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Met de mountainbike sjouwen, douwen en crossen door het zand
‘Er is niets mooiers dan de Subaru Beach Battle’
Met een spectaculaire start op de Dorpsweide
begint op 25 november de Subaru Beach Battle in
Wijk aan Zee. Voor de vijfde achtereenvolgende
keer razen zo’n zevenhonderd mountainbikers
door het dorp om vervolgens over het strand hun
wedstrijdrondes te rijden.
Een lustrum dit jaar, en organisator Jeroen
Scheffer is enthousiast. “Er is niks mooiers op
wielrengebied dan dit. Dat sjouwen, douwen,
crossen door het zand. Als het dan lukt en je
vindt het juiste spoortje over het harde zand
terwijl een ander misschien moet afstappen. Dat
gevoel is geweldig, machtig.” Scheffer is wielertrainer en werkt op het CIOS. Sinds jaar en dag
traint hij een groepje mountainbikers op het
strand van Wijk aan Zee. Bij hen ontstond het

idee. “Ze vroegen, hoe kunnen we hier een wedstrijd organiseren? Ik en Alexander de Wagt zijn
toen met z’n tweeën losgegaan. We hebben ons
netwerk afgestruind en bekende Wijk aan Zeeërs
en Beverwijkers gevraagd mee te doen. Sponsoren als Buko en Patina stapten in en toen ging het
razendsnel” aldus Scheffer.
Naast de bekende races als Egmond-Pier-Egmond en Hoek van Holland-Den Helder wilden
ze in Wijk aan Zee iets unieks neerzetten.
“De meeste races zijn heen en terug. Traditioneel
van A naar B en weer naar A. Wij dachten, wat
hebben we hier allemaal. Duinen, fietspaden,
zand, water, de pier natuurlijk, het klimmetje
naar wat toen nog Schoos was. We dachten, we
doen een rondje. Dat is echt anders dan an-

ders.” De bikers zijn in twee van de edities zelfs
het Zeepad afgedoken om over het terras van
Fletcher Hotel een bocht te maken. “We willen
zoveel mogelijk van het dorp bij de wedstrijd
betrekken.”
Het resultaat is een afwisselende race van 4,5
ronden van acht kilometer voor de wedstrijdrijders en 3,5 ronden voor recreanten. Het hele
parcours is afgezet, maar mensen kunnen overal
langs de kant komen kijken. “Vooral de fly-over
op het strand is populair bij publiek. We maken
een soort brug van containers waar rijders overheen gaan en ook onderdoor. Vooral onderdoor
is het lastig voor ze, smal, mul zand, dat trekt
altijd publiek.” Ook uniek aan de Beach Battle
zijn de acht auto’s die Subaru langs het parcours

Tata vermindert productie na stofregen van glinsterend grafiet
Wijk aan Zeeërs zijn echt wel wat gewend als het
aankomt op overlast van grote buur de staalgigant.
Maar op 16 oktober werd het zelfs de grootste
ijzervreters te erg. Een glinsterende stofregen
daalde neer op het dorp en zorgde voor behoorlijk
wat commotie. “Ik woon hier al mijn hele leven,
maar zo erg als nu heb ik nog nooit meegemaakt.”
Tata Steel heeft bekend gemaakt de productie
van ruwijzer op piekmomenten te verminderen,
zodat een stabieler proces ontstaat en er minder
kans is op overlast.
Op de Facebookgroep Prikbord Wijk aan Zee
werden tientallen reacties geplaatst. Foto’s van
glinsterende kozijnen. Er was stof in de koffie en
in de piepers gewaaid. Zelfs binnen zag het grijs
van de grafietstof. Oorzaak zit ‘m in het verwerken van slakken door verwerker Harsco. Daarbij
was er een wolk van grafietdeeltjes vrijgekomen.
Tata Steel liet weten de precieze toedracht nog
te onderzoeken. Een jaarlijkse investering van 8
miljoen euro om de overlast te beperken, bleek
niet afdoende. “Daar balen wij ook van”, zo zei
een woordvoerder. Daarom is er een ingrijpender
maatregel genomen. De staalproductie wordt
voorlopig verminderd. “Dat zou de overlast van

grafiet moeten stoppen. Daarnaast zijn we bezig
met permanente oplossingen zoals overkapping
met afzuiging”, aldus een woordvoerder van het
staalconcern.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied was
al een handhavingstraject gestart naar aanleiding
van een eerdere uitstoot op 5 oktober.
“We hebben Harsco een dwangsom opgelegd.
De vergunningsvoorschriften worden overtreden”, aldus een woordvoerder van de Omgevingsdienst. In die voorschriften staat dat er geen stof
waarneembaar mag zijn op twee meter van de
bron. Wijk aan Zee valt ver buiten die afstand, en
zou dus geen last van stof mogen hebben.
Maar afgelopen jaar was het meerdere keren
raak. Ook na de overlast van half oktober kwamen er bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied meer dan dertig meldingen binnen.
Een piek, zo zegt de woordvoerder. “We vinden
dat best veel. De klachten bevestigen wat wij zelf
ook constateren. Het geeft ons waardevolle informatie over bijvoorbeeld tijdstip en locatie, dus
mensen moeten overlast vooral blijven melden.”
Daarnaast heeft de dienst inspecteurs die regelmatig langskomen en zijn bedrijven verplicht om

voorvallen te melden. De opgelegde dwangsom,
waarvan de hoogte tijdens dit schrijven nog niet
bekend was, moet ervoor zorgen dat de situatie
verbetert. “Wij willen snelle maatregelen”, aldus
de Omgevingsdienst.
Op verschillende plekken zijn monsters van het
stof genomen. Die zijn voor onderzoek naar
de GGD Kennemerland gestuurd, die het weer
verder laat onderzoeken door het RIVM.
Die verwacht de uitslag snel binnen te hebben.
Tot er meer bekend is, is het advies van de GGD
om contact te vermijden en handen te wassen na
aanraking. Op de website van de GGD is te lezen
dat het ‘bij zichtbaar stof vooral om grove stofdeeltjes gaat. Deze deeltjes komen bij inademen
meestal niet diep in de luchtwegen terecht en zijn
met name hinderlijk’. Zodra er meer bekend is,
wordt de informatie op de website van de GGD
geplaatst. Overlast melden kan via de website van
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied:
www.odnzkg.nl
Ook bij Tata Steel kan de overlast gemeld worden: www.tatasteel.nl/nl/duurzaamheid/milieu/
overlast
Tekst: Merei Dekker.

heen en weer laat rijden. “Mensen kunnen gratis
instappen bij Sunseabar, rijden ze een rondje
naar de pier en weer terug.”
Tot een week voor de start kunnen deelnemers
zich nog inschrijven. De start is op de Dorpsweide en Scheffer nodigt bij deze iedereen uit om te
komen kijken. Om half elf beginnen de recreanten en om één uur de wedstrijdrijders.
“Dat is echt spectaculair om te zien. Een brede
start van zeventig rijders op een rij, die wordt
weggeschoten. We zetten een paar lussen uit over
de weide. Maargoed, daar zijn ze na vijf minuten
weg. Dus dan met z’n allen naar het strand!”
Tekst: Merei Dekker.
Foto: Subaru Beach Battle.
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Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de overeenkomst voor stichting van een hoogovenbedrijf
in IJmuiden werd getekend. In onze regio zal op
vele manieren aandacht worden besteed aan dit
jubileum. In De Jutter zal maandelijks een stukje
bijzondere bedrijfsgeschiedenis worden beschreven.

EEN GEINTJE HOORT ERBIJ
Het werken in de hoogovens, staalfabrieken en
walserijen vraagt van de medewerkers een hoge
graad van inzet en concentratie. In de processen
is men sterk op elkaar aangewezen.
Veiligheid staat hoog aangeschreven.
Collegialiteit is een voorwaarde voor een goed
verloop van het productieproces. Maar de boog
kan niet altijd gespannen zijn. Collegialiteit op de
werkvloer daar hoort een een flinke dosis humor
bij. Verhalen over het werk in het bedrijf zijn dan
ook vaak een mengeling van ernst en gein.
Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van de arme
sloeber, die een simpel baantje had gekregen in

de oude Martin Staalfabriek. Dagelijks kwam hij
naar zijn werk op een oude, gammele fiets.
Dat was zijn collega’s niet ontgaan. Toen hij op
een bepaalde dag uit de ochtenddienst kwam
en op zijn fiets wilde stappen kon hij niet meer
bij zijn stuur. Zijn maten hadden zijn frame
doorgezaagd en er een halve meter tussen gelast.
Vloekend en tierend smeet hij het onbruikbaar
geworden rijwiel neer. Zijn stemming werd
alleen maar slechter omdat zijn collega’s op een
afstandje stonden te brullen van het lachen.
Toen de man uitgeraasd was, kwam er een gloednieuwe fiets aan. Dat had zijn ploeg voor hem
geregeld. Toen begon hij te huilen.
In de voormalige buizengieterij hielden de collega’s er ook wel van om elkaar wat vriendelijk
te sarren. In het kleedlokaal je kledinghaak laten
zakken en dan bemerken, dat het werkpak is geslonken tot een klein pakketje geheel omwonden
door lasdraad. Dat draad werd ook gebruikt om
fietsen vast te zetten aan een rek, zodat een snel
vertrek na het werk werd geblokkeerd.
“Een rotstreek” staat er in de verslagen van de
medewerkers, maar direct daarachter de opmerking “maar we hadden altijd gein”.
In 1950 raakte mijn vader betrokken bij een
bijzonder geintje van zijn collega’s bij de afdeling
Nieuwbouw. Hij had tegenover hen al eens door
laten schemeren, dat hij graag een motor met
zijspan zou willen rijden. Dat knoopten zijn col-

lega’s in hun oren en toen hij jarig was, verrasten
ze hem. Voor de bouwkeet nabij het bouwterrein
voor de nieuwe Breedbandwalserij stond een
motor voor hem klaar. Een bijzondere exemplaar opgebouwd uit schroot en met een houten
kinderwagentje als zijspan. De jarige nam het
cadeau breed lachend in ontvangst en prees de
creativiteit van zijn collega’s. Maar hiermee was
het feest nog niet gevierd. Buiten medeweten van
mijn vader werd de “motor” afgevoerd naar ons
huis aan de Zeestraat en daar pontificaal in de
voortuin geplaatst. Voor de tweede maal toonde
mijn vader zich bij thuiskomst blij verrast met
deze geste van zijn collega’s.

Maar het werd hem toch vreemd te moede, toen
achter elkaar mensen aanbelden, die vroegen
waar nu die motor was die te koop werd aangeboden.In “De Kennemer” van die dag stond
namelijk de volgende advertentie:
“Licht motorrijwiel te koop. Spoed gewenst.
Spotkoopje. Te bevragen Maandagavond na 6
uur: Zeestraat 223.”
De meeste koopjesjagers konden de grap wel
waarderen. Een enkeling, die zich bedonderd
voelde, legde mijn vader uit, dat dit nu de echte
collegialiteit was, die hoogovens zo kenmerkte.
Tekst: Jan de Wildt.

Nu ook verkrijgbaar in Wijk aan Zee!

Een niet te missen gedichtenbundel
Vol van vurig ideaal
Tussen 1947 en 1953 verschenen er in Samen, het
toenmalige personeelsblad van de Hoogovens,
regelmatig gedichten van personeelsleden.
Zij schreven ritmisch en op rijm over de verschillende aspecten van hun werk en bedrijf, veelal
positief en vooral bedoeld om de arbeidsvreugd
erin te houden. Het honderdjarig bestaan van
Tata Steel, of liever: van de Hoogovens, was een
goede aanleiding om deze gedichten aan de vergetelheid te onttrekken.

Een selectie van deze gedichten werd voorgelegd
aan de veertien stadsdichters die Beverwijk sinds
2002 rijk is. Zij gingen aan de slag met de vergeten verzen en hebben met deze als inspiratiebron
een nieuw, 21e-eeuws gedicht geschreven. Met
eenzelfde inzet en elan.
Deze uitgave koppelt de oude en de nieuwe gedichten en plaatst ze als duo’s naast elkaar.
Op de linkerpagina het oude Hoogovens-gedicht,
op de rechter zijn hedendaagse evenknie.
De titel ‘Vol van vurig ideaal’ verwijst naar een

regel uit een van de nieuwe gedichten.
Wijk aan Zee is in deze bundel goed vertegenwoordigd. Twee van de dichters, Maxim Aafjes
en Arjan Slotboom, komen uit de badplaats.
En ook vormgever Peter Neijenhoff, die de fraaie
uitgave van een onmiskenbare Hoogovens-uitstraling voorzag, is een Wijk aan Zeeër.
Een niet te missen bundel, deze unieke uitgave,
voor de kofferbakmarktprijs van € 2,50.
Afdingen mag, maar heeft niet altijd effect.
Verkrijgbaar onder andere bij de Kop van WaZ.

“In vuur en vlam” en “De terugkeer van de kanaalgraver”
Vrijdag 23 november 20.00 uur speelt de muzikale
voorstelling ‘In vuur en vlam’ rond 100 jaar Hoogovens, en de eveneens muzikale voorstelling ‘De
terugkeer van een kanaalgraver’ in café De Zon.
In de huid van Hoogovenpionier Henri Wenckebach onthult verteller Piet Paree welke dramatische strijd Wenckebach heeft moeten strijden
om uiteindelijk zijn plan een eigen Nederlandse
ijzer- en staalindustrie te realiseren op de plek
waar honderd jaar geleden nog de rustieke
Breesaap lag, doorsneden door het nieuwe
Noordzeekanaal. Door dit alles speelt de invloed
op dit proces van de Eerste Wereldoorlog die
op dat moment woedde in de rest van Europa.
Maar zonder Noordzeekanaal waren er hier geen
Hoogovens geweest.
Daarom wordt ook de voorstelling ‘De terugkeer van een kanaalgraver’ gespeeld, waarin een
kanaalgraver zelf vertelt in welke mensonterende
omstandigheden hij 150 jaar geleden heeft
moeten graven aan het Noordzeekanaal en zich
tevens verwondert over de enorme ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld in die 150 jaar
dankzij ‘zijn kanaal’.
De beide voorstellingen zijn doorspekt met
muziek, gezongen en begeleid door Frank Edam
op gitaar en accordeon en Huub van der Laan op
contrabas en worden gecompleteerd met prachtige liederen, waarvan de meeste zijn geschreven
en gecomponeerd door Frank Edam.
Entreeprijs: € 5,-
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Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 279100
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:
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk 256256
Gebeidsverbinder Beverwijk-West voor:
Leefbaarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparticipatie 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Diversen
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

Als u het gezien heeft, vroeg u zich het misschien
ook wel eens af, wat die tankwagen bij u in de
straat deed, waar een man naast liep met een
slang in zijn hand waar heel veel stoom uitkwam.
Het is de nieuwe manier van onkruidbestrijding,
op milieuvriendelijke wijze, zonder chemische
en milieubelastende stoffen in de grond en lucht
te verspreiden. Wij vroegen de gemeente hoe zij
hiertoe is overgegaan.
Waarom is besloten milieuvriendelijk onkruid te
bestrijden, is het omdat het goedkoper, of omdat
het wettelijk verplicht is, of is het uit milieubeschermingsoogpunt?
Van de EU mogen overheden geen chemische
onkruidverdelgingsmiddelen meer gebruiken.
De gemeente Beverwijk kiest ook zelf voor een
milieubewuste wijze van onkruidbestrijding.
Hoe vaak per jaar wordt het gedaan?
Het Beeldkwaliteitsplan van de gemeente is de
basis voor het dagelijks beheer en onderhoud van
het openbaar groen. In dit plan staat aangegeven
waar de gemeente op hoog, normaal en sober
niveau beheert. Dat staat in relatie met het aantal
keren dat er bijvoorbeeld gemaaid wordt of
onkruid bestreden wordt. Het overgrote deel van
Beverwijk wordt op normaal niveau beheerd,
centrumgebieden op hoog niveau en de buitengebieden op sober niveau. Het groen in Wijk
aan Zee wordt op normaal niveau beheerd, met
uitzondering van de Zwaanstraat, die wordt op
hoog niveau beheerd.

Kom handballen bij SV Wijk aan Zee
Wil jouw kind een keer een andere sport uitproberen? Wel eens gedacht aan handbal? Dat is dé
ideale sport voor kinderen.

Dank jullie wel voor al jullie
mails en kaarten
zelfs facebook werd ingezet
Het is goed voor hun motoriek, ze kunnen zich
als
mijn vrouw dat had geweten
lekker uitleven en heerlijk hun energie kwijt: rennen, springen, vallen en gooien. Bovendien wordt dan was ze weggekropen onder bed
er bij de jongere leeftijden gemengd gespeeld, dus
dat maakt het extra leuk. Handbal is ook een zeer
veelzijdig en makkelijk te leren sport. Handbal
wordt zowel buiten (in de lente en nazomer) als
in de zaal gespeeld, dus het hele jaar door.
Handbal is ook een zeer sociale sport, want de
kinderen moeten als team goed samenwerken om
succes te hebben. Ze beleven al op jonge leeftijd
wat teamspirit is! Het is ook een coole sport,
want het is snel en dynamisch en ieder kind kan
scoren! Sportiviteit en respect zijn erg belangrijk
binnen handbal.
Onlangs heeft SV Wijk aan Zee een handbaltraining gegeven op Basisschool de Vrijheit en
De Anjelier. Hiermee willen wij de jeugd kennis
laten maken met handbal.
Was uw zoon of dochter enthousiast over de
training dan nodigen wij u uit om eens langs te
komen op een van onze trainingsavonden.
De trainingen worden gegeven in de Moriaan op
dinsdag en donderdag:
18.30 tot 19.30 uur voor kinderen tot 12 jaar.
19.00 tot 20.00 uur voor kinderen vanaf 12 jaar.
Ook zijn wij op zoek naar jongens zodat sinds
lange tijd er weer een jongensteam geformeerd
kan worden.

nooit trad ze op de voorgrond
bleef altijd een beetje achteraf
schijnwerpers moest ze niets
van weten
was het laatste waar zij om gaf
Alzheimer een vreselijke ziekte
haar geheugen was er ineens
niet meer
familie haar eigen kinderen..
ik haar grote liefde
onze harten doen zo vreselijk zeer
in Heemswijck werd ze
liefderijk opgenomen
waren zo ongelofelijk
lief voor haar
ze lieten haar weer
lachen.. leven.. praten
ze gaf ook wel Amsterdams
commentaar
een diepe buiging voor
die mannen en vrouwen
stonden ook altijd voor ONS klaar
en voor Coby hadden ze
een zwakte
ze deden werkelijk alles voor haar

Op welke manier wordt energie verkregen om
het water op kooktemperatuur te krijgen?
Het water komt niet tot het kookpunt, de temperatuur ligt tussen de 85 en 95 graden. Om het
water op te warmen wordt gebruik gemaakt van
biomassa.
Betreft het een proef of is al besloten om dit
permanent toe te passen?
Het is geen proef, maar een methode om onkruid
op een milieuvriendelijke wijze te beheersen.
Wordt er dit jaar nog eens op deze manier gewerkt aan onkruidbestrijding in Wijk aan Zee?
Dit hang af van de omstandigheden, zoals
bijvoorbeeld het weer. In Wijk aan Zee is het
kortgeleden nog gedaan.
Tekst: Georges van Luijk.

Alzheimer

Jeugd kerst-gelegenheidskoor

Gezocht: Jeugd vanaf groep 4 van de basisschool
voor ons kerst‐gelegenheidskoor. Wij zijn op
zoek naar kinderen die het leuk vinden om vijf
vrijdagavonden te repeteren en daarna deel te
nemen aan het kerstconcert van Wijk aan Zee in
de Odulphuskerk. Start van de repetities: Vrijdagavond 2 november van 19.00 – 19.30 uur.
Locatie eerste repetitie: Tappenbeckstraat 26.
De volgende repetities zijn in de pastorie van de
St. Odulphuskerk.
De repetitiedata zijn: vrijdag 2 november, 16 november, 23 november, 30 november en 7 december. Kerstconcert is Vrijdagavond 14 december
om 19.30 uur. Hopelijk tot 2 november!
Voor extra informatie: Sandra Commandeur
E-mail: sgroeneveld@xs4all.nl
Tel.nr: 06-3713 0713

als ik dagelijks op bezoek kwam
riep het personeel
Coby kijk eens wie daar is
dan begon zij zich moeilijk
om te draaien
dat ene moment.. dat ene lachje
is al een groot gemis
20 october
mag ik haar urn ophalen
hopelijk komt er dan een eind
aan mijn verdriet
ze is weer thuis
kan weer met haar praten
echt praten.. deed ze al jaren niet!
dank jullie wel voor
jullie medeleven
ook namens de kinderen
Ton Mars
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Dorpsgenoten

Jolien Herber

Geboren en getogen in Heemskerk is Jolien en
woont bijna zes jaar in Wijk aan Zee.
Omdat zij een echt strandmens is kende zij Wijk
aan Zee al lang. Dat zij hier is terechtgekomen, is
eigenlijk bij toeval.
“Nadat ik de opleiding ‘Interactieve Media’ aan
de Hogeschool van Amsterdam had doorlopen
ging ik werken, maar na een tijdje werd het me
alles een beetje te serieus en ben drie maanden
op reis gegaan naar Zuid-Amerika. Ik was een
jaar of twintig. Vooral voor mijn ouders was het
erg spannend, zo’n klein blond meisje helemaal
alleen op reis naar het ‘ruige’ Zuid-Amerika.
Tijdens mijn studie heb ik een halfjaar in Madrid
gewoond, waar ik Spaans heb geleerd. Ik dacht, ik
spreek Spaans, heb genoeg common sense, ik red
me wel. In drie maanden tijd reisde ik door Peru,
Bolivia en Chili. Een geweldige ervaring.
Het is heel bijzonder als je alleen op reis bent,
hoe snel je met mensen in contact komt.
Eigenlijk ben ik in die drie maanden misschien maar een paar dagen alleen geweest. Een
smartphone had ik niet en wifi was er sowieso
nauwelijks, dus zocht ik af en toe een internetcafé
op om een teken van leven te geven. Heel anders
dan hoe er nu overal op reis gewoon wifi is.
Terug in Nederland had ik geen huis en ging voor
een paar weken bij vrienden inwonen.
Maar weken werden maanden, doordat ik niets
kon vinden en overal werd uitgeloot. Omdat dat
niet voor altijd kan ben ik me bij Woon op Maat
op elk direct te aanvaarden huis gaan inschrijven.
Uiteindelijk kreeg ik een aanbieding in Wijk aan
Zee. In eerste instantie dacht ik, Wijk aan Zee?
Moet ik dat wel doen, ik heb al mijn vrienden in
Heemskerk. Ik ben blij dat ik ja heb gezegd, want
na zes jaar kan ik alleen zeggen dat ik het hier
heel erg naar mijn zin heb.
Al jaren ga ik bij Timboektoe golfsurfen en ben
lid van de golfsurfvereniging ‘Hui Nalu’.
Daar ontmoette ik de surfpioniers van Wijk aan
Zee, al dan niet van heel Nederland. Een aantal
die de zestig al zijn gepasseerd horen daar ook
bij. Die gaan bijna elke dag surfen en zijn zo fit

als wat. Al snel breidde ik mijn vriendengroep uit
met meiden en jongens van het strand. Op een
dag werd ik voorgesteld aan een leuke jongen,
Casper, wij gingen snel daarna uit en hebben
de hele avond aan een stuk gepraat, tot iemand
van de bediening kwam vragen of wij wilden
weggaan, want het was sluitingstijd. Wij hadden
zo zitten kletsen dat wij geen idee hadden hoe
laat het was, het klikte meteen. Sindsdien zijn wij
samen, hoewel wij niet samen wonen.
Ik ga hier niet weg en Casper woont in Zaandijk
en heeft daar zijn vrienden en zijn werk.
Hij is Zzp timmerman en heeft daar ook zijn
klanten en opdrachten en haast hebben wij niet.
Na terugkeer uit Zuid-Amerika werkte ik bij
verscheidene online marketing bureaus en kwam
uiteindelijk bij een duurzaam crowdfundingplatform terecht, waar ik de online marketing kon
doen. Ik hielp duurzame ondernemers geld op te
halen voor hun bedrijf en maakte daarnaast alle
nieuwsbrieven, onderhield de website en schreef

teksten. Ik zocht samenwerking met andere
online partijen bijvoorbeeld online magazines en
PR activiteiten. Ik had de vrijheid om online alles
te doen. De duurzame kant vond ik heel leuk, dat
geeft ook veel voldoening. Wij hadden idealistische klanten, die de wereld wilden verbeteren.
Maar na verloop van tijd zag ik de mentaliteit
veranderen en ontdekte ik dat ik alleen bezig
was om de klant zoveel mogelijk geld op te laten
halen, het idealisme was er niet meer.
Ik moest er weg en zonder dat ik een nieuwe
baan had, heb ik opgezegd. Ik had de financiele
mogelijkheid om het een tijdje te kunnen uitzingen zonder baan. Ik had het met Casper besproken en die vond dat ik gelijk had en zei me dat als
het nodig was hij me kon steunen.
Nu werk ik op freelance basis als online tekstschrijver en dat kan ik van huis uit doen.
Ik probeer de balans te vinden tussen dingen die
ik wel en niet achter de computer kan doen.
Op LinkedIn vond ik een oproep van mijn

Spaarplaatjesboek BeverWijkaanZee
SPAAR BEVERWIJKAANZEE is een spaarplaatjesboek geïnspireerd op de oude Verkade- en
Droste-albums met Beverwijkse en Wijk aan
Zeese verhalen en anekdotes. Van kust tot meubelboulevard, van de kermis tot strandfeest.
En vele andere onderwerpen over personen,
gebeurtenissen en monumenten.
Het album biedt een originele blik in de tot de
verbeelding sprekende Beverwijkse en Wijk aan
Zeese geschiedenis.

SPAAR BEVERWIJKAANZEE verschijnt eind
november 2018 en wordt samengesteld en
uitgegeven door Bibliotheek IJmond Noord en
Stichting Nieuwe Gracht Producties, in samenwerking met vele boeiende Beverwijkers en Wijk
aan Zeeërs.

6x20) verschijnen in 2018/2019 gedurende zes
maanden elke eerste werkdag van de maand en
zijn verkrijgbaar bij Bibliotheek IJmond Noord,
in envelopjes van twintig plaatjes à twee euro.
SPAAR BEVERWIJKAANZEE is prachtig,
hier blijf je plakken!

SPAAR BEVERWIJKAANZEE is verkrijgbaar
bij Bibliotheek IJmond Noord à 15 euro per
verzamelboek en wordt in een kleine oplage in
full color gedrukt. De plaatjes (150 stuks; 1x30;

Blijf plakken:
in BeverWijkaanZee,
in de bibliotheek en
vooral ook in dit album...

vroegere stagebegeleidster aan de Hogeschool. Ik
mailde haar en vroeg wat de functie inhield. Zij
stuurde de mail door naar de coördinator van de
vacature. Het was midden in de schoolvakantie
dus het duurde even voordat ik antwoord kreeg.
Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en nu heb
ik een tijdelijk contract en ben er freelance vakdocent aan dezelfde opleiding waar ik mijn Bachelor heb gehaald. De eerste dag was natuurlijk
spannend, maar vind het vreselijk leuk om voor
de klas te staan. Ik heb twee groepen jongens en
meisjes die ongeveer allemaal tien jaar jonger zijn
dan ik. Het is opvallend dat de ene groep serieuzer is dan de andere, in die andere groep wordt
veel gekletst, maar ik kan ze goed aan. Ik ervaar
nu hoe pittig het kan zijn om de hele dag les te
moeten geven. Ik heb echt nog veel meer respect
gekregen voor docenten die dit fulltime doen.
Als ik voel dat dit mijn bestemming is, ga ik
aan de Hogeschool een docentenopleiding doen
zodat ik vaker voor de klas kan staan.
Tekst: Georges van Luijk; Foto: Heleen Vink.
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Dorpsraad kritisch over toezicht op Energietransitie Colofon
Tata Steel en over Schipholraad
Wijk aan Zee
loopt zich warm

Schiphol en Tata Steel waren de meest in het oog
lopende onderwerpen op de laatste vergadering
van de Dorpsraad (10 oktober) in De Moriaan. In
het geval van Schiphol ging het over een vertegenwoordiger van Wijk aan Zee in de omgevingsraad
Schiphol. Dat is een actueel onderwerp aangezien
het dorp steeds meer last heeft van overkomende
vliegtuigen. En dus van herrie en ultra fijnstof.

In februari zijn er verkiezingen voor de Omgevingsraad Schiphol. Dit is een overlegplatform
over Schiphol voor bewoners, overheden en organisaties. Er zitten een kleine zestig mensen in,
voor het overgrote deel wethouders uit gemeenten die met geluidsoverlast kampen. Per hoofdbaan van Schiphol praten er ook twee burgers die
in de vliegroute wonen mee. Deze tien bewoners
vertegenwoordigen ieder meestal een dozijn of
meer organisaties uit hun regio.
Wijk aan Zee hoort bij het cluster van de Polderbaan, maar heeft geen vertegenwoordiger. Is dat
wenselijk? De Dorpsraad besloot 10 oktober tot
nader onderzoek. Is deelname nuttig? Krijg je via
de Schipholraad of het cluster nuttige informatie? Heb je bij problemen structurele invloed of
ben je een excuus-Truus? En waarom hebben
de gemeenten Beverwijk en Heemskerk geen
wethouder afgevaardigd? (Castricum, Uitgeest en
Velsen zijn wel van de partij). En waarom zijn er
maar twee klachten voor nachtelijke overlast bij
het meldpunt uit deze buurt? Schiphol zal dus als
onderwerp binnenkort terugkeren op de agenda.
Bij Tata Steel ging het over een installatie bij
een van de twee hoogovens van het bedrijf die
volgens de letter der wet teveel stikstofoxiden
uitstoot. Stikstofoxiden ontstaan bij verbranding
van gassen. Ze tasten de luchtwegen van mens
en dier aan, hinderen de plantengroei en zijn een
belangrijke oorzaak van verzuring. Gedeputeerde
Staten, die over de omgevingsvergunning aan de
ijzer- en staalgigant gaan, hebben besloten dat
de installatie in de huidige opzet gehandhaafd
mag worden. Daartoe hebben zij de geldende
maximale uitstootnorm voor hoogoven 7 flink
opgehoogd. Dit is een bevoegdheid die de overheid heeft onder uitzonderlijke omstandigheden.
De Dorpsraad vindt dat Gedeputeerde Staten
zich hebben laten inpakken door het bedrijf.
Gevolg: de overheid laat hier steken vallen als
toezichthouder en stelt de bevolking bloot aan
meer ernstige vervuiling. Dat is extra pijnlijk
gezien de alom levende zorg over het milieu, de
volksgezondheid en de reducties op uitstoot die
Nederland wil halen. De Dorpsraad had eerder al

een kritische zienswijze over de kwestie ingezonden. Zij besloot 10 oktober bij de rechter in
Haarlem in beroep te gaan tegen de wijziging van
het emissieplafond voor Tata Steel.
Tata Steel produceert van alle industriële bedrijven in Nederland veruit de meeste stikstofoxiden (NOx). De megavervuiler werkt met een
omgevingsvergunning, afgegeven in 2007. Maar
ondertussen zijn de normen over de uitstoot
aangescherpt. Hoogoven 7 voldoet nu niet.
De hoogoven zou schoner kunnen produceren,
maar daarvoor moeten de rookgassen waarmee
de oven opgestookt wordt, worden nabehandeld
voordat ze uit de schoorsteen komen. Dat kan
maar dan moet de schoorsteen hoger en het kost
het bedrijf meer elektriciteit, onderhoud en ammoniak, de stof die daarvoor ingezet wordt.
Tata Steel leverde een berekening bij Gedeputeerde Staten in waaruit blijkt dat dit qua milieu
weinig oplevert terwijl de kosten hoog zijn.
Als de kosten in het geheel niet opwegen tegen de
baten, kan de overheid dispensatie verlenen.
Dat is nu gebeurd. Tata mag sinds vorige maand
bij hoogoven 7 gemiddeld per dag 40 procent
meer stikstofoxiden uitstoten dan het voor hoogovens geldende plafond in de Europese Unie.
De Dorpsraad stelt in haar beroepsschrift tegen
dit besluit dat Tata de opbrengst van de nabehandeling veel te laag voorstelt. De milieucommissie van de raad komt met allerlei punten die
aantonen dat het kosten en baten-plaatje van Tata
rammelt. Conclusie? De controleur (de overheid)
staat extra vervuiling toe met een beroep op
onvolledige en mogelijk zelfs onjuiste berekeningen aangeleverd door de vergunningsvrager (Tata
Steel). Twee andere oplossingen die mogelijk tot
minder uitstoot zouden kunnen leiden, werden
door Tata Steel weggestreept als theoretisch, te
bewerkelijk of onzeker qua uitkomst. Dat het
bedrijf zo nuffig andere minder gangbare maar
wellicht mogelijke oplossingen van de hand wijst,
mag de toezichthouder volgens de Dorpsraad
evenmin accepteren. Het bedrijf heeft als megavervuiler minimaal de plicht deze alternatieven
goed te onderzoeken, vindt de raad.
In haar beroepsschrift vraagt zij Gedeputeerde
Staten een onderzoeksverplichting voor Tata
Steel op te nemen in de vergunning en de emissieverhoging voorlopig te schrappen.
Afhandeling van het beroep kan mogelijk een
jaar duren. Ondertussen is de nieuwe vergunning
gewoon van kracht. Tata Steel mag met hoogoven
7 meer vervuilen dan nodig is terwijl oplossingen
voorhanden zijn.
Ineke Holtwijk.

Verslag Jaarvergadering
Stichting Milieuherstel
In een geanimeerde jaarvergadering van de Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee kwam goed naar
voren dat ook de bewoners van Wijk aan Zee flinke
veranderingen te wachten staan.
Er zal in het dorp stevig geïnvesteerd moeten
worden om fossiele brandstoffen uit te bannen.
Warm water, verwarming, koken. Huizen zullen
moeten worden aangepast. Hoe dat moet is nog
onduidelijk, maar de Stichting adviseert dat het
altijd goed is om isolatie en ventilatie aan te pakken. Dat de energietransitie veel geld gaat kosten
is ook duidelijk. In Wijk aan Zee ten minste € 30
miljoen wordt geschat door het stichtingsbestuur.
In de vergadering zette het bestuur een plan
uiteen om actief de onvermijdelijke uitdaging aan
te gaan. Er zijn beginnende ideeën over financiering, en samen met bewoners wordt zelfs gedacht
aan een voorbeeld project. Samen de schouders
eronder, als dat ergens moet lukken is het in Wijk
aan Zee.
De stichting bracht financieel verslag uit. De aanwezige stichtingsraadsleden brachten overtuigend
hun stem uit op de oude en nieuwe bestuurskandidaten. Er werd gedetailleerd uitleg gegeven
over de organisatie van de stichting. Ook kwam
aan bod dat de stichting goed overleg voert met
de Omgevingsdienst, de Gemeente, met Liander en Stedin, en dat ook met Tata Steel kennis
gedeeld wordt. Er zijn afspraken gemaakt over
een regiofonds met de eigenaar van het nog te
bouwen windpark Ferrum aan de Reijndersweg,
en ook zit de stichting aan tafel bij Tennet dat
projectplannen heeft rond Wijk aan Zee.
De vergadering vond niet voor niets plaats in de
Week van de Duurzaamheid. De opkomst was
goed, maar het is ook duidelijk dat het onderwerp nog niet erg leeft in Wijk aan Zee. De
aanwezigen waren het echter eens dat initiatief
nemen beter is dan afwachten. Zij deelden hun
e-mail adres en gaven aan graag mee te denken.
De vergadering werd besloten met daarna nog
wat gezellige uurtjes aan de bar in het gastvrije
dorpshuis De Moriaan.

Intocht Sinterklaas op zaterdag 24 november

Beste dorpsgenoten, wederom willen wij u
hartelijk bedanken voor uw gulle gaven om de
Sinterklaasintocht met aansluitend een tweetal
voorstellingen in de Moriaan, het samenstellen en rondbrengen van fruitmanden door de
Kerstman en het leggen van een krans tijdens de
dodenherdenking op 4 mei mogelijk te maken.
Waar een klein dorp groot en wij allen trots op
mogen zijn.

Sinterklaas zal op zaterdag 24 november, samen
met zijn Pieten, om 13.00 uur per koets arriveren
aan de Duinrand, alwaar de rondrit door het
dorp zal starten. Wij hopen op mooi weer en dat
de route door het dorp mooi versierd zal zijn.
Na de rondrit zullen in de Moriaan, een tweetal
voorstellingen worden gegeven voor de kinderen.
Om circa 14.30 uur een voorstelling voor de allerkleinsten tot en met 6/7 jaar en om circa 15.45

uur voor de kinderen vanaf 7/8 jaar tot en met 12
jaar. De ingekleurde kleurplaten dienen uiterlijk
23 november ingeleverd te worden bij Primera
om kans te maken op een mooie prijs.
Voor vragen, donaties, entreekaarten en kleurplaten kunt U altijd nog even in contact treden met
één van de leden van het comité of via:
Mevrouw T. Grapendaal; Duinweg 15
Sinterklaas – en Kerstcomité Wijk aan Zee.

Jaargang 37 • nummer 11 • 2018
Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee.
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12
Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk,
Jacky de Vries, Merei Dekker, Jan-Paul van der Meij,
Heleen Vink.
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen,
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze
om redactionele redenen in te korten.
De inhoud is voor de verantwoordelijkheid van de
inzender. Anonieme of ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. Overname uit De Jutter 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. Dit geldt niet voor commerciële
doelen of personeelsadvertenties.
Administratie/advertenties/opmaak:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1270 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement per post: 20 euro per jaar, overmaken
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee.
(Met naam en adres)
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Geef uw mening over Schiphol

Tot en met 20 november kunt u van u laten horen
via een internetconsultatie. De internetconsultatie
is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek
van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te
raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling
van Schiphol.
Via tien onderwerpen met diverse vragen per
onderwerp worden inwoners uitgenodigd om
hun persoonlijke ervaringen te delen (als reiziger,
omwonende, werkzaam op en om de luchthaven,
etc.). De onderwerpen gaan onder meer in op
de ontwikkeling van Schiphol, hinder, nachtvluchten, wonen nabij Schiphol en luchtkwaliteit
(CO2-uitstoot en ultrafijnstof).
De vragen zijn te vinden via:
www.omgevingsraadschiphol.nl

Breed inventariseren
De ORS heeft het consultatietraject zo ingericht
dat een zo breed mogelijk publiek betrokken
wordt. Zo wordt er kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe Nederland denkt over
de ontwikkeling van Schiphol na 2020.
Inmiddels heeft ook een eerste ‘huiskamergesprek’ plaats gevonden. Hierin wordt bij een
bewoner thuis een gesprek gevoerd tussen
omwonenden en regionale bestuurders, Schipholdirecteur Benschop en ORS-voorzitter Hans
Alders. Deze huiskamergesprekken worden rond
alle banen van Schiphol georganiseerd.
Resultaten
Medio december 2018 wordt de consultatie afgerond met een luchtvaartdag. Daarna worden de
resultaten verwerkt in het advies van de ORS aan
de Minister. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de
ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Donderdag 1 november
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 2 november
Sonnevanck: Fossen & Toussaint; 21.00 uur
Zaterdag 3 november
Sonnevanck: The Acousticurls; 22.00 uur
Zondag 4 november
De Moriaan: Rommelmarkt; 12.00–15.30 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Timboektoe: Noordpier Sessie: David Philips;
16.00–18.00 uur
Café De Zon: Dansen in De Zon: Salsa; 16.00 uur
Donderdag 8 november
Sonnevanck: Lucky Monday; 20.30 uur
Vrijdag 9 november
Sonnevanck: Ben Reel; 21.00 uur
Zaterdag 10 november
De Moriaan: Circle4Kids Speelgoed- en kledingbeurs; 13.30–15.30 uur
Brasserie Wijk aan Zee: Diner met live Danny en
Michael van Ingen; 19.00 uur
Café de Zon: Ode aan Willie Nelson; 20.00 uur
Sonnevanck: Tons of Blues; 22.00 uur
Zondag 11 november
Badgastenkerk: Koffieconcert met Muziekgroep
Het Dorp; 11.00 uur
Woensdag 14 november
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 15 november
Sonnevanck: Leo & friends; 20.30 uur
Vrijdag 16 november
Doolhof: Pub Quiz; 20.00 uur
Sonnevanck: Ronnie plaatjes draaien, in de buurt
van Paal 3 (25+); 20.30 uur
Zaterdag 17 november
Aloha Beach: Meet & Greet Plastic Soup Surfer:
Merijn Tinga; 15.00–17.00 uur
Gewoon in Wijk aan Zee: Gewoon uit je Plaat
met DJ John Vijfschaft; 18.00 uur
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck: Noa Hugas; 22.00 uur
Zondag 18 november
Café De Zon: Dansen in De Zon: Salsa; 16.00 uur
Dinsdag 20 november
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd (aanmelden:
0251-374320); 17.00 uur
Woensdag 21 november
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur
Donderdag 22 november
Sonnevanck: Frans Molenaar & gasten; 20.30 uur
Vrijdag 23 november
Café de Zon: “In vuur en vlam” en “De terugkeer
van de kanaalgraver”; 20.00 uur
Aloha Comedy Night: André Manuel – DREEJKLEZOEW; 21.00 uur
Sonnevanck: DJ Goosie, lekkere achtergrondmuziek; 20.30 uur
Zaterdag 24 november
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Vanaf Duinrand: Intocht Sinterklaas; 13.00 uur
De Moriaan: Sinterklaas Kindervoorstelling voor
de allerkleinsten tot en met 6/7 jaar; 14.30 uur
Voor de kinderen vanaf 7/8 jaar tot en met 12
jaar; 15.45 uur
Café de Zon: Terug in de tijd op Ierse avond met
film over biertapwedstrijd in 1979; 15.45 uur
Sonnevanck: Nashville Night; 21.30 uur
Zondag 25 november
Dorpsweide: Start Subaru Beach Battle
Start voor recreanten; 10.30 uur
Start voor licentiehouders; 13.00 uur
Badgastenkerk: Rien Doorn: Dreams within
Dreams; 12.00 uur
Discotheek Wijk aan Zee: Toppers van Oranje
met een afterparty met Mick Harren; 14.00 uur
Café De Zon: Dansen in De Zon: Dubbele les
Kizomba; 15.00-17.00 uur
Vrijdag 30 november
Sonnevanck: Slagzij; 21.00 uur
Zaterdag 1 december
Sonnevanck: Different Cook; 22.00 uur

Seniorenkring Wijk aan Zee

Sinds 2005 bestaat in ons dorp een Seniorenkring: een groep van mannen en vrouwen van
“zeventig plus”, die actief en vitaal betrokken wil
zijn bij de huidige maatschappij. Een groep, die
levenservaring en levensverhalen met elkaar wil
delen en waar mogelijk in dienst wil stellen van
ons dorp. Heb je het gevoel, dat je “niet achter de
geraniums thuishoort” en graag in bent voor een
goed gesprek? Dan is er nu een plekje voor je vrij
in onze kring. We komen wekelijks bij elkaar op
dinsdagmiddag van 14-16 uur in Café “De Zon”.
Kom gerust een keer kennismaken.
Graag vooraf even een berichtje aan Jan de Wildt,
tel. 374591 of email: j.c.dewildt@ziggo.nl

Ode aan Willie Nelson in De Zon

Volgens zijn fans is hij de grootste countryster
van dit moment: Willie Nelson. Hij wordt op
zaterdagavond 10 november geëerd met een
muziekavond in Café De Zon. Onder de noemer
‘Willie Nelson in het zonnetje’ brengen lokale
artiesten een ode aan de Amerikaanse zanger.
Hits als On The Road Again, To All The Girls I’ve
Loved Before en Blue Eyes Crying In The Rain
zullen de revue passeren. Ook onbekende nummers worden vertolkt door artiesten als Waz3,
Peter Meester, Saskia Dommisse en Rob van der
Klooster. Wil je zelf meedoen, dan kan dat nog.
Je hoeft daarvoor net als de andere deelnemers
uiteraard geen professionele artiest te zijn.
De avond is een initiatief van Jack de Vries junior,
een achttienjarige inwoner van Wijk aan Zee en
ondanks zijn leeftijd een groot bewonderaar van
de zanger. ,,Toen ik hierover met andere muzikanten sprak, was iedereen meteen enthousiast
en wisten ze gelijk een liedje te noemen. Dat geeft
al aan hoe populair Willie is’’, legt hij uit.
De avond begint om 20:00 uur en de toegang is
gratis. Wie meer informatie wil of wil meedoen
kan mailen naar thehillswaz@gmail.com

Oude bekenden en Ierse avond

Wie even lekker terug in de tijd wil, kan op 24
november terecht in Café De Zon. Daar wordt
die avond een unieke film vertoond uit 1979,
destijds opgenomen tijdens de biertapwedstrijden
in die kroeg. De filmavond gaat gepaard met een
bijzondere Ierse avond met eten en muziek.
Visboer Bob Vos is een van de initiatiefnemers.
,,Jos Hassing, vroeger eigenaar van café de Zon,
won in 1979 deze biertapwedstrijden. Hiervan
is filmbeeld beschikbaar gesteld door Karel de
Meijer van café de Rode Haan in Beverwijk’’,
vertelt hij. ,,Op de film is te zien hoe bekende horecamensen en barkeepers om de beker streden.
Ontzettend leuk om te terug te kijken. De film zal
ook veel losmaken, want er komen een boel oude
bekenden in voor.’’
De vertoning in de Zon wordt gekoppeld aan een
uitbundige Ierse avond, met een heuse Irish Stew.
,,Een oude traditie’’, legt Bob uit. Hij vond al snel
veel medewerking. Jos Hassing en Rinus Knoops,
beide koks in hart en nieren bedachten de Irish
Stew, die volgens Bob op Breugheliaanse manier
geserveerd gaat worden, op plankiers. De visboer
bedacht zelf een kleintje Irish koffie.
David van Aalderen kwam met het idee van Ierse
volksmuziek door twee bands.
Ad van de Zon bedacht als kers op de taart dat de
Zon een ideale Ierse Pub zou kunnen zijn.
,,We waren het er dus snel over eens dat de
Ierse avond er moet komen en dat we nét voor
december een geweldig feest gaan meemaken’’,
aldus Bob.
De avond begint om 17:30 en de stew wordt vanaf
18:30 geserveerd. Meer informatie volgt later op de
site van café de Zon (cafedezon.com). Inschrijven
kan via de site of telefonisch (0251-374203).

Boek over Vondeloord 100 jaar

In 2021 viert Vondeloord het 100 jarig bestaan.
Een commissie onder leiding van Peter Schoen is
al druk bezig met dit jubileum dat zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Er komt bijvoorbeeld
een mooi koffietafelboek boordevol verhalen over
de geschiedenis van het kamp, herinneringen van
bewoners en heel veel foto’s van Vondeloord.
In dit boek komt een apart hoofdstuk waarin de
connectie tussen Vondeloord en Wijk aan Zee
belicht wordt. Zoals verhalen uit het verleden,
waarbij de kinderen ijsjes gingen halen bij Gerritse, het zwemmen en zonnen bij het Noorderbad, boodschappen halen bij de Spar, maar ook
patat halen bij “ome Japie” of een biertje pakken
bij de Clipperclub. Ook de recente geschiedenis
komt aan bod. Verschillende personen uit het
dorp zijn al door de commissie benaderd om hun
herinneringen op papier te zetten. Ook u kunt uw
herinneringen aan Vondeloord aan de commissie
doorgeven (Vondeloord100jaar@ziggo.nl).

Rien Doorn: Dreams within Dreams
Op zondag 25 november om 12:00 uur in het
Badgastenkerkje test Rien Doorn onze ideeën
over werkelijkheid en waarneming.
Het is een onderwerp waar hij zich beroepsmatig mee bezighoudt als veiligheidstrainer van
vliegtuigpersoneel en waar hij zich ook buiten
werktijd in verdiept.
Ken je dat? Na goed overleg en discussie heb je
het idee dat je met elkaar op dezelfde lijn zit.
En dan blijkt later dat toch niet iedereen hetzelfde heeft begrepen.
Ken je dat? De uitdrukking “dat is gezond verstand?” In het Engels: common sense, letterlijk
vertaald: gemeenschappelijke logica. En toch kan
iedereen daar zo een eigen idee bij hebben.
Ken je dat? Dat je je best doet de ander van jouw
visie te overtuigen.
Aan het innemen en verdedigen van standpunten
wordt heel wat tijd besteed. We doen dat vanuit
onze eigen werkelijkheid.
Werkelijkheid? Is het werkelijk waar?
Tegelijk zal er een tentoonstelling zijn van surrealistische tekeningen van Rien Doorn.

Voor liefhebber: gratis op te halen (flesje wijn is
welkom) 50 Engelstalige paperbacks (samen 1.24
m) meest bestsellers en van bekende auteurs.
B. Alberts, Verlengde Voorstraat 36. Tel. 373047

Dorpskerk

Zondag 4 november 10.00 uur
Voorganger: ds. S. Zitman
Zondag 18 november 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel

Odulphuskerk

Vrijdag 2 november - 19.00 uur
Allerzielenviering met het Themakoor
Voorganger: p. R. Hopman
Zaterdag 3 november 19.00 uur
Themaviering met het Themakoor
Voorganger: p. Kaleab
Zondag 11 november 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: k. T. Warnaar
Zaterdag 17 november 19.00 uur
Familieviering met Jeugdkoor
Voorganger: k. T. Warnaar
Zondag 25 november 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: k. T. Warnaar

Oecumenische Bijbelkring

Maandag 12 november bijbelgesprek over de
eerste brief van Paulus aan Timoteus.
Aanvang 19.30 uur. Plaats van samenkomst is de
consistorie van de Dorpskerk. De gespreksleider
is ds. Arrie van Nierop. Er is plaats voor ongeveer
20 personen, toegang gratis.

Koffieconcert in Badgastenkerk

Op zondag 11 november verzorgt de muziekgroep Het Dorp een koffieconcert in het badgastenkerkje op de Julianaweg. Afwisselend tussen
het blazen zullen er gedichten worden voorgelezen door mensen uit ons dorp. Het begint om
11.30 uur en zal rond 13.00 uur eindigen.
De toegang is gratis.

Rommelmarkt

Op zondag 4 november is er weer een gezellige
rommelmarkt in De Moriaan van 12.00 uur tot
15.30 uur. De toegang is € 1,--, kinderen gratis.
Voor inlichtingen: Riet Zuiderduin tel. 375925.

