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Bijzondere docuserie over Heliomare
De zestienjarige scholier Daan heeft een droom.
Hij wil acteur worden, maar door zijn spierziekte
moest hij al vroeg in zijn leven omgaan met tegenslag. Als gevolg van een medische complicatie is hij
ook nog eens getroffen door een dwarslaesie. De
kans is groot dat Daan nooit meer zal kunnen lopen, toch geeft hij zijn droom niet op. Daan is een
van de patiënten van Heliomare die gevolgd wordt
in de documentaireserie ‘Stuk’ van de VPRO.
De serie bestaat uit vier delen en is nog tot en
met 13 februari op televisie te zien. Niet alleen
een aantal patiënten wordt gevolgd, maar ook
de behandelaars. Een uniek inkijkje dus in het
reilen en zeilen binnen Heliomare. ,,Een mooie
en eerlijke weergave van ons werk’’, zegt Yvonne
Molenaar, woordvoerder van de instelling.
,,Een ode aan de bevlogenheid en deskundigheid
onze medewerkers.’’
De serie legt volgens de makers bloot wat er
gebeurt als het noodlot ineens toeslaat.
Een verkeersongeval, een ongelukkige val van
de trap of een hersenbloeding; het voltrekt zich
binnen één seconde, maar het leven lijkt daarna
in weinig meer op hoe het was. ,,Ineens is dat
lichaam stuk, als was het een apparaat’’, zo verklaart regisseur Jurjen Blick de titel van de serie.
De woordvoerder van Heliomare roemt de professionaliteit en integriteit van de makers.
,,Wij werken natuurlijk niet zomaar mee.
De privacy van onze patiënten en medewerkers

gaat natuurlijk voor alles.’’ Een researcher van de
VPRO liep maandenlang mee en won het
vertrouwen van patiënten, hun familie en het
personeel. ,,Al met al heeft het driekwart jaar
geduurd, ze zijn echt heel zorgvuldig te werk
gegaan’’, aldus Yvonne Molenaar.
Heliomare is volgens haar trots op het resultaat.
,,Medische revalidatie is een onderbelicht onderdeel van de zorg. Dat was voor ons de reden om
toch mee te doen, we vinden het belangrijk dat
daar meer aandacht voor komt.’’
Stuk is niet zomaar een docuserie. De regisseur
koos voor een bijzondere vorm. De serie vertelt
het verhaal van patiënten en medewerkers als een
roman. ,,Stuk is non-fictie, maar wordt gebracht
als een kwalitatief hoogwaardige dramaserie’’,
aldus Blick, die zich vooral liet inspireren door
speelfilms, dramaseries en romans.
,,Ik hou ervan om de manier van vertellen die je
kent uit speelfilms en dramaseries los te laten op
echte verhalen en echte mensen. Dat is ingewikkeld, omdat je als maker natuurlijk afhankelijk
bent van wat er in de werkelijkheid gebeurt en je
nooit precies kunt voorspellen welke ontwikkeling je personage door zal maken. Maar het blijkt
heel goed mogelijk om volkomen trouw te blijven
aan de werkelijkheid.’
“Stuk” is nog te zien op NPO2 op 30 januari, 6 en
13 februari. Uiteraard ook via uitzending gemist.
Foto’s aangeleverd door de VPRO.
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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.

FEBRUARI 1999
DE DENEN KOMEN!

Eerlijk is eerlijk: Wijk aan Zee is niet het eerste
dorp dat zich “cultureel dorp van Europa” noemde. Die eer valt te beurt aan het Deense dorp
Tommerup, dat in 1996 uit de schaduw kroop
van de culturele hoofdstad Kopenhagen.
Het dorp bestaat uit vijf kernen met tezamen
8000 inwoners. Het ligt op het eiland Funen, ca.
20 kilometer vanaf Odense. Geen ingeslapen
gemeenschap, integendeel. Tommerup doet al in
1989 van zich spreken. Na de omwentelingen in
Oost Europa nodigen ze 400 gasten uit het Oostblok uit als gast. Tommerup houdt met actieve
voormannen als Poul Petersen en Peer Madsen
actief voeling met de politieke en sociale ontwikkelingen in Europa.
Het is logisch, dat Tommerup als eerste een ontvangst krijgt in Wijk aan Zee. Burgemeester Finn
Brunse brengt voor Bert Kisjes een steen mee
– gebakken in de plaatselijke steenfabriek – met
het opschrift “Cultural Village of Europe 1996”.
Zo wordt het idee tastbaar doorgegeven.
Van 27 februari tot 1 maart wappert de Deense

vlag op het Paasduin. Het is nog even wennen
voor het gastcomité onder leiding van Margot
Ekhart en Vera de Winter. Ze hebben geen voorbeeld van een ander bezoek, maar al snel blijkt
dat de basisformule van de gastvrijheid goed
werkt: Logeren bij gastadressen om direct contact
te bevorderen, met elkaar eten en musiceren.
De Deense gasten maken kennis met ons dorp,
waar dankzij de kinderen van de Vrijheit overal
achter de ramen de Deense en Nederlandse vlag
te zien is. Heliomare, de Vrijheit en de reddingsboot zijn opgenomen in het programma.
De Denen op hun beurt presenteren de Wijk
aan Zee jeugd de sprookjes van Hans Christiaan
Andersen.
Het absolute hoogtepunt is de muziek, de
zangkunst van onze Deense gasten. Zes jonge
zangeressen zien kans om op zaterdagavond

het rumoerige Sonnevanck-publiek muisstil te
krijgen. Hun spatzuivere samenzang is ontroerend mooi. Dat blijkt ook de volgende dag bij
het koffieconcert in de sfeervolle Odulphuskerk.
Het Deense koortje brengt daar samen met het
Themakoor uit Wijk aan Zee een afwisselend
programma met zang van grote klasse.
Het Deense bezoek is een stimulans voor de Wijk
aan Zeese zangcultuur. “Vrij uit zingen” maakt de
naam van het koor waar en voegt in 1999 maandelijks een dimensie toe aan het programma door
altijd een lied uit het gastland in te studeren. Een
vorm van gezongen welkom, dat maakt dat de
gasten zich meteen thuis voelen. Dit jaar bestaat
het koor 25 jaar en zal ongetwijfeld van zich doen
horen. Ze weten zich inmiddels onderdeel van
een breed scala van zangkunst in Wijk aan Zee.

Yvonne Janssens brengt nieuw boek uit: ‘Pagina 42’

Het zevende boek van Yvonne Janssens is verschenen. Het boek, ‘Pagina 42’, staat zoals de lezers
gewend zijn bol van hilarische passages. ‘Pagina
42’ speelt zich af in Wijk aan Zee, maar ook
Alkmaar en Beverwijk vormen het decor voor het
verhaal. De titel is vernoemd naar de naam van
een tweedehands boekwinkel in Alkmaar.
“Als je verwacht dat een verhaal over een boekwinkel nog saaier is dan beige sokken dan sla je
de plank goed mis”, aldus Anita Kunnen. “Intriges, bedreigingen, een dode man in de gracht,
overvallen en omgevallen boekenkasten zijn geen
onbekende voorvallen in deze winkel.
Voeg hieraan een hoofdinspecteur met een dure
naam toe en een aantal boeven zo groot als
kledingkasten, en er ontstaat een perfecte
cocktail waarin de personeelsleden van de boekwinkel de olijfjes zijn.”

Naast het verschijnen van het boek, is op veler
verzoek het eerdere boek ‘Muze Muziek’ in een
herziene versie en met vele extra verhalen opnieuw uitgebracht als ‘Amuzerende Muze’. ‘Muze
Muziek’ was twee weken na verschijning uitverkocht en is inmiddels niet meer verkrijgbaar.
De voorvallen van de schrijfster en haar partner
staan ook in het nieuwe boek weer centraal.

dorpsweide zag met daarachter het silhouet van
de huizen en kerktorens. Dat was het precieze
moment waarop zij besloot hier te komen wonen.
Yvonne loopt regelmatig door de straten, samen
met haar hond. Voor haar is dit de beste manier
om het dorp te leren kennen. Een belangrijke
bezigheid tijdens het lopen, is het uitdenken van
situaties en dialogen voor haar verhalen.

In 2019 verschijnt ‘De Wolkenverzamelaar’.
Dit verhaal is speciaal geschreven voor het 20e
jubileumjaar van Cultureel Dorp Wijk aan Zee
en speelt zich dan ook in het dorp af. De duinen,
bunkers, het dorp en de dorpelingen zijn het
middelpunt van dit fictieve vertelsel.

De dialogen houdt zij hardop met haarzelf, een
reden waarom dorpelingen in een wijde bocht
om haar heen lopen en hun kinderen waarschuwen niet te dicht in de buurt van die vreemde
mevrouw te komen.

Inmiddels woont Yvonne bijna zeven jaar in Wijk
aan Zee. Ze werd verliefd op het dorp vanaf het
eerste moment dat ze hier binnen wandelde en de

‘Pagina 42’ en de andere boeken van Yvonne
Janssens zijn verkrijgbaar in de KOP van WaZ en
bij de Primera. Voor liefhebbers van de tablet zijn
haar boeken via iTunes te downloaden.

De “Leo-avonden” in Sonnevanck, de jaarlijkse
Wijk aan ZeeDee, het Themakoor, WazMank, het
gemengd mannenkoor voor alle soorten mannen,
Wazco, het Wijk aan Zee’s Collectief en vele solisten. Samen hebben ze een uitgebreid repertoire
met menige origineel voor het dorp geschreven
nummers. Echte dorpscultuur met een eigen
sound. Bij gelegenheid van 125 jaar badplaats
ontstaat ook het eigen volkslied: de Dorptionale.
Voor de eerste maal gezongen door Jacques Kloes
met een spontaan koor van meer dan honderd
dorpelingen. Nu vast op het repertoire bij alle
feestelijke gelegenheden. Samen zingen is een
sterke stimulans voor saamhorigheid.
Tekst: Jan de Wildt/Foto: Riet Molenaar.

Volgende maand:
Grieken verdrijven de kilte van maart.

Dorpsfeest 9 februari

De afgelopen weken is er druk geschilderd,
geoefend en gekookt. Op 9 februari is in De Moriaan het Dorpsfeest, voor en door de inwoners van
Wijk aan Zee. Directe aanleiding is het twintigjarig jubileum van Cultureel Dorp.
De kaarten zijn uitverkocht, maar mensen zonder kaart zijn vanaf 21.00 uur welkom.
In de zomer van 2018 ontstond het idee om
twintig jaar Cultureel Dorp niet zomaar ongemerkt voorbij te laten gaan. Twintig jaar geleden
zette Wijk aan Zee zichzelf op de kaart om op
een positieve manier weerstand te bieden aan
allerlei plannenmakers die van alles met - en vanhet dorp wilden. Om kennis uit te wisselen met
dorpen in Europa werd het idee opgevat om een
verbond van kleine kernen te vormen. De naam
Cultureel Dorp, Cultural Village, werd eraan
gegeven. Het bleek een springplank voor allerlei
mooie initiatieven waar het dorp nog steeds de
vruchten van plukt.
Ook nu weer leidt het komende feestjaar tot allerlei plannen. Zo dragen talloze inwoners hun
steentje bij aan het dorpsfeest. Elke dinsdagavond
en vrijdagmiddag wordt er door een groepje
kinderen geoefend in de Badgastenkerk. De kids
maken zelf de muziek en de teksten.
Kookgroepen bestaande uit inwoners van Wijk
aan Zee verzorgen de hapjes, en de versierploeg
werkt hard aan het Dorpsplein dat in de Moriaan gebouwd gaat worden. Om half zes kunnen
gasten voor het feest zich verzamelen op het
Julianaplein en bij de Spar om vervolgens in een
Lichtjesoptocht naar de Moriaan te lopen.
Het houdt niet op na het dorpsfeest. In de zomer
komt er een Dorpenweekend, waarbij inwoners
van de tien andere ‘Cultural Villages’ worden
uitgenodigd en er wordt een internationaal Jongerenkamp georganiseerd. Voor meer informatie
kijk op www.cultureeldorp.nl
Tekst: Merei Dekker.
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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

Colofon
Jaargang 38 • nummer 2• 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
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

Dorpsgenoten

Wim de Winter

Wim is hier geboren toen het nog Wijk aan Zee
en Duin heette in het blok van tien huizen dat de
‘Tienden’ werd genoemd. Het lag ongeveer op de
plaats waar de Tappenbeckstraat en het Boothuisplein elkaar kruisen. Lang woonde hij er niet,
want toen hij twee was verhuisde het gezin naar de
van Oldenborghweg, dat toen nog de Waterleidingweg heette.
“Ik ging naar de lagere school van de Kloosterorde van Sint Franciscus uit Denekamp, dat was in
het Klooster Maris Stella aan de Voorstraat, daar
woonden ook de nonnen die het onderwijs verzorgden. In 1941 zat ik in de zesde klas en was er
een mannelijke onderwijzer bijgekomen, meester
Heijnis. Deze adviseerde mij om naar de Mulo in
Beverwijk te gaan. Tijdens de bezetting werden
wij geëvacueerd en zoals vele Wijk aan Zeeërs
werden wij ondergebracht in de splinternieuwe
Rijvordtlaan. Na een jaar mochten wij weer naar
huis, maar dat bleek van korte duur, twee maanden later moesten wij alsnog verhuizen,
ditmaal naar Velsen Noord. Er was geen openbaar vervoer, dus wij liepen elke dag naar school
in Beverwijk. In september 1944 na dolle dinsdag
werd heel Velsen Noord ontruimd en konden wij
weer verkassen, ditmaal naar de Holflanderweg.
Op school liep de spanning steeds meer op, wij
zaten met onze leeftijd net op de grens waarop je
kon worden opgepakt en afgevoerd naar Duitsland, het hoofd van de school, de heer Vernooi
had een vluchtplan bedacht voor de zeventienjarige leerlingen. In een van de toiletten stond een
laddertje klaar waarmee wij naar een donkere
ruimte konden vluchten, eenmaal boven trokken
wij de ladder op en hielden ons koest. Gelukkig
is er nooit een alarm geweest, nodig was het dus
nooit, maar wij hebben de vluchtweg meermaals
geoefend.”

“Tijdens de Hongerwinter ging ik samen met
mijn broer Piet en neef Leo enkele keren op
voedseltocht de Kop van Noord-Holland in
en gingen wij proberen cokes te ruilen voor
aardappelen. Wij hadden alle drie een opgelapte
fiets met massieve anti-plofbanden. Tijdens de
overtocht met de kabelpont bij Akersloot werd
het spannend toen een Engels vliegtuig een schip
aan de kade in het vizier kreeg en er op begon te
schieten. Zodra wij de overkant zonder kleerscheuren hadden bereikt, sprongen wij snel van
de pont en verstopten wij ons achter de kade.
Na een paar rondjes schietend te hebben afgelegd
vervolgde de jager zijn reis richting noord.
Wij reden door en in Sint-Pancras vonden wij
een landbouwer die wel een zak cokes wilde
ruilen tegen een zak aardappelen. Omdat ik met
zestien de jongste was, besloten wij dat ik alvast
met de zak richting huis ging en Piet en Leo zouden proberen om nog een paar zakken te ruilen.
Zonder al te veel problemen kwam ik thuis en
later op de dag kwamen Piet en Leo”.
“Tijdens de Hongerwinter deed zich achteraf
bezien nog een grappige gebeurtenis voor.
Een inwonende ongetrouwde oom had nog een
gouden tientje en kon die ruilen voor een kilo
tarwe. De duur gekocht tarwe werd gemalen
in de koffiemolen. Toen moest er nog deeg van
gemaakt worden en wij hadden geen gist, maar
hadden gehoord dat je daarvoor in de plaats ook
zuiveringszout kon gebruiken. Onze moeder ging
ijverig aan de slag, maar ook na lang wachten
ging het deeg niet rijzen. Dan maar kleine sneetjes ongerezen brood, wij aten toen per slot alles
wat eetbaar was. Maar die nacht werd ik wakker
met pijnlijke maagklachten, toen ik naar beneden
ging naar het toilet stond de rest van de familie
al in de rij. Het zuiveringszout had kennelijk zijn
werk goed gedaan.”
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“Na de bevrijding solliciteerde ik naar een baan
op het laboratorium van de Hoogovens.
Ik werd aangenomen als leerling analist en te
werk gesteld bij de kunstmestfabriek Mekog.
In mijn vrije tijd moest ik een opleiding doen.
Intussen was de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, de voorloper van de EU opgericht.
De EGKS vond dat er te grote verschillen waren
in de analyse resultaten van de deelnemende landen wat betreft de meting van schadelijke stoffen
in het milieu door kunstmestfabrieken.
Ik werd bij de Mekog aangesteld als uitvoerder
van de noodzakelijke analyses. Ik heb daar de
Atoom Absorptie Spectrofotometer ontwikkeld, een apparaat waardoor de milieuvervuiling
beter kon worden geanalyseerd. Fosfaaterts is
een mineraal en een belangrijke grondstof van
kunstmest, waarin zware metalen zoals cadmium
en arseen in zitten. Ik heb meegewerkt aan de
ontwikkeling van machines om die te scheiden”.

Wim heeft drie zonen en als hobby houtsnijwerk,
fotograferen en hij schildert graag. Mede door
zijn belangrijke bijdrage aan een schoner milieu
heeft Wim in 1986 een Koninklijke onderscheiding gekregen.

weinig gewandeld en gelopen heeft. “Ik doe nu
veel om mijn benen weer sterk te maken.”
Elli is het levende voorbeeld van hoe belangrijk
yoga is, “al zeker als er iets met je is” vertelt ze.
“Eigenlijk zou yoga standaard ingevoerd moeten
worden ter voorbereiding van een operatie.
Het helpt je zo om in een goede conditie te komen én yoga heeft alles te maken met ademen en
het is al lang bekend dat je pijn kunt wegademen”.

gelegenheid voor de lokale bevolking. Hun doel
is niet alleen om de kinderen en de mensen daar
te helpen in hun eerste levensbehoeften, maar is
vooral gericht op het zelfredzaam maken van de
kinderen en de mensen daar. Voor meer informatie over dit centrum: www.ecologicthailand.com.
Meer informatie over de Stichting:
www.thaichilddevelopment.org (via de website is
het ook mogelijk om geld te doneren)

Ongeveer zes jaar geleden begon Elli met yoga op
dat mooie plekje in het regenwoud van Thailand
waar ze drie maanden als vrijwilligster mee ging
helpen in het Ecologisch Yoga Retreat Centrum.
Elke ochtend volgde ze daar yogales en is daarna
nooit meer gestopt. Ze had nog lichamelijke
klachten na een whiplash en een hernia, maar
dankzij het regelmatig beoefenen van yoga
verdwenen haar klachten. Terwijl deze Jutter
gedrukt wordt is Elli al weer op reis in Thailand,
ze bezoekt ook weer het Ecologisch Yoga Retreat
Centrum dat bungalows verhuurt om zo geld
te verdienen voor de school voor gehandicapte
kinderen. Het centrum zorgt tevens voor werk-

Belangrijk om te weten over het doneren van een
nier: je kunt prima leven en oud worden met één
nier. Gebeurt er iets met je nier? Als donor sta je
automatisch bovenaan de lijst voor een nieuwe
nier. Nierdonatie bij leven, dus als het gaat om
een nier die door iemand is afgestaan, heeft veel
meer kans van slagen dan een niertransplantatie
met een nier van iemand die overleden is.
Elli over haar nierdonatie: “Je geeft iets van jezelf
weg en je krijgt er het tienvoudige voor terug
want je krijgt het gevoel dat je ertoe doet, je hebt
iemand zijn leven terug mogen geven. Elli ziet
het als een eer dat ze dit heeft mogen doen.
Tekst en foto: Stephanie Dumoulin.

Dat Wim gewaardeerd werd op zijn werk blijkt
wel uit de brief welke Wim kreeg bij zijn pensionering van de directeur van DSM Meststoffen.
‘De werkgevers waarvoor u gewerkt heeft zijn
trots op een medewerker, wiens werk wordt verheven tot norm in de industrie’ en ‘Uw vakkennis
wordt nog steeds hoog gewaardeerd, blijkt uit de
analyse-verzoeken, die ons onlangs nog bereikten
uit DSM Geleen. Ondanks de kennis, instrumenten en de mankracht, die bij DSM Research
aanwezig zijn, is het alleen Wim de Winter die
het gehalte Arseen kan specificeren in hun moeilijke monsters.
Tekst: Georges van Luijk./Foto: Heleen Vink.

Elli Bodewes staat een nier af

“Het indringendste van dit alles is een geluksgevoel
dat mij niet meer verlaat en dat alles te maken
heeft met het feit dat ik dit kon en mocht doen”.

Elli staat bekend als een hulpvaardige vrouw
die zich inzet voor anderen, vlak na de Tsunami
in 2004 hielp ze in Thailand mee op het eiland
Phuket. Daarna, zo’n 10 jaar later in Paksong,
midden in het woud van Thailand, hielp ze mee
op een Ecologisch Yoga Retreat Centrum dat geld
inzamelt voor de Thai Child Development Foundation, een stichting die gehandicapte kinderen
helpt en zorgt dat ze zelfredzaam worden.
Ze hielp mee in Chiang Mai waar de tempelhonden gevoerd worden met eten dat over is uit
restaurants.
Dit najaar deed Elli iets heel bijzonders: ze doneerde haar nier. Ze hoeft eigenlijk niet zo nodig
in de Jutter, maar omdat ze wel graag aandacht
wil geven aan nierdonatie bij leven, besluit ze
het toch te doen. Haar verhaal begint bij een
vriend, een vriendin en een schoonzus, alle drie
doneerden ze een nier aan iemand die dreigde
te overlijden aan ernstig nierfalen, één van hen
zelfs aan een onbekende. De verhalen van deze
drie mensen zette Elli aan het denken of zij zoiets
ook zou doen als het op haar pad kwam. En daar
kwam een nieuwe onderbuurvrouw, een dame
met wie haar geschiedenis al 40 jaar teruggaat.
Al vaker kon Elli haar helpen maar deze keer was
haar hulp van een ander formaat. Haar onderbuurvrouw en tevens vriendin werd ziek en bleek
dringend een nier nodig te hebben voor een
volwaardig leven. Elli hoeft er niet lang over na te
denken en besloot haar nier te doneren. Ze ziet
er niet uit als een senior maar dat is ze volgens
haar paspoort wel. Eigenlijk al over de leeftijdsgrens heen, maar omdat ze zo gezond en fit blijkt
te zijn, mag en kan ze een nier doneren. Omdat
de bloedgroepen van de twee niet overeenkomen, kan haar nier niet naar haar vriendin. Maar
gelukkig is de technologie inmiddels zo ver dat ze
alle nierpatiënten die zelf een donor meenemen
maar niet met elkaar matchen, in een database

gestopt kunnen worden waaruit dan een zogenaamd cross-over programma rolt. Elli en haar
vriendin komen in zo’n cross-over programma
met zes andere mensen. Vier gezonde mensen
staan hun nier af ten behoeve van vier mensen
met ernstig nierfalen. Elli kent de ontvanger van
haar nier niet persoonlijk maar dat maakt haar
niet uit. Haar vriendin krijgt een nier van iemand
anders uit het programma. De operaties vinden
alleen plaats als ze voor alle acht kunnen doorgaan. Een spannende tijd breekt aan, niet zo zeer
vanwege het afstaan van de nier en de urenlange
operatie, maar vooral omdat er acht mensen bij
betrokken zijn en als er met één van de acht iets
aan de hand is, gaat de cross-over niet door.
Eind oktober is het dan eindelijk zover, het is
een ingewikkelde logistieke planning, want alle
acht worden tegelijkertijd geopereerd, de donor
gaat naar het ziekenhuis van de ontvanger en Elli
wordt in Rotterdam geopereerd. De chirurg die
bij Elli de nier zal verwijderen, een Vietnamese
arts, zal deze bij de ontvanger ook weer plaatsen.
Vooral de donors gaan een pittige tijd tegemoet,
ze gaan van een gezond lijf naar een lijf dat niet
alleen een flinke operatie heeft ondergaan, maar
zich ook zal moeten aanpassen aan het leven met
één nier. “Dat is ‘gemakkelijk’ te doen, je kunt
heel goed oud worden met maar één nier” zegt
Elli hierover. Artsen en verpleegkundigen staan
versteld, twee dagen na de operatie doet Elli haar
eerste yogaoefeningen alweer in bed… Doe nou
maar rustig aan met die yoga was haar gezegd.
“Ik ben heus niet meteen weer op mijn kop gaan
staan, ik ben in bed begonnen met de kleermakerszit, met rustig ademen naar mijn wonden en
met wat rekken en strekken.” Haar yoga mat nam
ze mee naar het ziekenhuis en langzaam bouwde
ze de oefeningen op. Haar Vietnamese arts was
onder de indruk.“Ik weet wat ik in mijn handen
heb gehad, ik kon voelen aan uw nier dat u veel
aan yoga doet, degene die uw nier heeft gekregen
mag van geluk spreken.” Een groot compliment
voor Elli. Ze ziet zichzelf niet als patiënt en ze is
al heel snel weer fit al kan ze goed voelen dat ze
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Aan de Keukentafel met Makos Guba van Nora Farkas
In ‘Aan de Keukentafel’ delen Wijk aan Zeeërs hun
bijzondere recepten met een verhaal. Nora Farkas
is van origine Hongaarse en hoewel ze al twintig
jaar in Wijk aan Zee woont, is Hongaars koken
voor haar eventjes thuiskomen. Ze deelt met ons
het recept voor Makos Guba, een zoet hoofdgerecht
met maanzaad.
”Eigenlijk is het niet een vast verhaal wat er bij
dit gerecht zit. Hongaars koken is voor mij eventjes thuis zijn, even de geur van mijn jeugd in
mijn neus, de geuren en smaken van hoe het ooit
was. Heimwee heb ik wel, maar vind het in Wijk
aan Zee heerlijk.
Ik woon er met een kleine pauze al twintig jaar,
ik kwam hier om te werken in Heliomare en werd
er twee jaar later verliefd op mijn man die hier
Spaanse les volgde. Toen ik net een paar dagen
in Wijk aan Zee was, zag ik een groep mensen
een boomstam van wel twintig meter door de
straat sjouwen. Ik vond het maar een vreemd
volkje, maar het bleek een optocht van een groep
Spanjaarden uit Porrua vanuit Cultureel Dorp
te zijn. Dus je kunt wel zeggen dat niet alleen
Cultureel Dorp, maar ook ik mijn twintigjarig
jubileum vier dit jaar. Een vriend van mij zei ooit,
je bent pas een echte Wijk aan Zeeer als je in de
Jutter hebt gestaan en dan sta ik nu in de Jutter.
Het gerecht wat ik maak, heet Makos Guba en is
in Hongarije een hoofdgerecht. In Hongarije eten
wij regelmatig zoete hoofdgerechten, dus niet alleen maar vlees en paprika. Als ik het maak, eten
mijn zoons het het liefst de hele dag, heerlijk vinden ze het. Zoals je ziet zit er heel veel maanzaad
in. In Nederland kennen wij dat niet zo, maar in
Hongarije eten wij veel maanzaad.
Dit omdat er zeker vroeger veel seizoensgebonden voedsel werd gegeten en er in de winter niet
veel was. Ook wordt er niet aan het weggooien
van eten gedaan in Hongarije, dit gerecht leent
zich goed voor het oude stokbrood van het feestje
van de avond ervoor.”
Recept voor 4-6 personen
1 stokbrood in dunne plakjes gesneden
4 eieren
250 ml slagroom
6 el suiker
1 zakje vanille suiker
400 ml melk
Met haar unieke laagdrempelige aanpak door gekwalificeerde vrijwilligers blijkt SchuldHulpMaatje
IJmond (SHMIJ) ook in 2018 een gewaardeerde
rol te hebben gespeeld bij het helpen oplossen van
de financiële schuldenproblematiek van menige
inwoner uit de IJmond en zelfs daarbuiten.
Sinds de oprichting vijf jaar geleden is de omvang van de werkzaamheden gegroeid, zowel
naar de aard van de problematiek als naar de
tijdsbesteding die daarmee gemoeid is.
Hoewel de gemeenten met hun sociale teams van
professionele hulpverleners zeer belangrijk werk
verrichten, is in de praktijk de aanvullende inzet
van vrijwilligers vaak onontbeerlijk. Bij die inzet
blijkt steeds hoe belangrijk het scheppen van een
vertrouwensband is. SHMIJ krijgt zo met haar
informele makkelijk benaderbare aanpak successen te boeken die uitstijgen boven het louter
helpen oplossen van geldproblemen. De maatjes
die, bij wijze van spreken, door de hulpvragers
dag en nacht oproepbaar zijn worden geleidelijk aan mentale vertrouwenspersonen met een
coachende rol. Daarbij blijft voorop staan dat het
oorspronkelijke uitgangspunt van de daadwerkelijke hulp recht overeind blijft: zelfredzaamheid.
Het maatje is en blijft een wegwijzer en een middelaar en geen probleemeigenaar.
Door deze ontwikkelingen doet het vrijwilligerswerk meer een beroep op de verschillende
kwaliteiten van de begeleiders. Het werken in
de schuldenproblematiek is daardoor niet alleen ingewikkelder geworden maar zeker ook
uitdagender. In de praktijk blijkt dat de totale
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De Gieteling
Thuis bewaar ik nog een oude brief, die
mijn opa in de jaren twintig schreef naar de
directie van de toenmalige Hoogovens. Zijn
vader was net overleden en hij vroeg beleefd
om ‘een betrekking’, om voor zijn moeder,
broertjes en zusjes te kunnen zorgen.

50 g roomboter
de rasp van 1 citroen
de rasp van 1 sinaasappel
125 g maanzaad, gemalen of gestampt in een
vijzel, te verkrijgen op de Zwarte Markt
De saus
1 l melk
40 g custard poeder
40 g suiker
Bereidingswijze:
Oven voorverwarmen op 180 graden, ovenschaal
invetten of met bakpapier bekleden. Eieren
mengen met de suiker, vanillesuiker, melk, slagroom, citroen- en sinaasappelrasp. De gesneden
broodjes in het eimengsel dompelen, zodat ze

zich vol zuigen met vocht, niet meer dan 4-5
stukjes tegelijk. De ovenschaal bedekken met de
natte broodschijfjes, bestrooien met de gemalen
maanzaadjes. De rest van de broodjes stapelen,
bestrooien en verder gaan tot dat de broodjes op
zijn, eindigen met maanzaadjes. Afdekken met
alufolie en 20/25 minuten bakken op 180 graden.
Voor een knapperige korst nog tien minuten op
225 graden zonder folie. Voor de saus kook je
een liter melk. Met een paar lepels koude melk
de custard en de suiker oplossen. Zodra de melk
kookt, het custardmengsel toevoegen, even paar
minuten laten koken, blijven roeren.
De saus schenk je rijkelijk over het gerecht.
Heb je ook een recept met een verhaal dat je wilt
delen? Mail annemariefons@gmail.com
Tekst en foto: Annemarie Deen-Zoontjes.

Schuldhulpmaatje IJmond pakt door

persoonlijkheid van het maatje van groot belang
is om de relatie met de hulpvragers open en
transparant te houden. Tegen deze achtergrond
is met name in het afgelopen jaar de behoefte
aan een verdere professionalisering van de eigen
organisatie nadrukkelijk naar voren gekomen.
Verdere digitalisering is noodzakelijk gebleken
naast intensivering van de contacten met de
bekende schuldeisers als de gemeenten zelf en
de woningbouwverenigingen. Verder is gebleken
dat het coördinaat SHMIJ te veelomvattend is geworden voor één persoon. Daarom is naast Tessa
Heijliger als coördinator de heer Ben van Rooij
gevraagd om haar te willen helpen. Zo vult zowel
een vrouw als een man, jong en ervaren het totale

coördinaat op eigentijdse wijze in.
Bij de stichting “Maatjes voor Schuldhulp”
IJmond is de coördinator alle dagen van de week
bereikbaar en zijn 10 maatjes bereid gezinnen,
maar ook alleenstaanden of jonge mensen te
begeleiden. Na een gesprek met de coördinator
wordt een passend maatje gekozen en heeft u
wekelijks ondersteuning om uit de financiële
problemen te komen. Er zijn géén kosten aan
verbonden.
Heeft u betalingsachterstand en wilt u hulp?
Neem contact op!
Tel. 06- 10789771 óf shmijmond@gmail.com
Adres: Elbestraat 16, 1966 XJ Heemskerk.
Internet: www.maatjesvoorschuldhulpijmond.nl

Mijn opa Gerrit werd aangenomen en
heeft het meer dan veertig jaar volgehouden, op meerdere afdelingen. Hij sloot
zijn loopbaan af met het traditionele lintje
voor trouwe dienst. Een oude foto toont
een hoge pief van het staalbedrijf die mijn
opa en oma thuis bezoekt. Hij overhandigt
mijn opa een oorkonde, een horloge en
mijn oma krijgt een bos bloemen en een
staande asbak. Waar ik als kind heerlijk
mee kon spelen, omdat het klepje rond
draaide als je op het knopje drukte.
Ook mijn andere opa werkte er lange tijd.
Dankzij het staalbedrijf kon hij in de jaren
vijftig de armoede in Groningen ontvluchten. Van een huisje tussen de open velden,
naar een flat aan de Pieter Verhagenlaan
met grote ramen. In die tijd werd dat
gezien als een flinke stap vooruit.
Mijn opa’s, ooms en vader hebben hun
voetstappen liggen op het fabrieksterrein
achter de duinen. Aan elke voetstap kleeft
een herinnering. Bij opa achterop de fiets
naar de Gieteling, de winkel van Hoogovens. De verhalen over het Kesslerhuis,
waar mijn opa en oma met het hele gezin
op vakantie gingen. Als ik de Hoogovens
ruik, ruik ik geen stinkfabriek maar de
geur van mijn vader als hij thuiskwam.
Voor een jongen als ik, die naar school
kon en kon studeren dankzij het staal, zijn
het lastige tijden. Tata ligt zwaar onder
vuur. Ik wil zeker niet alles goedpraten.
Gezondheid is essentieel en Tata moet zich
aan de regels houden. Toch is het in mijn
ogen minder zwart wit dan het roet op de
vensterbank. Ik heb grote bewondering
voor de Wijk aan Zeeërs die, vanuit de
Dorpsraad bijvoorbeeld, voor ons belang
opkomen. Ik snap daarentegen ook de
trots en de loyaliteit van de mannen en
vrouwen van Staal, want Tata is niet alleen
een fabriek, maar net zo goed sentiment,
een herinnering.
Die twee kanten horen bij elkaar en kunnen best naast elkaar bestaan. Op tv werd
laatst gesteld dat het dorp in twee kampen
is verdeeld door Tata. Ik vermoed dat
het veel genuanceerder ligt. Protest tegen
‘de grootmachten’ en de liefde voor het
uitzicht op de fabriek zijn beide als yin en
yang diep verankerd in ons wezen.
Bezoekers van buiten neem ik graag mee
het Paasduin op, om zich te verwonderen
aan het uitzicht. Ook een Tata Tango van
zanger Fons Deen maakt me trots, want
met humor en zelfspot protesteren, zonder
zurigheid, is een prachtige manier van
communiceren. Op eigen en positieve
kracht de dialoog of indien nodig de strijd
aangaan is een mooie Wijk aan Zeese
traditie. Naar de rechter stappen is dat in
mijn ogen niet, want als er een rechter aan
te pas komt wordt er niet meer gepraat.
Een laatste strohalm.
Mijn opa was allang overleden, maar met
kerst kreeg mijn oma nog altijd een kerstpakket met een mooie brief van de
directie. Daar werd reikhalzend naar
uitgekeken. Misschien ben ik naïef, maar
diep in mijn hart geloof ik dat er nog
altijd een beetje van dat oude Hoogovens
bewaard is gebleven in het huidige Tata.
Jacky de Vries.

Agenda

Expositie: “Timeloops”

Vrijdag 1 februari
Kop van WaZ: Opening expositie Timeloops;
17.00 uur
Sonnevanck: DJ Goosie; 21.00 uur
Zaterdag 2 februari
Sonnevanck: Live muziek; 22.00 uur
Zondag 3 februari
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Donderdag 7 februari
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 8 februari
Sonnevanck: Live muziek; 21.00 uur
Zaterdag 9 februari
De Moriaan: Jubileumfeest 20 jaar Cultureel
Dorp; 17.30 uur
Sonnevanck: Dean and the Moonboys; 22.00 uur
Woensdag 13 februari
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 14 februari
Sonnevanck DonderdagSessie; 20.30 uur
Vrijdag 15 februari
Sonnevanck: Live muziek; 21.00 uur
Zaterdag 16 februari
Sonnevanck: Live muziek; 22.00 uur
Zondag 17 februari
De Moriaan: Rommelmarkt; 12.00 – 15.30 uur
Dinsdag 19 februari
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd (aanmelden:
0251-374320); 17.00 uur
Woensdag 20 februari
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur
Donderdag 21 februari
Sonnevanck: Leo & friends; 20.30 uur
Vrijdag 22 februari
Sonnevanck: DJ Goosie; 21.00 uur
Zaterdag 23 februari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck: Muziek: Elvis & the Cool Moon
Boys; 22.00 uur
Donderdag 28 februari
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur

Ron Bergman is fotograaf en videokunstenaar
die onder de naam Eyedevil werkt als live-VJ bij
openingen en optredens. In deze expositie werkt
hij met technieken als stopmotion, grafische animatie en een beeldencarrousel. Met eigen foto’s,
filmmateriaal, props en samples van archiefbeelden mixt hij een hallucinerend microwereldbeeld
van verschijnen en verdwijnen.

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Onderzoek welzijn, zorg en sport

In de Jutter van januari 2019 heeft u kunnen
lezen dat de Participatieraad en de gemeente onderzoek gaan doen naar de wensen en behoeften
van de bewoners van Wijk aan Zee op het gebied
van welzijn, zorg en sport.
Daarbij doemen vragen op als: wat verlangt u als
inwoner van Wijk aan Zee van een dorpshuis?
Welke activiteiten vinden er plaats? Maar ook:
wat denken Wijk aan Zeeërs zelf te kunnen realiseren en wat is daarvoor nodig? Kunnen we eigen
initiatieven ondersteunen? Kortom: de gemeente
wil de behoefte aan activiteiten en voorzieningen
in Wijk aan Zee goed in beeld krijgen.
Dan kunnen de plannen daarbij aansluiten.
Niet alleen voor nu, maar ook in de toekomst.
De gemeente wil natuurlijk zoveel mogelijk inwoners horen en geen onderwerpen over het hoofd
zien. Daarom is een werkgroep samengesteld met
inwoners uit het dorp, een afvaardiging van de
Dorpsraad, De Moriaan, vertegenwoordigers van
de Participatieraad en de gemeente. De stuurgroep is half januari voor het eerst bijeen geweest.
Er is onder andere nagedacht over de vorm van
het onderzoek. Moet er huis-aan-huis geënquêteerd worden? Of kunnen social media gebruikt
worden? Hoe ziet de populatie er uit en welke
groepen moeten er vooral niet vergeten worden
bij het onderzoek? Welke middelen worden er
ingezet om ook een representatief beeld van
de wensen van bijvoorbeeld jonge kinderen of
ouderen te krijgen? Er is veel ter sprake gekomen.
Een goede opbrengst waar de gemeente en de
participatieraad mee verder kunnen.
In maart komen ze naar Wijk aan Zee voor het
onderzoek. U wordt op de hoogte gehouden.

Videokunstenaars nemen een loopje met de tijd.
Kom binnen van 1 februari tot 1 april , ga zitten
en neem even de tijd voor deze expositie in de Kop
van WaZ. De tijd is een rode draad in het videowerk van Jan van der Land en Ron Bergman.

Jan van der Land is vooral bezig met verhalen,
documentaires. Al zijn video-installaties hebben
te maken met tijd, stukjes tijd, die ronddraaien en
weer terugkomen. Of het nu gaat om een video
die in een loop staat of de zogenaamde timelaps
en hyperlaps filmpjes. De beelden maakt hij allemaal zelf.
De opening is vrijdag 1 februari vanaf 17 uur.
Tijdens de opening zijn de videokunstenaars
aanwezig en er is een live-act. Popcorn en cola
worden geserveerd!
Kijk op de website www.kopvanwaz.org

Cursusprogramma Dorpsraad

BODYSHAPE
Start: Woensdagavond 6 februari
Aanvang:19.30hr: Locatie: De Moriaan
Prijs: € 54,65 voor 15 lessen.
Kontaktpersoon Inge de Snaijer
Sportwaz@hotmail.com
SENIOREN-FIT (sport en spel)
Start: Woensdagmiddag 6 februari t/m 1 mei
Aanvang:14.00hr: Locatie: De Moriaan
Prijs € 25,-- voor 13 lessen
Kontaktpersoon Elli Bodewes
ellibodewes@hotmail.com
(ZIT)YOGA VOOR OUDEREN
Start: Woensdag 6 februari
Aanvang: 11.00hr: Locatie: De Gouden Gunje
14 lessen: 10 rittenkaart € 50,--, per keer € 7,-Kontaktpersoon Tineke Vos: tineke.vos@ziggo.nl
TEKEN EN SCHILDERCLUB
Start: Donderdagmiddag 7 februari
Aanvang: 13.30hr: Locatie: De Moriaan
Prijs € 22,50 voor 12 sessies
Kontaktpersoon Nico Mijnen
nicomijnen@casema.nl
Voor overige informatie en/of vragen namens de
Dorpsraad Tineke Vos tel. 0251-375322

Workshops yogaschool de Ruimte

Yogaschool de Ruimte organiseert maandelijks
een workshop op zaterdag. Ook niet-leden kunnen zich hiervoor opgeven. De eerstvolgende
is een workshop Mindfulness op 23 februari
gegeven door Kalinka van Wees. Ben je benieuwd
naar deze workshop? Kijk dan op:
www.deruimtewijkaanzee.nl.
Op vrijdag 1 maart start een nieuwe training
Mindfulness. Met Mindfulness of aandachttraining leer je op een nieuwe manier omgaan met
stress, pijn, verdriet, ongemak en andere emoties.
Tijdens de achtweekse cursus krijg je handvatten om je ‘aandachtspier’ in het dagelijks leven te
trainen. Een levensveranderde training!
De start is op vrijdag 1 maart van 11.30 tot 13.30
uur in yogaschool de Ruimte. Kalinka van Wees
geeft de cursus. Kijk voor meer informatie op
Gelukkeling.nu/mindfulness.
Binnenkort kunnen ook de allerkleinsten terecht
in de Ruimte. Op 11 maart geven Stephanie Dumoulin en Kalinka van Wees een gratis workshop
Kinderyoga voor kinderen in de leeftijd 4 tot
7 jaar. Bij voldoende interesse zal in de Ruimte
wekelijks een les kinderyoga in deze leeftijd
komen. Wilt u het eens proberen met uw zoon of
dochter? Stuur een e-mail naar:
deruimtewijkaanzee@gmail.com
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Schoonheid van meerstemmig koor
Wijk aan Zee telt 850 gebouwen. En – jawel – er
staan meer dan vierhonderd organisaties in ons
dorp ingeschreven. Denk daarbij aan bijvoorbeeld
stichtingen, verenigingen en BV-s. Wat zegt dat?
Wijk aan Zee bruist van de activiteit en ieder heeft
zijn eigen manier er iets van te maken. Zo zijn er
meerdere koren in het dorp. En op het Julianaplein
hebben we twee frituuruitbaters. Een buitenstaander zegt al gauw: ‘Waarom gaan die twee niet
samen?’ Nou - heel eenvoudig - ze hebben allebei
een ander idee over frituur. En het dorp heeft zo
meer te bieden; ieder zijn smaak.

Vraag een inwoner van Wijk aan Zee naar de
overlast door Tata en de grafietregens. De eerste
zal wijzen op te slappe regelgeving. De tweede
onderstreept de falende handhaving. En een
derde meent dat de vervuiler beter z’n best moet
doen. Alle drie trekken op hun eigen wijze aan
de bel. Een advertentie, een brief, een lied, een
gedicht, een bezwaarschrift, een optreden voor de
televisie, een meldpunt en wellicht een rechtszaak. Meerstemmig uit Wijk aan Zee zich over
de vervuiling. Dat is een groot goed. Wijk aan
Zeeërs zijn creatief, eigenzinnig en laten zich niet
de mond snoeren. De eerste keer als je het hoort,
ben je overdonderd door de veelheid. Maar het is
net als bij een meerstemmig koor. Als je aandachtig luistert, hoor je hoe mooi de verschillende
stemmen elkaar aanvullen en versterken.
Dat is ook de uitdaging voor regelgevers, handhavers en vervuilers. Luister goed en luister naar
iedereen. Dat is soms lastig, maar het is wel de
manier om samen tot een betere toekomst te
komen.
In Wijk aan Zee komen we elkaar op straat tegen.
Een knipoog, een handgebaar of een blik is al
voldoende om elkaar te laten weten dat ieders
initiatief van waarde is. Misschien is het aanleiding om eens samen te zitten en een verschillende kijk op de zaak uit te wisselen. Of om de ander
aan te moedigen: ‘Hé, ik zag je in de krant. Leuk!’
Want, ook al kunnen aanpak of visie verschillen,
we delen een vurige liefde voor Wijk aan Zee.
De Dorpsraad.

Dorpskerk
Zondag 3 februari 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden
Zondag 17 februari 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Fisser te Amsterdam

Odulphuskerk
Zaterdag 2 februari 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. Roland Putman
Zondag 10 februari 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: k. Teun Warnaar
Zaterdag 16 februari 19.00 uur
Gezinsviering met Jeugdkoor
Voorganger: p. Kaleab
Zondag 24 februari 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. Kaleab

Oecumenische Bijbelkring

Maandag 11 februari gaat het bijbelgesprek verder over de eerste brief van Paulus aan Timoteüs.
We bespreken nu hoofdstuk 4. 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.

Rommelmarkt in De Moriaan

Op zondag 17 februari is er weer een Rommelmarkt in Dorpshuis De Moriaan van 12.00 15.30 uur. De toegang is 1,00 euro en de kinderen
kunnen gratis naar binnen. Voor inlichtingen:
Riet Zuiderduin tel. 0251-375925.

