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Programma Wijk aan Zee en
Tata Steel Chess Tournament

De lampionnen worden opgehangen aan de lantaarnpalen en de schaakstukken worden langs de
toegangsweg geplaatst. Welkom schakers!
Het schaaktoernooi gaat weer van start! Houd
Facebook in de gaten, daar wordt alles aangekondigd en kijk op de website van TIP Wijk aan Zee.
Tijdens het schaaktoernooi worden er verschillende straatnamen omgedoopt in schakersstraatnamen, bijvoorbeeld: De Voorstraat wordt De
Torenstraat en Paasdal wordt het Anish Giridal.
Hoe gaat jouw straat heten?
Historische dorpswandelingen
Op dinsdag 15 en dinsdag 22 januari zijn er
historische dorpswandelingen door het dorp met
een gids die vertelt over het verleden van Wijk
aan Zee. Onderweg wordt er gestopt voor een
warme consumptie. De deelname is gratis en de
start is om 11 uur op het Julianaplein.
Koninginnendorp
Een gezellig tentendorp van 19 tot en met 27
januari verrijst er op het Julianaplein.
Het tentendorp is dagelijks toegankelijk tussen
12 en 18 uur. Kom schaken, schaakfilms kijken,
knutselen, leuke gadgets ontdekken, cultureel
dorp ontmoeten en een meet & greet, maar met
wie dat is nog een verrassing.
Festivalweekend
Op 19 en 20 januari kun je tijdens het festivalweekend schaatsen bij het tentendorp.
Kijk op tatasteelchess.com/festival voor alle activiteiten tijdens het festivalweekend in basisschool
De Vrijheit. Ook rijdt tijdens dit weekend de
Chessexpress door het dorp. Hop on, Hop off.

Nieuwe Wijk aan ZeeDee

Elk jaar op 7 december neemt een groep Wijk aan Zeese en IJmondse muzikanten een CD op in de huiskamer van Bert Kisjes. De nieuwe Wijk aan ZeeDee is weer uit met een grote variatie aan nummers.
Als u nog op zoek bent naar een leuk kadootje voor de feestdagen dan is dit een leuk geschenk.
De CD is voor 5 euro te koop bij Primera, De Spar en Kop van WaZ.
Foto: Jan van der Land.

Kroegschaak
Op donderdag 24 januari kun je meedoen aan
de Kroegschaak, start om 18.30 uur bij Eetlokaal
Be my Guest, Voorstraat 4. Aanmelden kan via:
kroegschaak@gmail.com of bij Be my guest.
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro p.p.
De ondernemers zorgen voor een hapje tijdens
het schaken en ook schaakbord met stukken en
een klok zijn aanwezig. Er zal worden geschaakt
in zeven ronden, de tijdklok staat op 10 minuten
per persoon. De prijsuitreiking is vanaf 22.30 uur
bij ’t Vissershuys, Voorstraat 39.
Er wordt gespeeld om prijzengeld. De 1e prijs is
100 euro, de 2e prijs is 50 euro, de 3e prijs bedraagt 25 euro. Dan is er nog de Poedelprijs van
25 euro. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door
Cultural Village en Tata Steel Chess Tournament.
Slotdag zondag 27 januari Koninginnenmarkt
De traditionele afsluiter van het schaaktoernooi.
Van 16 uur tot 19 uur zijn er lekkere hapjes,
warme drankjes, live muziek van de fanfare,
het saxofoonkwartet en Sylvia Brandse, levende
schaakstukken, de wereldkampioen ijscarven
Maxim Gazendam geeft een demonstratie en
er is gratis snert. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van het grote aantal ingrediënten van
deze geweldige middag. Aan het einde van het
toernooi worden de winnaars van de challengers
en de masters gehuldigd, dat zal rond 18 uur zijn.
Komt allen de winnaars toejuichen! Het volledige
programma van de middag is te zien op
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen.
Illustratie: Nicky Duin.

Nieuwjaarsduik

De organisatie van de Nieuwjaarsduik is druk bezig met de voorbereidingen. Wacht niet met inschrijven
tot 1 januari maar zorg voor een registratie via www.nieuwjaarsduik-wijkaanzee.nl. De wachttijd wordt
zo kort mogelijk gehouden als je in het bezit bent van een deelnameticket. Dit jaar zal Feest DJ Marcel de
duik muzikaal begeleiden! Dat wordt een spetterend feest!
Foto: Heleen Vink.
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20 jaar
Cultural Village

Twintig jaar geleden riep Wijk aan Zee zich uit tot
“Cultureel Dorp van Europa”. Het was het begin
van een bijzonder jaar met een vervolg in de jaren
daarna. Maandelijks wordt in De Jutter teruggekeken op 1999 en wat daarop volgde.

EEN VLIEGENDE START

Er is nooit een echt besluit over genomen, maar
vanaf 1997 gebeurt het gewoon: Wijk aan Zee
heeft zich uitgeroepen tot “Cultureel Dorp van
Europa” en bereidt zich voor op het ontvangen
van elf andere dorpen: in 1999 zal elke maand
een ander Europees dorp bij ons te gast zijn.
Bert Kisjes, soms vergezeld van een kleine
delegatie reist Europa af om een zo geschakeerd
mogelijke club van dorpen bij elkaar te krijgen.
In Sonnevanck verricht hij in wekelijkse vergaderingen zendingswerk om in ons dorp voldoende
mensen warm te krijgen voor het idee.
Dan wordt het 8 januari 1999: die vrijdag arriveren uit elf verschillende landen burgemeesters
van dorpen, die de uitnodiging uit Wijk aan Zee
hebben aangenomen. We zijn nog vreemden
voor elkaar, maar er moet terstond worden
samengewerkt. Er is afgesproken, dat iedere delegatie een presentatie zal verzorgen in de burgemeestersconferentie op zaterdag in Heliomare.
Daarvoor moet de taalbarrière worden geslecht. De voertaal is Engels, maar niet iedereen
beheerst dat. We vinden een tussenoplossing: er
kan in de eigen taal gesproken worden, maar ondertussen worden de hoofdlijnen van het betoog
in het Engels geprojecteerd als een soort
ondertiteling van het gesproken woord.
We zijn tot diep in de nacht bezig met vertalen
en hertalen, want niet alle bijdragen worden
ons panklaar geleverd. De Franse burgemeester

Michel Balbot moeten we een tekst ontfutselen,
die op losse blaadjes per zin aan ons worden aangereikt. Ook het Spaanse Porrua moet ter plaatse
nog aan de slag. Nico Mijnen en ik doen het
vertaalwerk, Cees Hamers zorgt voor verwerking
in de computer en op het presentatiescherm alles
in de huisstijl van Cultural Village. Het ziet er
gelikt uit.
In de eerste burgemeestersconferentie krijgen de
dorpen een gezicht. Er ontrolt zich een agenda
voor de toekomst van dorpen over democratie,
gastvrijheid, cultureel erfgoed, communicatie,
zorg voor het milieu en de werkgelegenheid.
Deze elementen zullen in de loop van het jaar
worden uitgewerkt in twee conferenties en
uiteindelijk resulteren in een Handvest voor
de Dorpen, dat op 10 december plechtig wordt
ondertekend.
Cultureel Dorp is een project met inhoud, maar
de grondslag ervan is toch feestelijke ontmoeting
en daar wordt op die zaterdag 9 januari een memorabel begin mee gemaakt. Op de Dorpsweide
een feestelijk vuurwerk: langs een vurig koord

ontrolt zich het logo van Cultureel Dorp. Het is
de vlammende handtekening onder alle goede
voornemens voor dit jaar. Honderden mensen zijn samengekomen in De Moriaan, die is
omgetoverd in een fantastische feestzaal met rijk
gedekte tafels met kandelaars en kaarsen.
Op een podium in het midden speelt een
salonorkest. Er is heerlijk eten, want zoals Bert
ons heeft voorgehouden: samen eten brengt
mensen tot elkaar. Aan het slot een geweldig
optreden van het Amsterdam Straatorkest, want
ook muziek verbroedert. Met dit feest is de toon
gezet voor de rest van het jaar 1999 en voor de
nieuwjaars-diners, die de jaren daarop zullen
plaatsvinden. In mijn dagboek schrijf ik: “het
beste feest dat ik in jaren heb meegemaakt!”
De ontvangst overtuigt de deelnemende dorpen,
ze maken zich op voor de bezoeken in de maanden daarop: elke maand een weekend met een
bus van 50 gasten, die logeren bij dorpsgenoten
en met wie samen wordt gegeten, gemusiceerd en
gefeest.
Tekst: Jan de Wildt/Foto: Riet Molenaar.

Op de foto: de burgemeesters van de elf dorpen op
de conferentie januari 1999. v.l.n.r. Donald Wilson (Aldeburgh UK), Haces Tames (Porrua Sp.),
Leonora Becker (Palkonya H.), Magda Berndsen
(Beverwijk), Finn Brunsse (Tommerup DK), Thanasia Kangas (Paxos Gr.), Massimo Palazzeschi
(Pergine Valdarno It.), Rudi Krosch (Ströbeck D.),
Hanna Sejkorova (Bystré Tsj.) Michel Balbo (Mellionnec Fr.), Sgu Leivits (Killingi Nömme Est.)

Viering jubileum Handvest van Dorpen

De viering van twintig jaar Cultureel Dorp begint
met een bijeenkomst op vrijdag 4 januari in Café
De Zon. Daar wordt stilgestaan bij de ondertekening van het Handvest van de dorpen in januari
1999. Tijdens de bijeenkomst spreken dorpsgenoten, politici en andere genodigden over de betekenis van het handvest in de huidige tijd. Ook
wordt er geproost op het jubileumjaar en worden
de plannen voor 2019 ontvouwd. WazMank
luistert het geheel op en er is een tentoonstelling
te zien met foto’s uit 1999. De bijeenkomst in De
Zon is voor iedereen toegankelijk en begint om
16 uur. Voor meer info: cultureeldorp.nl

De terugkeer van Carthago op 28 december in de Grote Kerk
Van kinds af aan maakten ze muziek samen.
Nu zoveel jaren later voelen de broers Rob en Ruud
van der Klooster elkaar nog haarfijn aan.
Dat komt goed uit, want op 28 december geven ze
met bassist Wout Folmer een bijzonder concert in
De Grote Kerk in Beverwijk. De eenmalige
terugkeer van een band die de broertjes veertig
jaar geleden oprichtten: Carthago.
Ergens in Wijk aan Zee, in de werkplaats van
Ruud, wordt avond na avond druk gerepeteerd.
Dat is nodig, want Carthago maakt niet bepaald
eenvoudige muziek. ,,We waren een symfo-rockband’’, legt Ruud uit. ,,Symfonische rock is een
stroming die enorm populair was in de jaren zeventig en nog steeds heel veel aanhangers heeft.’’
De band speelt eigen composities, een melodieus
en soms bombastisch samenspel van synthesizer,
bas en drums. Tijdens de repetities wordt nog
flink gesleuteld aan de nummers. Dat was destijds
al zo. ,,De nummers ontstonden eigenlijk tijdens
repetities’’, vertelt Rob. Iemand komt met een
thema en dan ga je daar met z’n allen op door.
Uiteindelijk komt er dan iets moois uit.’’ Ruud
vult aan: ,,Rob was altijd aan het improviseren.
Ook in de pauzes, als we aan het kletsen waren,
bleef hij lekker pingelen. Daar kwamen dan
ineens weer prachtige thema’s uit.’’
De lengtes van de nummers variëren van vijf
tot tien minuten, genoeg voor een avondvullend concert dus. Voor een leek lijken het stuk
voor stuk ingewikkelde composities, die trekjes
vertonen van moderne jazz. Ook al zijn het geen
gangbare nummers en is er weinig tijd om te

repeteren, Ruud heeft alle vertrouwen in het concert. ,,Het is veertig jaar geleden dat we dit werk
speelden, maar na een paar repetities komt alles
weer terug. Af en toe is het diep graven in het
geheugen, maar heerlijk om al die nummers weer
te doen.’’ De zichtbare chemie die er is tussen de
muzikanten is hierbij van groot belang. Carthago
bestaat anno 2018 niet alleen uit Rob (toetsen)
en Ruud van der Klooster (drums), ook bassist
Wout Folmer doet mee. Hij neemt de plaats in
van de oorspronkelijke bassist die er nu niet bij
is. Voor Wout is het hard werken om de muziek
in zo’n korte periode eigen te maken, maar hij
geniet er zichtbaar van. ,,Ik speelde vroeger al
in een ander bandje met Rob en Ruud, toen
hebben ze me wel eens wat laten horen. Ik kende
de muziek wel, maar niet zo goed als zij. Ik vind

het fantastisch om te doen. Meestal zeg ik ‘nee’
op uitnodigen om in een bandje te spelen, maar
dit voelde meteen goed.’’ Ruud laat een plakboek
zien. In zijn begintijd als muzikant knipte hij de
artikelen en interviews nog uit, totdat het niet
meer bij te houden was en verwaterde. Een paar
pagina’s zijn besteed aan Carthago, met de beide
broers onherkenbaar op krantenfoto’s met lange
krullen. Uit de krantenartikelen tekent zich de
ontstaansgeschiedenis af. De stukjes vertellen
over het eerste optreden in december 1977 in zaal
Promenade in Beverwijk. Carthago als doorstart
van de band Amphion, waar Ruud en Rob daarvoor in speelden. ,,Weinig bezoekers nog, maar
toch een leuk optreden om mee te beginnen’’,
heeft Ruud erbij geschreven.
Het bleef niet bij weinig publiek. Carthago werd

stap voor stap een bekende band in de jaren
zeventig, met optredens op populaire plekken
als Donkey Shot in Heemskerk en Paradiso
in Amsterdam. De muzikanten waren op een
gegeven moment zo populair dat ze een proefopname mochten doen voor platenmaatschappij
EMI. ,,Helaas is het daarbij gebleven. EMI was
enthousiast, maar we waren nog zo groen als gras
en hadden niemand om ons te begeleiden.’’
In oktober 1979 viel de groep uiteen. Om veertig
jaar later als een feniks uit de as te herrijzen.
Het concert op 28 december in de Grote Kerk
in Beverwijk begint om 20 uur met een kort
voorprogramma. Carthago zal rond 21 uur het
podium betreden. Kaarten kosten 5 euro, de opbrengst is bestemd voor de monumentale kerk.
Tekst: Jacky de Vries/Foto: Heleen Vink.
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Onderzoek naar welzijn,
zorg en sport in Wijk aan Zee

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

Wie in november bij de jaarvergadering van de
Dorpsraad was of het verslag daarvan in De Jutter
heeft gelezen, weet er al van. De Beverwijkse Participatieraad en de gemeente gaan onderzoek doen
naar de behoeften van de bewoners van Wijk aan
Zee op het gebied van welzijn, zorg en sport.

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Aanleiding voor het onderzoek is het gesprek tussen het bestuur van de Moriaan en de gemeente
over de toekomst van het dorpshuis.
Wat verlangen inwoners van Wijk aan Zee van
een dorpshuis? Welke activiteiten ondernemen ze
er nu? Wat missen ze misschien? Vandaaruit is
het breder gemaakt. De gemeente wil de behoefte
aan voorzieningen in Wijk aan Zee goed in beeld
hebben. Zodat plannen die ontwikkeld worden,
daarbij aan kunnen sluiten.

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

Aan de Keukentafel met het
krentenbrood van Kleine Oma
In ‘Aan de Keukentafel’ delen Wijk aan Zeeërs hun
bijzondere recepten waar een verhaal aan vast zit.
In eerste aflevering van de serie, die geïnspireerd is
op de voormalige rubriek het Keukenraam, vertelt
Merei Dekker over het beroemde recept voor krentenbrood van haar oma. Zij overleed in 2008 op
99-jarige leeftijd, maar haar brood wordt nog elk
jaar met kerst gebakken door haar kleindochter.
“Kleine oma noemden we haar. Hele warme, fijne
herinneringen heb ik aan haar, ze was zo lief.
Mijn oma woonde bij ons in, zij op de benedenverdieping en wij boven, in Haarlem. Het was
heerlijk om haar zo dichtbij te hebben, we hadden daardoor een sterke band. Ze bakte van alles
en elk jaar met kerst maakte ze krentenbrood
voor de hele familie. Ze was er dagen mee bezig.
Er ging allerlei lekkers in, sukade, geconfijte kersen en altijd een extra klontje boter. Ik was er als
kind niet zo dol op maar heb het in de loop der
tijd leren waarderen en nu vind ik het heerlijk.
Toen ik ouder werd, ben ik haar ook gaan helpen
met bakken. Ik ben een keer een hele middag bij
haar geweest en heb het brood samen met oma
gemaakt. Het recept heb ik precies meegeschreven. Dat oude papiertje bewaar ik heel zorgvuldig en koester ik. Als ik dit krentenbrood nu eet,
denk ik aan de kerst van vroeger maar vooral aan
haar, mijn lieve kleine oma.
Toen ze was overleden, heb ik het brood gebakken en na de uitvaart plakken uitgedeeld.
Dat was fijn, een mooie herinnering en hommage
aan haar. Voor de familie die haar zo lief had en

haar zou missen, om meer redenen dan alleen
haar krentenbrood.”
RECEPT:
500 gr bloem
40 gr verse gist of een zakje gedroogde gist
75 gr basterdsuiker
8 gr zout
3,5 dl melk
300 gr rozijnen
50 gr krenten
50 gr sukade
50 gr geconfijte kersen
75 gr roomboter
1 ei
Bloem in kom. Melk en boter zachtjes warmen
tot het lauw aanvoelt. Met een deel van de melk
het gist aanmaken. Gistmengsel in kuiltje in
bloem. Rest van de melk erbij, zout, suiker,
boter en ei. Alles goed kneden of mengen met
deeghaken. Deeg moet van je handen loskomen.
Rozijnen, krenten, vruchten erbij. Goed mengen.
In de kom een uur laten rijzen op een warme
plek met vochtige doek erover. Daarna nog kort
kneden, in ingevette broodvorm doen, vochtige
doek erover, nog een half uur laten rijzen.
Dan ongeveer een half uur tot veertig minuten in
een oven van 180 graden bakken.
Kloppen op bovenkant, als het hol klinkt, is het
goed. Je kunt er ook een satéprikker in steken, als
ie er schoon uitkomt, is het gaar.
Laten afkoelen en op een rooster storten.
Tekst: Annemarie Deen-Zoontjes.
Foto: Jan-Paul van der Meij.

Uit een peiling in 2017 blijkt dat Wijk aan Zeeërs
hun omgeving hoog waarderen. In verhouding
tot de rest van Beverwijk voelen inwoners van
Wijk aan Zee zich meer betrokken bij mensen
die in hun buurt wonen. Ook het gevoel van
veiligheid in Wijk aan Zee ligt (flink) hoger dan
gemiddeld in Beverwijk.
Maar de inwoners zijn minder tevreden over de
voorzieningen in het dorp. Slechts 39% gaf aan
(zeer) tevreden te zijn met de welzijnsvoorzieningen, tegenover 66% in heel Beverwijk. Voorbeelden van welzijnsvoorzieningen zijn: buurtwerk,
jongeren- / ouderenvoorzieningen etc. Ook over
(gezondheids-)zorgvoorzieningen zijn Wijk aan
Zeeërs minder tevreden dan gemiddeld: 77 % is
(zeer) tevreden ten opzichte van 87% in geheel
Beverwijk. Voorbeelden van zorgvoorzieningen
zijn een huisartsenpost, gezondheidscentrum,
consultatiebureau / centrum voor jeugd en gezin,
verzorgingstehuis, etc. Over sportvoorzieningen
waren de inwoners van Wijk aan Zee ongeveer
even tevreden als in Beverwijk.
Wat willen Wijk aan Zeeërs nu precies?
Nu zeggen deze uitkomsten wel iets over de (on-)
tevredenheid over voorzieningen, maar ze geven
nog niet veel inzicht in welke behoefte er in Wijk
aan Zee nu precies leeft. Daarover willen de
Participatieraad en de gemeente meer te weten
komen. Hebben ouderen behoefte aan ontmoeting of contact, samen eten of wandelen? Willen
jongeren een eigen plek? En kinderen op de basisschool, wat willen die? Moet het Sociaal team
vaker in het dorp aanwezig zijn? Is de zorg goed
geregeld voor inwoners en hoe ervaren mantelzorgers dat? Hebben sporters voldoende faciliteiten? Op die laatste vraag zal de brede Sportmonitor die in december/januari in heel Beverwijk en
Wijk aan Zee is uitgezet, ook antwoord geven.
Momenteel wordt nagedacht hoe we het onderzoek gaan aanpakken. We willen natuurlijk zoveel
mogelijk inwoners horen en geen onderwerpen
over het hoofd zien. Daarom is om te beginnen
een werkgroep samengesteld met inwoners uit
het dorp, een afvaardiging van de Dorpsraad, De
Moriaan, vertegenwoordigers van de Participatieraad en de gemeente.
Naast de vraag waaraan het dorp behoefte heeft,
is ook de vraag wat Wijk aan Zeeërs zelf willen of
kunnen organiseren. Iedereen weet dat Wijk aan
Zee juist daar hoog in scoort. Ook dat bleek uit
de peiling. Inwoners van Wijk aan Zee zijn zeer
bereid om elkaar een handje te helpen of vrijwilligerswerk op zich te nemen. Maar misschien is
er iets nodig om dat mogelijk te maken?
Het onderzoek gaat in februari-maart van start.
In de volgende editie van De Jutter meer hierover. We hopen dat inwoners van alle leeftijden
ons straks gaan vertellen waar zij behoefte aan
hebben én wat zij zouden willen ondernemen.
Op die manier kunnen we samen bouwen aan
welzijn in Wijk aan Zee!
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Dorpsgenoten

Colofon

Cobi van der Does

Jaargang 38 • nummer 1• 2019
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

Cobi is geboren in een bakkersgezin in Wassenaar
en toen zij op de Middelbare school zat en nog
steeds niet wist wat zij wilde worden gaf een lerares haar het advies om het onderwijs in te gaan.
“Ik zei het aan mijn moeder, die antwoordde
direct: ‘Dan heb je wel veel vakantie’. Ik had nooit
aan onderwijs gedacht, maar zag het zeker zitten. Het is een goede keus geweest, hoewel veel
vakantie niet helemaal waar is, als de leerlingen
nog thuis zitten, zijn de leerkrachten al weer druk
aan het werk. Een achturige werkdag heeft een
leerkracht ook niet. Maar wel kan ik zeggen:
‘Ik heb genoten van mijn werk’. Toen ik was
afgestudeerd, had ik nog geen werk, tot ik werd
gebeld door de directeur van de openbare huishoudschool uit Beverwijk, die had gehoord dat
ik nog geen baan had. ‘Je hoeft niet naar hier te
komen, want ik moet op bezoek in Den Haag,
ik kom wel bij jou langs’. Zij kwam op een zaterdag, de meest hectische dag van de week voor een
bakkerij. Mijn jongere broertje kwam de kamer
binnengerend van de sport met zijn shirt met
rugnummer nog aan. Zonder na te denken zei
ik: ‘Ja, wij hebben zoveel kinderen, wij hebben
ze maar genummerd’. Maar ik werd aangenomen
aan de openbare huishoudschool op het Moensplein. Er werd op dat moment al een nieuwe
school gebouwd aan de Jan Kuikweg”.
“De regel was dat je moest wonen in de gemeente
waar je op school was, dus moest ik woonruimte
zoeken. Een advertentie: Lerares zoekt woonruimte in Beverwijk. Er kwam een reactie.
Ik met de trein naar Beverwijk. De eerste de beste
voorbijganger vroeg ik waar de Laan van Bloewà
was. Nooit van gehoord, de volgende ook niet.
Ik dacht wat is dit, die straat bestaat niet eens.
Ik had een briefje met de naam en adres in de
hand, tot de volgende voorbijganger vroeg of hij
het briefje mocht zien. ‘Oh, je bedoelt de Laan
van Blois’. Daar aangekomen zei de mevrouw:
‘We hebben wel vlooien’. Het was op de dag dat
mijn oma jarig was toen ik bij haar was aangekomen vroeg ik haar wat ik tegen vlooien moest
doen. ‘Lange broek aan, kousen over je pijpen en
met de flitspuit de kamer door’. Ik heb trouwens
nooit een vlo gezien.
Bij mijn aanstelling kreeg ik te horen dat ik een
tweejarige opleiding moest doen om ook de
moeilijk lerenden goed te kunnen begeleiden.
Die opleiding was op vrijdag in Den Haag.
In het weekeinde ging ik naar mijn ouders en
ging op donderdag naar huis. Op donderdagavond ging ik dan naar muziekles bij het orkest
waar ik klarinet speelde. Op zondagavond treinde
ik weer naar Beverwijk”.
“In 1976 mochten wij een Lts starten en toen
werd het: de Blinkerd. In 1987 werd de school
aangevuld met de Plantage Mavo en de Brederode Leao en werd de naam: Maerten van Heemskerck. Nu is het alweer jaren: Kennemer College.
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Na twee jaar werd me gevraagd decaan te worden. Dat was hartstikke leuk werk, samen met de
leerlingen een beroepskeuze doen.
Er bestond nog geen beroepskeuzegids, ik moest
alles zelf uitvinden. Met collega’s zochten wij alles
uit wat kun je met deze opleiding, wat zijn de
eisen aan die opleiding. Wij belden alle vormen
van voortgezet onderwijs. Zo maakten wij onze
eigen beroepskeuzegids. Wij hadden al heel
vroeg een zorgteam, dat bijstaat bij de keuze en
conflicten, onder andere vroegtijdig herkennen
en voorkomen van pesten. Wij liepen voorop met
de aanstelling van een psycholoog en maatschappelijk werker. Ik deed ook huisbezoeken.
Ik heb jaren geleden twee zusjes een advies gegeven. Het ene meisje wist al dat zij naar de Inas
wilde, de zorg in, maar met haar zusje heb ik vele
gesprekken gehad en heel veel tijd besteed om tot
een juiste keus te komen. Daardoor was zij eigenlijk te laat voor de aanmelding voor de opleiding
die zij koos. Ik moest erg veel moeite doen om
haar alsnog geplaatst te krijgen. Toen ik ze een
jaar later tegenkwam vroeg ik of Inas leuk was
en de ander hoe haar studie beviel zei zij: ‘Ik ben
niet naar die opleiding gegaan, ik ben ook naar
de Inas gegaan, want dan kan ik lekker meerijden
op de brommer’. Dat leert je relativeren”.
“Na vier jaar decaan werd ik adjunct-directeur.
Ik had een eigen kamer en ik riep steeds drie
leerlingen op, dan gingen wij rustig praten over
de beroepskeuze. Ik vind dat er negatief en soms

met minachting over het VMBO wordt geschreven. Het is wel zo dat ouders hun kinderen liever
naar de Havo zien gaan. Ik heb gezien dat sommige leerlingen die wel naar de Havo gingen, hun
diploma behaalden maar dan toch liever met hun
handen gingen werken. Je hebt ook laatbloeiers,
die komen beter tot hun recht op het VMBO,
waar ze zelfvertrouwen krijgen als ze zien dat het
lukt en dat is zo belangrijk. Op de basisschool
wordt er vaak teveel aandacht besteed aan de
sterkste kinderen, zonder dat de laatbloeiers een
kans krijgen. Wij zijn al tien jaar bezig dat ook
leerlingen van het Praktijkonderwijs een diploma
krijgen, dat is belangrijk voor hun zelfvertrouwen
en ‘gewoon’ zijn, ik las dat dat nu rond is.
En vergeet niet, vakmensen zijn hard nodig ook
in de toekomst”.
“Aan het eind van mijn loopbaan ben ik directeur
geworden en heb twee tot drie jaar de nieuwbouw van het Kennemer College begeleid. Ik ben
nu gepensioneerd en heb nu volop tijd voor mijn
hobby’s, tuinieren, waar ik een mooie voor- en
achtertuin heb en altijd gezellige reacties krijg en
als vrijwilliger werk ik op de begraafplaats van de
Sint Odulphuskerk. Ook ben ik vrijwilliger bij de
Zonnebloem, waar ik onder andere huisbezoeken
coördineer en ik lees veel. Ik kan terugkijken op
een mooie baan waar ik veel van heb genoten”.
Tekst: Georges van Luijk.
Foto: Heleen Vink.
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René helpt mensen
een eigen website
te maken

‘Het pand is gewoon bedoeld om herberg te zijn’
Vanaf 20 april kamers te boeken bij Be My Guest House

In de media stond dat de eerste meldingen
van grafietregens dateren van oktober 2016.
Dat is niet helemaal juist. Na drie jaar vicevoorzitter was ik in maart 1991 voorzitter
geworden van de Dorpsraad. Het eerste half
jaar verliep rustig, hoewel wij al twee jaar
knokten om het slibplan van tafel te krijgen.

René Verschoor woont sinds een jaar met zijn
vrouw Esther en husky Kaya in Wijk aan Zee,
terug op de plek waar hij in zijn jonge jaren ook
heeft gewoond. De van huis uit programmeur heeft
zich gespecialiseerd in het maken van websites en
wil ook graag mensen op weg helpen om het zelf te
doen. Als zelfstandig ondernemer is hij sinds een
paar maanden ‘Rene aan Zee’ begonnen.
De liefde voor alles wat met computers te maken
heeft, zat er al vroeg in bij René (56). Als kind
op school in Beverwijk was hij al bezig met de
voorlopers van de computer. “Ik was dertien, op
school was er een potje voor naschoolse activiteiten, dus werd er een computerclubje opgericht
met allemaal vakidioten zoals ik. Zo is het begonnen.” Verschoor maakt er uiteindelijk zijn beroep
van. Hij wordt programmeur en werkt voor verschillende grote bedrijven, waaronder Tom Tom,
bekend van het navigatiesysteem voor in de auto.
Maar zoals dat vaker gaat, voelt hij zich niet meer
prettig bij het werken onder een baas.
Tegelijk met de verhuizing naar Wijk aan Zee,
de plek waar hij in zijn jonge jaren al heeft gewoond, neemt hij een sabbatical, ‘even rust en genieten’, en besluit vervolgens als zelfstandige aan
de slag te gaan. Daarbij richt hij zich vooral op de
IJmond. “Dat geeft binding en voelt vertrouwd.”
Zijn hoofddoel is het een-op-een geven van trainingen. “Mensen voelen zich vaak niet thuis bij
klassikale lessen. Een-op-een is persoonlijker en
kan ik op maat aan de slag met bijvoorbeeld een
startende ZZP-er.” Daarbij richt hij zich op het
werken met Word Press. “Dat is een populair systeem, 30 procent van alle websites draait op Word
Press. Dat is krankzinnig veel. Het voordeel van
zo’n systeem is dat uitbreidingen en informatie
overal is te vinden. Als mensen een website willen, dan komt daar veel bij kijken, hosting, beveiliging, het bijhouden. Ik help ze daarmee op weg,
maar kan het ook voor ze uit handen nemen.”
Meer informatie op www.reneaanzee.nl
Tekst: Merei Dekker.

Ella de Jong van Eetlokaal Be My Guest start een
nieuw avontuur. Vanaf komend voorjaar openen
de deuren van een herberg met acht mooie kamers
in de ruimte boven het eetlokaal. “De naam was
meteen duidelijk: het wordt Be My Guest House”,
vertelt Ella enthousiast.
De onderneemster loopt door de nog lege ruimtes waar de klusspullen al klaar staan.
“Wil, de voormalige eigenaar, woonde hier 13
jaar met haar man en heeft 23 jaar de Whisky
Club gehad. Zij kwam op een dag naar me toe en
zei, Ella, ik heb vannacht gedroomd dat dit een
herberg was. Waarom begin jij dat niet?”
Ella weifelde even, maar ging toch meteen kijken.
“En ik snapte het meteen. Het pand is ervoor
gemaakt.” Het is een oude liefde van Ella.
Ooit overwoog ze een hotel over te nemen in de
Ardennen. “Honderd jaar geleden hoor.
De toenmalige eigenaar zei, doe het niet.
Al dat gezeur van die gasten, begin er niet aan.
Blijf lekker bij de lampen. En dat heb ik gedaan.”
Maar haar diploma’s voor hotel en restaurant
had ze wel binnen. “En ik ben inmiddels ouder
en wijzer. Ik weet beter hoe ik ermee om moet
gaan.” De oude liefde borrelde weer omhoog met
de mogelijkheden van dit pand. Ze begon stap

voor stap en zocht van alles uit. Was het wel haalbaar? Het pand zelf kopen was geen optie.
“Een ZZP-er krijgt nooit zo’n hypotheek. Eigenlijk hield het op. Maar via via kwam ik in contact
met investeerders, drie vrienden. Zij kopen panden omdat dat meer rendement oplevert dan geld
bij de bank. Ik heb een balletje opgegooid,
ze zijn hier komen eten en ze vonden Be My
Guest meteen een supergoed idee. De andere
manier van denken sprak ze aan.”
Het klikte en toen is het gaan lopen. Ze kochten
het pand, betalen de verbouwing, Ella huurt het
van hen. “Het zijn hele leuke mensen die snappen
wat ik wil. Anders had ik het niet gedaan.
Ik ben blij dat ze me vertrouwen. Het is een
superdeal voor alle partijen.”
Ella krijgt de vrije hand in de verbouwing.
Er zal zoveel mogelijk gewerkt worden met
bestaande materialen. De sfeer zal neerkomen
op die van Eetlokaal Be My Guest en de kamers
krijgen allemaal een thema mee. Zo komt er een
luxe kamer, een boekenkamer en een houten
kamer, vanaf 50 euro te boeken en een ontbijt
erbij is ook mogelijk. “Het plaatje klopt gewoon.
Dit pand is bedoeld om herberg te zijn.”
Tekst en foto: Merei Dekker.

‘Geluk in eigen hand’

Het was juli 1991, toen het gebeurde, ik
liep ’s avonds over straat, het was volle
maan en ik wist niet wat ik zag. De hele
straat glinsterde, tien keer zo erg als het
pas is geweest. Het was een paar dagen
voor de volgende Dorpsraadvergadering.
Die werden toen op maandag gehouden
en wij hadden de Hoogovens uitgenodigd,
de huisarts en nog een aantal deskundigen
op het gebied van milieu en gezondheid.
Wij hadden de foyer gereserveerd in plaats
van de achterzaal. Ik zat die ochtend op
mijn werk in Rotterdam toen de telefoon
ging, het was Karin, de secretaris van de
Dorpsraad. Zij waarschuwde mij dat er
ontzettend veel mediabelangstelling was
voor onze vergadering. Ik heb gelijk een
vrije dag gevraagd en zo snel mogelijk
naar Wijk aan Zee gereden. Daar met de
overige bestuursleden een plan gemaakt.
Wij besloten een lange tafel te plaatsen bij
het raam, waar wij en de afvaardiging van
Hoogovens achter konden plaats nemen.
Wij hadden geen rekening gehouden met
de woede van enkele Dorpsraadleden,
die weigerden aan één tafel te zitten met
de Hoogovens. Nou dat was simpel op te
lossen, wij schoven de tafels van Hoogovens een beetje naar links en die van ons
een beetje naar rechts.
Het werd een heftige bijeenkomst.
Het resultaat was dat elke Wijk aan Zeeër
een schadeformulier kreeg en kon opgeven
hoeveel schade zij hadden gehad aan
schoonmaaktijd aan ramen, tuinmeubilair
en auto’s. Zonder blikken of blozen werd
alles uitgekeerd, op een paar na, die
duizenden guldens hadden gedeclareerd.
Ik vind het daarom voorbarig dat er nu
al mensen zijn die roepen dat Tata zich
niet aan de afspraak houdt. Natuurlijk is
het ontzettend vervelend, de stank-, geluids- en stofoverlast, maar laten we eerst
afwachten of Tata zich aan de afspraak
houdt en hopen dat als die hal er staat wij
dit nooit meer hoeven mee te maken.
Georges van Luijk.

Vanaf deze maand start Andrea Stadthalter een
praktijk Mediation en Life coaching met de duidelijke naam: ‘Geluk in eigen hand’. Onlangs heeft zij
de opleiding Transformatieve Mediation en Coaching, Wel-com Mediation en Life Coaching met
succes afgerond. Andrea is geboren en opgegroeid
in het Duitse Damme, in de periode 1985-1989
woonde zij in Wijk aan Zee en sinds 2016 woont
zij er weer.
Ik werkte als leidinggevende bij een Customer
Service Center voor cliënten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Ik besloot om het roer om
te gooien en een opleiding Mediation te volgen.
Tijdens mijn werk kwam ik vaak in contact met
mensen die ik verder wilde helpen. Maar behalve
een goed gesprek en een luisterend oor te bieden
miste ik de tools om dit daadwerkelijk te doen.
Door de opleiding te volgen veranderde er van
alles. Ik leerde werken met een eenvoudige
en effectieve methode waarmee mensen echt
geholpen zijn. Mijn motto is: ‘Jouw gedachten
bepalen jouw gevoel en jouw gevoel bepaalt jouw
gedrag’. Iedereen kent het nare gevoel dat ontstaat
als men een conflict heeft. Dat kan zijn met een
ander, maar ook met jezelf.
In de afgelopen negen jaar heb ik als leidinggevende veel jonge mensen opgeleid. Ik heb
verlegen jonge mensen zien groeien en taken zien
overnemen, waarvan zij niet wisten dat zij dat
in zich hadden. Ik heb verborgen talenten laten
bloeien. Deze ervaring heeft mijn behoefte om
mensen verder te helpen aangewakkerd.
Mijn hart ligt vooral in de interculturele sfeer.
Omdat taal en cultuur mede bepalen hoe wij
tegen dingen aankijken en het onbegrip voor el-

Column

Spreekuurtijden Sociaal team

kaars handelen kunnen vergroten. Ik heb in veel
verschillende landen gewoond en zag dagelijks
hoe verschil in taal en cultuur kan leiden tot misverstand en problemen. Daarom besloot ik om
voortaan te willen bijdragen aan vrijheid, verbinding, vrede, duurzame oplossingen, vertrouwen
en positiviteit, zonder compromissen. Ik spreek
drie talen vloeiend, Engels, Nederlands en Duits,
waarmee ik een uitstekende gesprekspartner ben
voor problemen op het multiculturele vlak.
De transformatieve probleem oplossing is een
methode die je gedachten omtrent het conflict
veranderen, waardoor je gevoel verandert en ook
je gedrag. Wat er is gebeurd kun je niet veranderen, wel wat je ermee doet. Transformatieve

conflict oplossing is geen ruziemodel, maar een
oplossingmodel. De angel uit het pijnlijke gebied
in of tussen mensen. Daarmee behoort het
innerlijke conflict tot het verleden. Weer met
elkaar in gesprek komen, hoe mooi is dat.
Ik woon met man en zoon om de hoek van het
strand, waar ik regelmatig te vinden ben.
De winterstormen zijn letterlijk en figuurlijk
adembenemend. Ik voel niets anders dan ontzag
voor de schoonheid van de wilde zee.
Om met Andrea in contact te komen kun je haar
bellen: 06 189 97 494 of mailen naar:
amstadthalter@yahoo.co.uk
Tekst: Georges van Luijk.
Foto: Heleen Vink.

Het Sociaal team Beverwijk is er voor alle bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee.
Als u problemen ervaart of vragen heeft op het
gebied van werk, geld, wonen, opvoeding, sociale
contacten, onderwijs of gezondheid kunt u contact opnemen met het Sociaal team.
Ook denken en doen we graag mee als u ideeën
heeft om Wijk aan Zee te verbeteren.
Iedere maandagochtend vindt van 10.00-12.00
uur een inloopspreekuur plaats in De Moriaan. In verband met Kerst en Oud en Nieuw en
in verband met het schaaktoernooi is er geen
spreekuur in de Moriaan van 24 december 2018
tot en met 3 februari 2019. Het Sociaal team is
in die periode wel regelmatig in Wijk aan Zee
aanwezig. Houdt de berichtgeving in de gaten.
Vanaf 4 februari 2019 vindt het spreekuur op
maandag weer wekelijks van 10.00-12.00 uur
plaats. Het Sociaal team is los van de spreekuren
bereikbaar op telnr: 06-110 35 327 of via
info@sociaalteambeverwijk.nl.
Marjolijn Miedema en Hans Bruin zijn de contactpersonen van het Sociaal team Wijk aan Zee.
De medewerkers van het Sociaal team Beverwijk wensen u een geweldig 2019 toe.
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Zaterdag 22 december
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Brasserie Wijk aan Zee: Diner met een optreden
van Mick Harren; 19.00 uur
Sonnevanck: Aynar Torres Trio; 21.30 uur
Zondag 23 december
Café de Zon: Diner Dansant met Live muziek van
Rob van der Klooster; 17.00 uur
Julianaplein: Kerstsamenzang; 17.30 uur
Dorpskerk: Concert van The Kennemer Christmas Carol Singers; 20.00 uur
Dinsdag 25 december
Odulphuskerk: Kindje wiegen; 13.00 – 15.00 uur
Donderdag 27 december
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur
Vrijdag 28 december
Sonnevanck: DJ Goosie; 21.00 uur
Zaterdag 29 t/m maandag 31 december
Café de Zon: Hein de Vries Schaaktoernooi;
13.00 uur en op 31 december om 12.00 uur
Zaterdag 29 december
Dorpshuis De Moriaan: Oliebollen volleybaltoernooi; 20.00 uur
Sonnevanck: Bloes Broers; 22.00 uur
Maandag 31 december
Be my guest: Oudejaarsavond met Tapas en
spelletjes; vanaf 18.00 uur
Sonnevanck: Oudjaarsfeest met Bahia Bounce;
22.00 – 4.00 uur

2019

Dinsdag 1 januari
Zuiderstrand: Nieuwjaarsduik; 13.30 uur
Donderdag 3 januari
De Moriaan: Mega Sportinstuif; 12.00 – 16.00 uur
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 4 januari
Café de Zon: Debat over de lokale samenleving
i.k.v. 20 jaar Cultureel Dorp; 16.00 – 17.30 uur
Sonnevanck: DJ Goosie; 21.00 uur
Zaterdag 5 januari
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck: Lotte & Frenk’s Feestje; 22.00 uur
Zondag 6 januari
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Vrijdag 11 januari t/m zondag 27 januari
De Moriaan en Café de Zon:
Tata Steel Chess Tournament
Vrijdag 11 januari
Sonnevanck: Ska Fé; 22.00 uur
Zaterdag 12 januari
Sonnevanck: Busquitos; 22.00 uur
Zondag 13 januari
Dorpskerk: Winterconcert Dockside; 15.00 uur
Dinsdag 15 januari
Julianaplein: Start Dorpswandeling; 11.00 uur
Donderdag 17 januari
Sonnevanck: Leo & friends; 20.30 uur
Vrijdag 18 januari
Sonnevanck: Crazy Piano’s; 21.00 uur
Zaterdag 19 t/m zondag 27 januari
Julianaplein: Koninginnendorp; 12.00-18.00 uur
Zaterdag 19 en zondag 20 januari
De Vrijheit: Tata Steel Chess Festival en Julianaplein: Schaatsbaan; 11.30 - 18.00 uur
Informatie op: www.tatasteelchess.com/festival
Zaterdag 19 januari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Aloha Comedy Night: Kasper van der Laan;
21.00 uur
Sonnevanck: Bluesix; 22.00 uur
Dinsdag 22 januari
Julianaplein: Start Dorpswandeling; 11.00 uur
Donderdag 24 januari
Kroegschaak (start Be my guest); 18.30-23.00 uur
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur
Vrijdag 25 januari
Sonnevanck: DJ Goosie; 21.00 uur
Zondag 27 januari
Julianaplein: Koninginnenmarkt met de huldiging van de winnaars van het Tata Steel Chess
Tournament; 16.00 – 19.00 uur

Expositie: Kunstenaars aan zet!

Werk in uitvoering in de KOP van WaZ van
11 tot en met 27 januari 2019. Tijdens het
schaaktoernooi gaan kunstenaars uit Wijk aan
Zee aan het werk. De werken worden tijdens het
toernooi gemaakt en gepresenteerd in de KOP
van WaZ. Kunst met een kleine k en de grote K
zijn hier te zien. Tekeningen, collages, schilderijen, zeefdrukken; alles met een knipoog naar het
schaken. Tijdens de expositie worden de werken
gepresenteerd via KOPvanWaZ Facebook en staat
dan ook tegelijk op de website www.kopvanwaz.
org.De KOP van WaZ is tijdens het schaaktoernooi dagelijks geopend van 13-17 uur.

Goede voornemens omzetten

Heeft u vaak gedacht dat het goed is om vrijwilligerswerk te gaan doen? Heeft u een paar uurtjes
per week beschikbaar, maar u heeft gewoon de
stap nog niet gezet? Dan kunnen wij samen met
u bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
In het revalidatiecentrum van Heliomare zijn
we op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning
geven aan onze revalidanten op de afdelingen
van 10:00 tot 13:00 uur of van 15.00 tot 17.00 uur
bijv. samen een krant lezen, een spelletje doen
of gewoon een gezellig praatje. Of per direct
revalidanten kunnen helpen bij de maaltijd op
maandag, woensdag en/of donderdag van 17:0019:00 uur of in een flexpool. U kunt uw naam en
telefoonnummer mailen naar Marike de Kwant
m.de.kwant@heliomare.nl. Zij neemt contact met
u op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Kaarten voor het Dorpsfeest

Op 9 februari is er in de Moriaan voor alle
bewoners van Wijk aan Zee een groot dorpsfeest.
Op een winderige middag in december heeft
een groepje enthousiastelingen deur aan deur
iedereen een uitnodiging overhandigd. Wie niet
thuis was, heeft een uitnodiging in de brievenbus
gevonden. Daarop is te lezen dat we zaterdag
9 februari 2019 vanaf 18.00 uur vieren dat het
dorp twintig jaar geleden werd uitgeroepen tot
Cultureel Dorp van Europa. Met hapjes, drankjes
en muziek gaan we er met zijn allen een mooi
feest van maken. Daarnaast luiden we ook nog
het nieuwe jaar in. Kaarten voor het feest zijn te
verkrijgen bij de Primera, Spar en De Moriaan.
Let op: de Nieuwjaarsborrel van Sawaz in Café
de Zon in januari komt hierdoor te vervallen.

Kies voor balans in je leven

Staan de goede voornemens voor 2019 al op
stapel? Op maandag 7 januari om 20:00 start er
weer een nieuwe cursus Praktisch Mediteren in
Wijk aan Zee. In deze cursus (6 lessen van 1.5
uur) gaan we mediteren op een manier die altijd
en overal praktisch toepasbaar is in je dagelijks
leven. Je leert onder andere hoe je tot rust kunt
komen, hoe je minder in je hoofd en meer in je
kracht kunt zijn, hoe je je beter kunt beschermen
tegen prikkels van buitenaf, en hoe je je grenzen
kunt aangeven en bewaken.
Meld je aan voor een gratis proefles, en ervaar of
het iets voor je is. Kun je niet op maandagavond?
Je kunt ook terecht op dinsdagmiddag om 13:30
in Beverwijk, of op woensdagavond om 20:00 in
Heemskerk. Meer informatie vind je op www.
haptonomie-time-out.nl of Fb haptonomie-timeout of bel, mail of app Paulien Pinksterboer
06-53 675 676; info@haptonomie-time-out.nl

Workshops yogaschool de Ruimte

Goed nieuws uit de Ruimte! We breiden het
reguliere rooster uit met workshops op zaterdag.
Yogadocenten Nanon Lahnstein en Kalinka van
Wees trappen op zaterdag 29 december af met
de workshop Yin Yoga. We gaan de diepte in en
geven je een gevoel van ultieme ontspanning en
contemplatie. Precies wat je nodig hebt om het
jaar met een goed en rustig gevoel af te sluiten!
In januari zal yogadocent Stephanie Dumoulin
een serie workshops geven. Op de vier zaterdagen
in januari laat Stephanie je kennismaken met een
gezond en flexibel bestaan, zoals zij dat zelf heeft
ervaren tijdens haar opleiding in India. Tijdens
de workshops komt het pad van yoga aan bod
evenals ademhalings- en ontspanningsoefeningen en de twaalf basishoudingen omschreven
door Swami Sivananda en zijn leerling Swami
Vishnudevananda.Wil je meer weten over de
workshops of eens een reguliere yogales ervaren?
Kijk op de website: deruimtewijkaanzee.nl of
stuur een mailtje via deruimtewijkaanzee.nl.

Met spoed oud papier gezocht

SV Wijk aan Zee haalt maandelijks uw oude
kranten op. Met de opbrengst kunnen we de
groeiende kosten betalen. Vandaar deze oproep
om oud papier op te sparen en het op zaterdag
19 januari ‘s morgens voor uw deur te zetten.
U kunt het ook bij de Doolhof neerzetten.

Dorpskerk

Maandag 24 december Kerstavond 22.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop
Dinsdag 25 december 1e Kerstdag 10.30 uur
Gezinsdienst door de kerkenraad
Zondag 30 december 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden
Zaterdag 5 januari 19.00 uur in Odulphuskerk
Oecumenische Themaviering “Zij kwamen van
verre...” met Gospelkoor Fortissimo’s
Voorgangers: ds. M. Myburg en p. N. Smit
Zondag 6 januari 10.00 uur
Voorganger: ds. A. Hoekstra te Amsterdam
Zondag 20 januari 10.00 uur
Oecumenische viering met Odulphuskoor
Voorgangers: ds. A. van Nierop en p. N. Smit

Odulphuskerk

Zondag 23 december 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. Kaleab
Maandag 24 december 19.30 uur
Kerstavondviering met jeugdkoor/themakoor
Voorganger: p. N. Smit
Dinsdag 25 december 10.00 uur
Hoogfeest van Kerstmis met Odulphuskoor
Voorganger: p. R. Hopman
Woensdag 26 december 10.00 uur
Tweede Kerstdag met Carolsingers
Voorganger: p. B. Stuifbergen
Zaterdag 5 januari 19.00 uur
Oecumenische Themaviering “Zij kwamen van
verre...” met Gospelkoor Fortissimo’s
Voorgangers: ds. M. Myburg en p. N. Smit
Zondag 13 januari 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. Kaleab
Zondag 20 januari 10.00 uur in de Dorpskerk
Oecumenische viering met Odulphuskoor
Voorgangers: ds. A. van Nierop en p. N. Smit
Zondag 27 januari 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: deken T. Cassee

Oecumenische Bijbelkring

Maandag 14 januari gaat het bijbelgesprek verder
over de eerste brief van Paulus aan Timoteüs.
We bespreken nu hoofdstuk 3. Plaats van samenkomst is de consistoriekamer van de Dorpskerk.
Aanvang 19.30 uur, toegang gratis.
De gespreksleider is ds. Arrie van Nierop.
Er is plaats voor ongeveer 20 personen.

Week van Gebed voor de eenheid

Elk jaar wordt in de derde week van januari
wereldwijd een gebedsweek georganiseerd die
oproept tot eenheid onder de vele gelovigen in de
wereld. In Wijk aan Zee hebben de beide christelijke geloofsgemeenschappen al vele jaren een
intensieve samenwerking. Op zondag 20 januari
is er in het kader van de week van gebed een
oecumenische viering in de dorpskerk met als
thema Recht voor ogen. In de hele week erna zijn
er in Beverwijk en Heemskerk gebedsbijeenkomsten bij verschillende geloofsgemeenschappen.
Hierover wordt door de Raad van Kerken Beverwijk/Heemskerk bericht in de regionale media.

Gospelkoor Fortissimo’s

Op zaterdag 5 januari om 19.00 uur is in de
Odulphuskerk een oecumenische themaviering
met zang door het Zuid-Afrikaanse gospelkoor
Fortissimo’s. De viering heeft als thema:
“Zij kwamen van verre...” Het verhaal van de
Driekoningen staat voor de verkondiging van de
Blijde Boodschap aan alle volken. Voorgangers:
dominee Miekie Myburgh en pastor Nico Smit.
Het koor Fortissimo’s is 18 jaar geleden gesticht
door de dirigente Anna-Liza Fourie als onderdeel
van haar muziekschool in Worcester.
De zestien zangeressen en zangers brengen een
scala van geestelijke liederen met invloeden uit
de Afrikaanse cultuur. Enkele liederen worden
uitgevoerd met het Themakoor Wijk aan Zee.
Een ieder is welkom bij deze bijzondere viering!

