplan komt.

Letland en Litouwen naar Polen, afzakkend via
Kroatië naar Griekenland. Van wildkamperen in
de regen tot te volle campings met discomuziek,
van de snijdende kou tot de zinderende hitte, ik
had het gevoel dat ik in een verborgen hoekje
van de camper zat en alles meemaakte. Een boek
dat inspireert tot reizen, maar ook tot stilstaan
bij de eigen balans in het leven. Vooral heb ik
het gevoel dat ik dit gezin een beetje beter heb
leren kennen. Het is alweer een paar jaar geleden,
maar ik ben geneigd om nog even te informeren
welke reizen ze nog meer gemaakt hebben. En
vooral: of ze daar dan ook een reisbeschrijving
van willen maken, zodat ik weer een beetje mee
kan reizen.
Tekst: Marian van den Hul

Goed voorbeeld doet volgen
Met de grote jutbakken en de aanstekelijke
oproep wil de gemeente iedere strandbezoeker
activeren om het goede voorbeeld te volgen. Wethouder Jaqueline Dorenbos: “Als iedereen één
stuk afval opraapt en in de bak gooit, dan wordt
het strand een stuk schoner en ziet het er nóg
beter uit.” Inmiddels wordt dit initiatief op steeds
meer plaatsen aan de kust overgenomen.

Fruitmand

qua geografie of culturele achtergrond, en hebben
elkaar nooit ontmoet. En toch hebben ze allemaal
hetzelfde inzicht. Ze zeggen: als we doorgaan met
onze huidige, westerse levensstijl, vernietigen
we onszelf. Maar we zullen alleen veranderen als
we inzien wat de gevolgen zijn van ons gedrag.
Dat kan als we in contact komen met onze eigen
levensbron, de natuur, want we hebben allemaal
een heel diep zittende kennis.”
“Ik zie een groeiende club mensen die er genoeg
van heeft en die zegt: ik wil geen lam schaapje in
die gehypnotiseerde kudde zijn, ik wil er iets aan
doen. En dat iets hoeft niet groots te zijn, maar
ook in je eigen omgeving, thuis, op school of op
je werk. Op deze drie plekken wordt ook in belangrijke mate je wereldbeeld bepaald, dus daar
zetten we op in met Down to Earth. Als we met
het gedachtegoed van de film een kritische massa
kunnen opbouwen, dan kunnen we in positieve
zin een omslag maken.”

Door middel van het initiatief willen burgers elkaar inspireren, enthousiasmeren en mobiliseren
om samen de kust schoon te maken en schoon
te houden. Op deze manier kan iedereen, op elk
moment, bijdragen aan een schoner strand.

Aan het sinterklaas en ouderen comité.
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de
aangeboden fruitmand. Natuurlijk weet ik
dat het bestaat iedere jaar betaal ik er aan
mee. Ineens ging de bel en de Kerstman
stond voor de deur met een grote fruitmand toen ging er iets door me heen wat
niet te beschrijven is, zeker vlak voor de
Kerst. Met tranen in mijn ogen heb ik het
aangenomen. De mand staat in Heemswijk
en samen met mijn vrouw eten we iedere
dag een stuk fruit op.
lieve mensen Hartelijk bedankt ook namens mijn vrouw.

Tractoren rijden fietspad kapot
Al jaren rijden de reuzetractoren met aan de
trekhaak de strandhuisjes richting de winterstalling. Veel rijden naar Beverwijk en Heemskerk,
maar een aantal blijven in de buurt en worden
gestald achter de boerderij van Nol aan de Zeestraat. Voorheen reden die combinaties over de
Zeestraat en sloegen daar linksaf het terrein van
Nol op. Om verkeershinder te voorkomen werd
bedacht om de tractoren met hun zware last direct na het westelijk viaduct de berm te doorkruisen en via het fietspad naar de achteringang van
het opslagterrein te rijden. Hiermee werd niet
voorkomen dat de tractoren moesten wachten tot
er geen tegengesteld verkeer aankwam, maar wel
dat de rit naar Nol werd verkort.
Voor de aanleg van het nieuwe zuidelijke fietspad
begin jaren negentig is besloten om het oude
zuidelijke en het noordelijke fietspad niet meer
te onderhouden. Daar kon iedere Wijk aan Zeeёr

zich in vinden. Maar na enkele jaren strandhuisjes-vervoer over het noordelijke pad begint nu
toch wel zichtbaar te worden dat het fietspad niet
berekend is op zulk zwaar verkeer en laten elk
jaar meer scheuren en barsten zien in het asfalt.
De wielen van de tractoren zijn zo breed dat zij
aan beide zijden over de rand rijden. Nog een
paar jaar en het fietspad zal een stuk smaller zijn
geworden.
Is het geen idee om te bekijken of het pad weer
wordt onderhouden of om de huisjes weer via de
vooringang van het terrein te benaderen, zodat
het mooiste fietspad van het Noordhollandse
vasteland behouden blijft. Uit het oogpunt verkeersveiligheid is er geen verschil of de tractoren
direct na het viaduct links afslaan of voor het
terrein, de andere rijbaan zullen ze toch moeten
oversteken.
Tekst: Georges van Luijk, Foto: Bieb Baanders

Ton Mars

IJmond stelt nieuwe visie Luchtkwaliteit vast
De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012
samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit.
In 2012 stelden zij de regionale Visie Luchtkwaliteit 2012-2016 vast. In september is deze visie
geëvalueerd. De afgelopen vier jaar zijn diverse
maatregelen met een positief effect op de luchtkwaliteit gerealiseerd. De nieuwe visie zet in op
verdere daling van de luchtverontreiniging.
Visie Luchtkwaliteit 2017-2021
Onderdeel van de evaluatie van de visie 20122016 waren interviews met diverse stakeholders
als wijkplatforms, Tata Steel, Haven Amsterdam
en Provincie Noord-Holland. De interviews hebben gediend als input voor de visie Luchtkwaliteit
2017-2021. De nieuwe visie bouwt voort op de
successen uit de geëvalueerde visie. Ook in de
komende periode moet er een balans zijn tussen
diverse ontwikkelingen en het verbeteren van
de luchtkwaliteit. Zo is er wederom aandacht
voor bronaanpak, mobiliteit en stimulering van

schone brandstoffen. Ook is er weer aandacht
voor het gezondheidsaspect bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Lokaal meer aandacht
De IJmondgemeenten willen luchtkwaliteit hoog
op de agenda houden, met de visie 2017-2021
willen zij inzetten op een verdere daling van de
bijdrage van lokale bronnen aan de luchtkwaliteit, zoals verkeer en industrie. Hierdoor krijgt
de lokale luchtkwaliteit meer aandacht en wordt
ingezet op een regionale verbetering van de
luchtkwaliteit. Hierbij wordt voornamelijk ingezet op schonere industrie en schonere mobiliteit.
Daarnaast wordt er gewerkt aan maatregelen die
de gezondheid van mensen in de IJmond beschermen en bevorderen. Ook wordt onderzocht
of de toekomstige Omgevingswet mogelijkheden
biedt om lokaal strengere normen voor luchtkwaliteit vast te stellen.

Menselijke resten gevonden op strand Wijk aan Zee
Jutter Ko de Boer uit Wijk aan Zee heeft tijdens
zijn strandwandelingen weleens vaker gekke dingen op het strand gevonden. Maar het menselijke
skelet dat hij gisteren vond, was een unicum.
Door de afgelopen storm is er veel zand weggeslagen en is er van alles omhoog gekomen,
waaronder deze menselijke resten. Van wie de
botten zijn, is nog een groot mysterie.
Overleden soldaat
In het dorp gonst het al van de geruchten. Het
zou van een Noorman zijn of een overleden

soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Een forensisch team van de politie onderzoek de botten.
Wanneer blijkt dat ze jonger zijn dan 100 jaar,
zal er een onderzoek gestart worden. Zo niet,
dan worden ze overgedragen voor archeologisch
onderzoek.
Ko hoopt dat de identiteit van het skelet snel achterhaald wordt. “Er zijn nabestaanden die geen
lichaam van een dierbare hebben. Misschien dat
zij nu rust vinden.”
Bron: NH nieuws, foto’s: KNRM
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De Pasta-run
De Pasta-run: hardlopen (5 of 10 km)
voor de lol en daarna pasta maaltijd in
de Moriaan. Zaterdag 11 februari is het
zover. Aanvang 15.30 uur, start 16.00 uur.
Je kunt inschrijven via facebook pagina
FUN RUN of via john5@casema.nl
De kosten zijn 15,00 pp incl eten en 1
drankje. Alleen gezellig mee-eten is ook
mogelijk!

Martine gaat sporten - Badminton

Hotel Villa de Klughte

Imko s Puur Zee
Ko aan Zee.

Wijn &

Een heerlijk verwenadres
Pur Sang!

www.hoteldeklughte.nl

www.imkos.nl

Zeg je badminton, zeg ik onmiddellijk: vakantie, strand, gezellig, lachen, zonnetje, Frankrijk.
Badmintonnen in de Moriaan is precies hetzelfde,
met uitzondering van de vakantie, het strand,
Frankrijk en het zonnetje.
Dinsdagochtend moest het gaan gebeuren, de
proefles badminton. Met in mijn achterhoofd
de zojuist genoemde associaties huppelde ik vol
goede moed naar de Moriaan. Na een hartelijk
welkom begonnen we met inspelen; in tweetallen even een paar minuten de shuttle overspelen.
Waar iedereen ontspannen kletsend de shuttle
min of meer achteloos precies op jet racket van
hun partner mikte, was ik supergeconcentreerd
bezig om Maaike niet al te veel te laten rennen.
Trots was ik ook dat het redelijk lukte. Ik begon
te denken dat ik mijn carrière als prof misgelopen was door pas op mijn 37e te beginnen. Na
het inspelen maakten we de warming-up af met
een aantal rondjes rennen en een paar stretch
oefeningen.
En toen... toen begon het echte werk: wedstrijdjes van ongeveer een kwartier in duo's. Zowel
mijn partner als de tegenstanders hielpen me
met wanneer ik moest serveren en waar ik moest
staan. Ook de lijnen waren voor mij in het begin
een waar mysterie, maar gaandeweg begon ik het

te begrijpen. Hoewel de sfeer supergezellig was,
werd er fanatiek gespeeld. Er werd gelachen om
missers en complimenten gegeven voor mooie
reddingen. Terwijl ik probeerde te bedenken
waar ik moest serveren, hadden anderen de tijd
om zelfs de spelers van het veld naast ons te
complimenteren.
De eye-opener van de dag was de ontdekking
dat ik (hoewel ik linkshandig ben) rechtshandig
badminton. Als linkspoot begon ik gewoon met
het racket in mijn linkerhand en pakte over met
rechts zodra het op een backhand aan dreigde te
komen. Tijdens de wedstrijdjes was dat natuurlijk geen doen, ik was veel te langzaam! Toen
ik het racket in mijn rechterhand hield bleek ik
veel beter te kunnen richten. Had ik dat maar
geprobeerd op het strand, in Frankrijk. Ik denk
dat mijn broer wel anders gepiept had...
Zoals ik inmiddels gewend ben, wordt ook deze
training afgesloten met een drankje. Onder het
genot van een kopje heerlijke koffie wordt de training, de wereldproblematiek en het wel en wee
van de dorpsgenoten doorgenomen. Wat wonen
we toch in een fantastisch dorp. Badmintonnen
in Wijk aan Zee, lachen en gezellig, precies als in
mijn herinnering.
Tekst: Martine Bleiji

Op zoek naar sportkampioenen Praktisch mediteren
Op vrijdag 3 maart 2017 gaat de gemeente Beverwijk de sportkampioenen van 2016 op feestelijke
wijze huldigen. Hiervoor zijn wij op zoek naar
Beverwijkse en Wijk aan Zeese sporters of teams,
die Nederlands, Europees of Wereldkampioen
zijn geworden.
Kent u een sportkampioen of sportteam dat
kampioen is geworden?
Wilt u deze voordragen voor de huldiging, dan
kan dit door vóór 10 februari 2017 een e-mail
te sturen naar e.steenbeek@beverwijk.nl onder
vermelding van huldiging Beverwijkse sportkampioenen 2016.

Eind februari starten er weer nieuwe cursussen
Praktisch Mediteren. In zes wekelijkse lessen
van 1½ uur leer je onder meer hoe je beter tot
rust kunt komen, niet alleen zittend op een stoel
of een kussentje, maar ook tijdens je dagelijkse
bezigheden. De lessen zijn op maandagavond van
20.00 - 21.30 uur. Start 27 februari, laatste les op
3 april. Locatie: De Zwaanstraat 17. De hele cursus kost € 87,- Kun je deze keer niet? In de eerste
week van mei start de volgende ronde. Informatie, aanmelden, of gratis proefles? 06-53675676
(Paulien Pinksterboer) www.haptonomie-timeout.nl, info@haptonomie-time-out.nl.

Wat allemaal begon als een eenmalig
evenement, is in Wijk aan Zee uitgegroeid tot een begrip. We begonnen met
de kibbelingrun, die al 3x is gelopen.
Daarna kwamen de satérun en de stamppotrun. Dit jaar hebben we de pastarun.
Gewoon een leuke run met als aflsuiter
samen eten.
Waar een klein dorp toch groot in kan
zijn. De groep heeft inmiddels 204 leden
die op de hoogte worden gehouden via
de facebookpagina FUN RUN.
Met dank aan de organisatoren: John
Vijfschaft, Saskia Vijfschaft en Stephaan
van Heerwaarde

Liefdesplankje bij ‘Gewoon’

Gelukkeling
Training Mindfulness voor volwassenen
en kinderen
Op woensdag 1 februari start in Wijk aan Zee de
training Mindfulness, een aandachttraining voor
volwassenen. Een dag erna start de training Aandacht werkt!, een mindfulness training speciaal
voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Diverse wetenschappelijk onderzoeken wijzen uit
dat mindfulness of aandachttraining effectief is
bij zowel lichamelijke als geestelijke klachten ten
gevolge van stress. Je leert op een nieuwe manier
omgaan met stress, pijn, verdriet, ongemak en
andere emoties. Een levensveranderende training
voor zowel volwassen als kinderen!
Kalinka van Wees geeft beide trainingen. Meer
informatie vind je op haar website www.gelukkeling.nu of neem contact met haar op via kalinkavanwees@gmail.com

Dinsdag 14 februari Valentijnsdag Extra open!
Vanaf 16.00 serveren wij de Liefdesplank met
allerlei kleine huisgemaakte hapjes om samen te
delen. Daarna nog een liefdevolle dessertplank
als zoete afsluiting.€ 19,50 pp
Alleen op reservering (0251) 820 450
of online www.gewooninwijkaanzee.nl

WaZ muziekgroep
Op maandagavond 9 januari was er weer een
bijeenkomst in café de Zon en toen is er besloten
om op maandagavond 13 februari te starten om
19.30 uur. Marcel van der Wel zal de groep begeleiden tijdens de repetities. Het zal zeker even
wennen zijn voor de meesten om na 2,5 jaar weer
te gaan blazen. Voor de liefhebber: u bent van
harte welkom om mee te doen.
Klaas van Amersfoort

Expo ‘Dichter bij dementie’ in stadhuis

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

Certificaat diabetische/reumatische voet

Met het thema ‘dichter bij dementie’ exposeert
Alzheimer Nederland met prachtige foto’s en gedichten in het Stadhuis van Beverwijk. Tijdens de
Wereld Alzheimerdag in oktober 2016 waren de,
speciaal voor deze gelegenheid gemaakte, foto’s
met gedichten korte tijd in het Stadhuis te zien.
Om meer geïnteresseerden de gelegenheid te geven deze prachtige werken te bewonderen, is de
expositie tussen 17 januari en 3 maart opnieuw
in de Publiekshal van het Stadhuis te zien.

Voor al uw dagelijkse boodschappen.
Van diverse verse producten tot PostNL
en stomerij.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
zaterdag

8.00-19.00 uur
8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur

Voor een afspraak bij
inki’s pedicure
Bel: 06-40990449
Of mail: info@inkispedicure.nl
www.inkispedicure.nl

Ons geneesmiddelen assortiment is uitgebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste

Verlengde Voorstraat 56
E: sparpoliste@despar.info
T: 0251-374161 http://poliste.spar.nl

Een strand vol sterren
Het was een bijzonder gezicht, eind december op het strand van Wijk aan Zee, een immense hoeveelheid zeesterren was aangespoeld. De combinatie van winterstorm en de koude temperatuur van
het zeewater zorgde ervoor dat de zeesterren massaal op het strand terecht kwamen. Een gewoon
natuurverschijnsel dus. Het leverde wel mooie plaatjes op. (Foto: Tess Taekema)

Dichter bij dementie
In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen dementie.
De ziekte is bij velen bekend, desondanks
voelen mensen met dementie en hun naasten
zich vaak eenzaam en hebben zij behoefte
aan meer begrip en erkenning. Voor het project
‘Dichter bij dementie’ waren 14 dichters uit
de regio betrokken. Zij hebben geput uit ervaringen in eigen kring of zijn in samenwerking
met de keten Alzheimer Nederland - Midden
Kennemerland, gekoppeld aan mensen met
dementie. Deze ervaringen en ontmoetingen

hebben zij verwerkt in een gedicht. Fotograaf
Michel Mulder uit Beverwijk heeft samen met de
deelnemers foto’s gemaakt bij alle gedichten.
Het aantal mensen met dementie neemt toe
Door de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting neemt het aantal mensen met
dementie de komende jaren sterk toe. Op dit
moment leven in Nederland ruim 250.000
mensen met dementie. De verwachting is dat dit
aantal in 2040 is verdubbeld tot meer dan
een half miljoen. Het grootste gedeelte van de
mensen met dementie woont thuis, namelijk
70%. Van dit percentage woont ruim 40% alleen.
Het zijn voornamelijk de naasten die een groot
deel van de zorg voor hun rekening nemen. Onderzoek wijst uitdat veel mantelzorgers zwaar tot
ernstig belast zijn.
Meer informatie is te vinden op
www.alzheimer-nederland.nl/midden-kennemerland. De expositie is te zien tijdens de
openingsuren in de publiekshal van het Stadhuis,
Stationsplein 48 in Beverwijk.
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Woensdag 1 februari
Kop van WaZ
Kinderworkshop Portret ‘heb je wel eens echt gekeken´
aanvang 16.00 uur.
Start training Mindfulness,
van 19,30 tot 21,30
opgeven via kalinkavanwees@gmail.com
Donderdag 2 februari
Sonnevanck
Muziek op Donderdag met: Freddy Koridon;
aanvang 21.00 uur.
Workshop Aandacht werkt! (8-12 jaar),
van 16,00 tot 17,00
opgeven via kalinkavanwees@gmail.com
Vrijdag 3 februari
Sonnevanck DinerClub: Jacky’s choice
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 4 februari
Sonnevanck Swingt: Flattire
aanvang 21.30 uur.
Zondag 5 februari
Sonnevanck Keeztoernooi
aanvang 12.00 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal:
Gratis Rondleiding
aanvang 14.00 uur.
Diverse plekken in Wijk aan Zee
WINTERWOORDEN - een tocht langs vijf
vertellers. Prijs: € 5,van 14.00 – 16.00 uur.
Info: zie pagina 3
SunSeaBar
SunSeaBorrel met: Greenfield
van 14.00-17.00 uur.
Donderdag 9 februari
Sonnevanck
Kim en Daan, 2e donderdag
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 10 februari
Sonnevanck Swingt
Different Cook
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 11 februari
De Pasta-run: hardlopen (5 of 10 km)
Kosten 15,00 pp incl eten en 1 drankje.
Aanvang 15.30 uur, start 16.00 uur.
Sonnevanck DinerClub
Gildor van Beers
aanvang 21.30 uur.
Zondag 12 februari
Moriaan
Rommelmarkt
van 12.00-15.30
Toegang €1.00, kinderen gratis
SunSeaBar
SunSeaBorrel met Entourage
van 14.00-17.00 uur.
Dinsdag 14 februari
Gewoon
Valtentijnplankjes om te delen
vanaf 16.00
Alleen op reservering € 19,50 pp
Kop van WaZ
Filmprojectie Avond
aanvang 19.30 uur.
Woensdag 15 februari
Sonnevanck
POP-Quiz
van 20.30–23.00 uur.

Donderdag 16 februari
Sonnevanck
DDDD Leo & Friends
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 17 februari
Sonnevanck’s crazy piano’s
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 18 februari:
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
La Baliza
Hollandse Glorie in Wijk aan Zee
aanvang 20.00 uur.
Sonnevanck
Live Muziek, Spijkerblues
aanvang 22.00 uur.

Dorpskerk

Belangrijke telefoonnummers

05 februari
Ds D. Fisser te Amsterdam.

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

19 februari
Ds. F.J. van der Wind te Heiloo

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zaterdag 4 februari
19.00 uur themaviering		
voorganger p.K. Schuurmans
Themakoor

Zondag 19 februari
SunSeaBar
SunSeaBorrel met: Koen en Julia
van 14.00-17.00 uur.
Hoge Duin
Vertrek van de Rondleiding Atlantikwall
van 11.30-14.30 uur.
(Aanmelden verplicht bij: Atlantikwallwaz@
gmail.com)

Zondag 12 februari
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p . R. Putman
Odulphuskoor

Vrijdag 24 februari
Sonnevanck Swingt: Sixty Pound
aanvang 21.00 uur.

Zondag 26 februari
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman
Odulphuskoor

Zaterdag 25 februari
De Moriaan: Moriaan Darts
aanvang 19.00 uur.
Sonnevanck: Singeltjesclub
aanvang 21.00 uur.
Zondag 26 februari
SunSeaBar
SunSeaBorrel met: Safe and Sound
van 14.00-17.00 uur.

Juttertje

Oppasmeid gezocht
Voor onze jongens (10 en 8 jaar) zoeken wij een
lieve oppasmeid uit Wijk aan Zee.
Het is maar voor af en toe.
Ons nummer is: 06-21592039.

Zaterdag 18 februari
19.00 uur familieviering		
voorganger p.M. de Haas
Jeugdkoor

Oecumenische bijbelkring

Maandag 6 februari is de volgende oecumenische gespreksgroep waarbij ds. Sylvia NeufEglise een inleiding houdt met als thema Zorg
voor de ziel. Aanvang 19.30 uur. Plaats van
samenkomst de consistorie van de dorpskerk. U
bent van harte welkom.
Vastenmaaltijden
Op woensdag 1 maart is in de Odulphuskerk de
jaarlijkse start van de veertigdagentijd met een
eenvoudige soepmaaltijd om 17.30 uur en aansluitend om 19.00 uur de Aswoensdagviering.
Elke woensdag is er vervolgens een maaltijd bij
verschillende geloofsgemeenschappen in Beverwijk en Heemskerk. Nadere bijzonderheden in
de volgende jutter.

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: 0251-826045
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 256256
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com
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Jaargang 36 • nummer 2 • 2017
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
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Stephanie Dumoulin, Marian van den
Hul, Georges van Luijk, Angela van den Bos,
Heleen Vink, Bieb Baanders.
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Administratie/advertenties:
Peter Duin 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres:
Burgemeester Rothestraat 73
1949CC Wijk aan Zee.
Inzenden kan tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, doch de redactie behoudt zich het recht
voor deze om redactionele redenen in te korten.
De inhoud is voor de verantwoordelijkheid van
de inzender. Anonieme of ongepaste inzendingen
worden niet geplaatst. Overname uit De Jutter
mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis
voor dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage
is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.
Internet Jutter: Peter Duin
Opmaak: Angela van van den Bos
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter
Abonnement: 20 euro per jaar, overmaken op
bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant
de Jutter, Wijk aan Zee. (Met naam en adres).
Opzegging 2 maanden voor het einde van de
abonnementsperiode.
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

