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Provinciale
verkiezingen:
meeste partijen sluiten productiestop Tata Steel niet uit bij blijvende overlast
Nog even en we mogen naar de stembus om
nieuwe leden te kiezen voor de Provinciale Staten.
Maar hoe denken die partijen eigenlijk over de
grafietregens, woningbouw in ons dorp en de plannen voor een rondweg richting de Noordpier?
De Jutter vroeg aan alle Noord-Hollandse fracties
om antwoord te geven op drie Wijk aan Zeese stellingen. De uitkomsten zijn boeiend.
De verkiezingen zijn op 20 maart.
Tata Steel
Opvallend veel partijen zijn voorstander van een
eventuele tijdelijke productiestop als Tata Steel en
Harsco voor overlast blijven zorgen en de regels
overtreden. Andere fracties nuanceren dit. ‘Tata
is ook werkgever’, laat Code Oranje weten. ‘We
willen proberen de balans te herstellen en burgers
hier zoveel mogelijk invloed op laten uitoefenen.’

Voor fracties als Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP is een productiestop niet uitgesloten.
‘Voor GroenLinks staat de gezondheid van de
inwoners voorop. Daarom moet het provinciebestuur streng optreden.’
Woningbouw
Alle fracties die reageerden zijn voor woningbouw in het dorp, maar dan naar behoefte.
‘Als er inderdaad behoefte is aan vooral woningen die betaalbaar zijn voor ouderen, starters en
jongeren zal daar gevolg aan gegeven moeten
worden’, zegt bijvoorbeeld de PVV.
‘Vele ouderen wonen als alleenstaande in een te
groot huis en willen graag naar seniorenwoningen’, laat de Ouderenpartij ons weten. ‘Deze zijn
geschikt en betaalbaar voor jongeren.
De oude hofjes moeten terug.’
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Rondweg
Een rondweg om Wijk aan Zee naar de Noordpier, om het verkeer uit het dorpshart te weren,
verdeelt de fracties. Zo zijn de fracties van
GroenLinks, de SP en de PvdA bijvoorbeeld
tegen. ‘Het drukke autoverkeer door het dorp
is alleen op stranddagen een probleem’, laat de
PvdA weten. ‘Dat is geen aanleiding om natuur
op te offeren.’ Het CDA is juist voor: ‘Stilstaand
verkeer is vervuilend voor de omgeving. Daarom
zijn we voor een rondweg.’
Op blz. 7 alle antwoorden op de stellingen van
alle fracties die meededen aan ons onderzoek.
VVD, Forum voor Democratie en DENK hebben
ondanks herhaaldelijk verzoek te reageren geen
antwoord gegeven.
Tekst: Jacky de Vries/Foto: Heleen Vink.

Stofmelder.nl verzamelt klachten over Tata Steel en Harsco en stuurt deze in één keer door naar alle instanties
Het gaat goed met Stofmelder, zeggen de initiatiefnemers. Stofmelder.nl is een idee van onder
meer dorpgenote Sanne Walvisch en Jacqueline
Makbouli. Het verzamelt overlast en klachten over
Tata Steel en Harsco en stuurt deze klachten in
één keer door naar alle instanties: Tata Steel, de
omgevingsdiensten en de GGD. Sinds december
zijn honderden klachten doorgestuurd en worden
er al vervolgplannen gemaakt.
Het idee voor Stofmelder.nl ontstond tijdens de
informatieavond in november. Terwijl dorpsgenoot Sanne Walvisch zich in het publiek druk
maakte, plaatste de Beverwijkse programmeur
Jan van Kampen een bericht op Twitter: “Mijn
handen jeuken om zo’n centraal meldpunt zelf
te programmeren.” Ook Jacqueline Makbouli
reageerde op de tweet van Jan en binnen 24 uur
hadden de drie een crowdfundingsactie opgezet.
Een weekend later was er voldoende budget op-

gehaald en is Jan gestart met programmeren.
Met dank aan de ruim honderd donateurs uit
Wijk aan Zee en omgeving!
Volgens Sanne Walvisch gaat het goed met stofmelder.nl. ,,We hebben er wel hard aan moeten
trekken om klachten op de ‘juiste’ wijze bij Tata
en Omgevingsdiensten binnen te krijgen’’, legt ze
uit. ,,Sinds december hebben we zo’n 350 klachten doorgestuurd. We horen van de verschillende
instanties dat ze nog nooit eerder zoveel klachten
te verwerken hebben gekregen. Natuurlijk komt
dat vooral door de overlast zelf en door alle
media-aandacht, maar met Stofmelder.nl hebben
we het doorgeven van klachten veel sneller en
makkelijker gemaakt.’’
Naast het meldpunt www.stofmelder.nl is er
ook een Stofmelder facebookpagina. Daarop
wordt alle berichtgeving verzameld. ,,We doen
dit zo objectief en neutraal mogelijk. We maken
ons zorgen, maar Stofmelder is géén anti-Tata

actiegroep. Dit is de provincie Noord Holland
ook opgevallen: Adnan Tekin reageert regelmatig
direct op vragen op Facebook’’, aldus Sanne.
De initiatiefnemers zijn druk bezig met de vervolgplannen. De website wordt verder doorontwikkeld, zo is het nu mogelijk om foto’s mee te
sturen. Verder is er een samenwerking op komst
met de Waag Society. Zij hebben de opdracht van
de provincie om samen met bewoners een fijnstofmeter netwerk uit te rollen. ,,We onderzoeken
nu of het zin heeft om eerder zelf te starten met
het bouwen en plaatsen van fijnstofmeters, de
meningen over de betrouwbaarheid verschillen nogal. Daar hebben we ons wel in verkeken’’,
vertelt Sanne.
Ook de Dorpsraad is blij met dit initiatief.
,,We zijn erg voor het gebruik van de stofmelder
omdat hierdoor ook data beschikbaar komt over
het aantal en type klachten’’, aldus een woord-

Vervolg zonnepanelenactie Waterschapsverkiezing is belangrijk voor Wijk aan Zee
Uw woning klaar maken voor de energietransitie,
zorgen voor een beter milieu en dat terwijl u uw
energierekening naar beneden ziet gaan.
Al eerder hebben meer dan 300 huiseigenaren in
de gemeente Beverwijk de stap gezet om zonnepanelen aan te schaffen. Nu gaat voor de tweede keer
de collectieve zonnepanelenactie van start.
Installateurs
Er is een collectieve inkoop georganiseerd waarbinnen gerenommeerde regionale zonnepanelenspecialisten een aanbod voor u op maat maken.
Zij bieden u alle dezelfde lage prijs voor installatie van de panelen. Wanneer u zich aanmeldt,
komt vrijblijvend en gratis één van de specialisten bij u langs voor advies. Als u gebruik maakt
van dit aanbod, heeft u tevens het voordeel dat de
btw kan worden teruggevraagd.
Deelname
U kunt zich tot 6 mei 2019 inschrijven via:
www.duurzaambouwloket.nl/actiebeverwijk
Op deze pagina vindt u ook meer informatie over
het verloop het actietraject, dat gelijk van start
gaat wanneer u zich inschrijft.
Bewonersavond
Wilt u meer weten? De gemeente heet u van harte
welkom op de bewonersavond die wordt georganiseerd op woensdag 13 maart bij SV Wijk aan
Zee, Duinrand 1. De avond start om 20.00 uur.

In maart kunnen we niet alleen naar de stembus
om nieuwe Provinciale Statenleden te kiezen, er
zijn ook waterschapsverkiezingen. Wijk aan Zeeër
Hans Ghijsels is kandidaat voor Water Natuurlijk.

waterschapspartij. Heb direct volmondig ja gezegd. Het is een partij met ambitie. We gaan voor
schoon water, mooie natuur en ook economie.
Is heel goed met elkaar te combineren.

Wie is Hans Ghijsels?
Ik ben in Brunei geboren en opgegroeid in
Heemskerk. Tijdens de middelbare school kwam
ik in het weekend al in Wijk aan Zee. Ben ruim
dertig jaar lobbyist geweest voor de agrarische
sector in Nederland. Bij de oprichting van
cultureel dorp Wijk aan Zee kwam ik in contact
met Bert Kisjes. Dat contact en de binding met
dit dorp is altijd gebleven. Ik mag me gelukkig
prijzen dat ik hier nu bijna een jaar vertoef.
Ik heb een groot ambtelijk en politiek netwerk.
Ben dertig jaar lid geweest van de VVD en ben
ook politiek actief geweest. Van deze partij heb ik
echter een aantal jaren geleden afscheid genomen. Het bevalt me eigenlijk wel om niet politiek
gebonden te zijn. Je kunt mij vinden in de oudliberale hoek en heb ook oog voor linkse politiek.

Waarom is de verkiezing belangrijk voor ons?
Een waterschapsverkiezing is zeker belangrijk
voor de inwoners voor Wijk aan Zee. Om te
beginnen, we betalen waterschapsbelasting.
Die belasting is bedoeld voor met name de
zuivering van het water en het watersysteem.
Via het bestuur hebben inwoners invloed op de
hoogte van deze belasting. Staat de hoogte van de
belasting in verhouding tot de inspanning en is
er sprake van sociale rechtvaardigheid.
Het waterschap heeft ook heel veel te vertellen
over strandpaviljoens en -huisjes. Tevens heeft
het waterschap samen met de gemeente te maken
met de riolering.

Waarom het waterschap?
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een heel aparte democratie.
Het gaat over heel concrete onderwerpen.
Zorgen dat we droge voeten houden en schoon
water krijgen. Dat concrete past heel goed bij mij.
Begin vorig jaar werd ik gevraagd door Water
Natuurlijk om mij kandidaat te stellen voor hun

Waarom op Hans Ghijsels stemmen?
Wijk aan Zee is een fantastisch dorp, en dat moet
vooral zo blijven. Iedere overheid die daar iets
aan kan doen moet daar rekening mee houden.
Ga ik voor. Dus geen vliegveld in zee en schone
lucht, heeft ook met water te maken. Ik zal ook
de economische belangen in het vizier houden.
Regelgeving op het strand is naar mijn idee te
rigide. En last but not least ik hou ook de portemonnee in de gaten. Dus stem op nummer 13
van Water Natuurlijk, maar stem in ieder geval.

voerder. ,,Het aantal gebruikers van de stofmelder kan nog stijgen, nog steeds dienen mensen
rechtstreeks een klacht in bij bijvoorbeeld Tata,
omdat ze denken dat ze anders geen wasbon
krijgen of dat het niet mogelijk is om ook alleen
Tata aan te schrijven via stofmelder.’’
De initiatiefnemers stellen in de meerwaarde van
transparantie en open data te geloven. ,,Los van
alle emotie is het aantal meldingen het belangrijkste signaal of en hoeveel last we hebben van
onze stalen buurman. Daarbij zien we wel dat het
aantal meldingen en posts op Facebook terugloopt. Dat is logisch, we zijn allemaal de negativiteit beu. Maar toch willen we benadrukken: blijf
geur-, stof- of geluidsoverlast melden. Dat was
misschien wel nooit eerder zo belangrijk. Iedere
melding draagt bij aan de bewijslast die bijvoorbeeld de Dorpsraad weer kan gebruiken om het
belang van verbeteringen te benadrukken.’’

Tata Steel sms-service
Tata Steel startte eind februari een proef waarbij
het een sms-bericht verstuurt in het geval van
grafietuitstoot. Inwoners van Wijk aan Zee kunnen
zich aanmelden via www.TataSteel.nl/sms-service
om de berichten te ontvangen. Daarmee kan het
staalbedrijf de inwoners van Wijk aan Zee sneller
informeren wanneer grafiet is vrijgekomen bij het
verwerken van ROZA-slak door Harsco.
“We willen met deze service onze buren proactief
informeren. We weten dat dit de fysieke overlast
niet wegneemt, maar ook daar werken we hard
aan”, aldus Hans van den Berg, site directeur bij
Tata Steel IJmuiden. Sinds eind november is de
overlast van grafiet in de omgeving afgenomen
door de korte termijn maatregelen die zijn getroffen. Helemaal uitsluiten dat het nog voorkomt, is echter niet mogelijk.
Inschrijven
Gedurende de proef kunnen Wijk aan Zeeërs
zich inschrijven voor de sms-service. Zij ontvangen een sms in het geval van grafietuitstoot
bij zuidelijke wind, wat mogelijk kan leiden tot
overlast in Wijk aan Zee. De berichten worden
tussen 06:00 uur en 22:00 uur verstuurd, en in
het geval van een onverhoopte nachtelijke emissie, wordt de melding de volgende dag verstuurd.
De proef gaat alleen om meldingen van grafiet,
niet voor stof in het algemeen. Indien gewenst,
kan men zich ook weer eenvoudig afmelden voor
de sms-service.
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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.

GRIEKSE WARMTE IN
KOUDE MAARTMAAND

Op 19 maart 1999 voelt het nog niet erg naar
de lente. Op Schiphol staan 22 koorleden,
12 dansers en danseressen, 8 muzikanten, de
burgemeester en bestuursleden van de culturele
vereniging van het Griekse eiland Paxos te rillen
van de kou. Ze kozen speciaal deze maand uit
om naar Wijk aan Zee te komen, want hun eiland
met zijn 2500 inwoners moet het in de zomermaanden hebben van het toerisme. Het schilderachtige eiland is vooral in trek bij Duitsers en
Italianen. Het groene Paxos is het kleinste van de
Ionische eilanden, het heeft mooie stranden afgewisseld met ruige rotskust. Er is een dagelijkse
bootverbinding met Corfu en vanuit Italië komt
er een veerboot naar het eiland. Van oudsher
staat de bevolking open voor het ontvangen van
vreemdelingen.
Het Wijk aan Zeese ontvangstcomité onder
aanvoering van Anneke Rooseboom de Vries en
Helmi van Sterkenburg zorgt ervoor, dat de kerkklokken luiden als de Griekse gasten arriveren,
want dat is in de Griekse traditie een blijk van
welkom. Dankzij medewerking van vele Wijk aan

Zeeërs is er voor alle gasten onderdak. De Grieken hebben eerst wat aarzeling over het verblijf
bij gastfamilies, maar ze ontdekken al snel dat ze
zich hier met Duits en Engels goed verstaanbaar
kunnen maken. De zee is een verbinding tussen
onze dorpen en de gasten hebben dan ook veel
belangstelling voor het werk van onze reddingsbrigade. Bij een bezoek aan de Bazaar verbazen
ze zich over de vele Turkse inwoners van onze
regio. Het absolute hoogtepunt van het bezoek
is de Griekse avond in de Moriaan met heerlijke
hapjes, muziek, zang en dans.
Als de muziek van de bekende TV-serie “Who
pays the Ferryman” klinkt, dromen we meteen al
weg naar Griekenland. Onze gasten presenteren
een perfecte show met liederen van Hatzidakis, Theodorakis en traditionele folklore. Hun
koor draagt de naam “Arion”, genoemd naar de

mythologische zanger en citerspeler. Het is ook
de naam van onze fanfare, die in 1999 nog volop
aan het programma meewerkt, maar kort na het
100-jarig bestaan, is opgeheven.
De muziek en de zang nodigen uit tot beweging:
er wordt uitbundig gedanst door de dansers
en danseressen uit Paxos met uiteraard ook de
uitdagende Sirtaki. Als je de sierlijke Griekse
dansers en danseressen bezig ziet, voel je je als
Hollander al snel een houten klaas.
Maar Cultureel Dorp heeft ook de bedoeling
om die Hollandse schroom te overwinnen en je
zonder aarzeling over te geven aan de dynamiek
van andere culturen. De uitnodiging van onze
Griekse gasten om actief mee te dansen helpt
menigeen over de drempel.

Oproep van Rondje Wijk aan Zee voor 4 en 5 mei

Wijk aan Zee heeft een heel eigen verhaal over de
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het gaat over de bouw van de Atlantikwall en de
evacuatie van de (meeste) bewoners van het dorp.
Over de deportatie van de Joodse dorpsgenoten,
over de aanleg van de tankval en de sloop van o.a.
de dependance van het badhotel. Over het strand
als ‘Sperrgebiet’, en de vele wederwaardigheden
van de dorpsbewoners.
Veel van wat er gebeurd is, is overgeleverd via de
verhalen van dorpsgenoten die ons al ontvallen
zijn. Zoals het verhaal van Adriaan Schellevis
(bijnaam Post). Op 16 april 1944 werd Arie met
486 jongens in veewagens naar kamp Amersfoort
afgevoerd en later naar Braunschweig om in een
vliegtuigfabriek te werken. Een jaar later werd het
kamp bevrijd. Bij aankomst in Beverwijk moest
iedereen zich melden. Gelukkig kon Arie zich
legitimeren met een pasfoto uit de fabriek.
Zo kun je iets, wat misschien maar 10 minuten
duurt, je hele leven met je meedragen’, zegt Adriaan duidelijk geëmotioneerd, terwijl hij zijn kostbare pasfoto uit 1945 laat zien. (zie foto rechts).

Het gebeurt gelukkig nog regelmatig dat er
‘nieuwe feiten’: foto’s, dagboeken, herinneringen of tekeningen toegevoegd kunnen worden.
Rondje Wijk aan Zee koestert deze herinneringen en verzamelt ze om door te geven aan nieuwe
generaties.
Oproep voor informatie over de oorlog.
Op zaterdag 4 mei organiseert Rondje Wijk aan
Zee verschillende wandelingen langs de plekken
in het dorp waarover bijzonderheden te vertellen
zijn. Dit bericht heeft deels de functie van een
vooraankondiging, maar wil tegelijkertijd een
oproep zijn voor het doorgeven van eventuele
nieuwe informatie, foto’s e.d.
Dit kan via de mail zie onderstaand mailadres of
in de bus bij Relweg 20. Het is ook mogelijk om
verhalen e.d. mondeling door te geven. Via een
telefoontje naar 06-1084 6289, kan daarvoor een
afspraak gemaakt worden.
Deelname aan 5 mei Open Podium.
Op Bevrijdingsdag zondag 5 mei wordt samen de
Vrijheid gevierd. Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

We moeten opkomen voor de waarden van de
democratie en beseffen dat je hier in een land
leeft waar vrijheid gegarandeerd is.
Daartoe wordt in de Dorpskerk een Open Podium georganiseerd voor iedereen die op welke
wijze dan ook de Vrijheid wil vieren. De bijeenkomst is van 12.30 tot 14.00 uur. Daarna is er een
vrijheidswandeling. Wil je deelnemen met een
gedicht, een lied of gewoon iets vertellen?
Geef je dan op met informatie over jouw idee.
Organisatie van Dorpskerkconcerten.
Tevens is Rondje Wijk aan Zee op zoek naar
iemand die de concerten in de Dorpskerk op de
1e zondag van de maand van mei t/m oktober wil
helpen organiseren. Lijkt dat je wat?
Stuur voor aanmeldingen, informatie en deelname een bericht naar info@rondjewijkaanzee.nl
of bel 06-1084 6289.
Op de foto links: Jo Hofsté-Schriek met zoon Jean
op het strand met het radarscherm (1947).
Op de foto rechts: Adriaan Schellevis toen 90 jaar
terwijl hij de pasfoto uit 1945 laat zien (2009).

Zo zal er in het jaar 1999 en daarna heel wat afgedanst worden. Met onze eigen klompendans en
“de pannenkoek” leveren we een bescheiden bijdrage, maar de schokkerige rijdans uit Bretagne
hebben we al snel onder de knie. De Italianen uit
Pergine komen door Cultural Village tot heroprichting van een dansgroep. Heel bijzonder is het
moderne ballet dat gebracht wordt door de jeugd
uit Killingi Nömme (Estland) en Bystré (Tsjechië) en de elegante presentatie van het dansende
schaakspel uit Schachdorf Ströbeck.
En al dat schoons begint dus op die kille, maar
zo hartverwarmende avond met onze Griekse
gasten in De Moriaan.
Tekst: Jan de Wildt/Foto: Riet Molenaar.

Volgende maand:
De gevolgen van een kopje suiker: Brexit!

Foto’s en recepten Dorpsfeest

Elf kookploegen kookten gerechten uit elf culturele
dorpen. Enthousiast en in huiselijke kring. Uit liefde voor en met herinneringen aan ontmoetingen,
de gastvrijheid van Europese dorpen, feestelijke
bezoeken en het samen eten aan gedekte tafels met
flakkerende kaarsen en levende muziek.
In elke keuken werd er gesneden, geschild,
gebakken en gekookt en stond men voor het hete
vuur om alle bezoekers van het Dorpsfeest op 9
februari 2019 te voorzien van het smakelijke eten.
De kookploegen en de gerechten zijn gefotografeerd door Peter Neijenhoff. Deze ingrediënten
leidden naar het maken van een boek met foto’s
en recepten. Dit boek is te bestellen door een
mail te sturen naar: cultureeldorpwaz@gmail.
com o.v.v Boek Cultureel Dorp feest, en een bedrag over te maken van € 10,00 naar NL17Rabo
0308 0137 43 op naam van Stg. Cultureel Dorp.
Het boek wordt gedrukt bij een bepaalde oplage,
inschrijven is een voorwaarde. We verwachten
dat het kookboek beschikbaar is vanaf eind
maart, dan is het boek af te halen bij Kop van
WaZ/De TIP, Voorstraat 12, Wijk aan Zee. Openingstijden: vrij, za, zo en ma. van 13 tot 17 uur
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Nelleke van der Lelij

Nelleke is geboren in Vlaardingen, waar haar
familie nog steeds woont. Met een nichtje dat in
Zwolle woonde, hadden zij samen bedacht dat
zij op kamers wilden wonen. Het nichtje kon een
baan krijgen in Haarlem en zo was de eerste stap
gezet om kennis te maken met Wijk aan Zee en
dat was liefde op het eerste gezicht.
“Toen mijn nichtje een baan in Haarlem had, heb
ik op de kaart een cirkel getekend en ben gaan
zoeken naar een kamer en een baan binnen die
cirkel. Het resultaat was een kamer en een bibliotheekbaan in Beverwijk. Ik werd filiaalhoofd
van het piepkleine knusse bibliotheekje in de De
Zwaanstraat, het was 1975. Het waren gouden
jaren met de allerliefste collega, die boven de
bieb woonde. Na twee jaar moesten wij het pand
verlaten, ik herinner mij niet meer waarom. Er
ontstond spontaan een actiegroep, ‘Hé, de Bieb’
bestaande uit twee mensen, broer en zus Hennie en Kees Vroonhof, met resultaat, want wij
verhuisden naar de nieuwbouw aan de Moriaan,
daar waar nu de fysiotherapie zit.
Mijn collega en ik hebben alles zelf ingericht en
het werd een fantastische ontmoetingsplek voor
jong en oud. Ik herinner mij goed dat Magnus
Carlssen als jochie van twaalf elke dag kwam om
met zijn vader te internetten. In 1979 kwam een
oude droom weer boven, werken met kinderen
en ben ik weggegaan bij de bieb. Ik kreeg een
baan bij het Kindertehuis ‘Schapenduinen’ in
Bloemendaal met de mogelijkheid voor een opleiding. Na vier jaar werd ik zwanger en parttime
werken was toentertijd nog niet gebruikelijk, dus
moest ik ontslag nemen. Na de geboorte werd ik
benaderd door de bibliotheek of ik tijdelijk wilde
invallen. Daarna kreeg ik een tijdelijk contract en
ben blijven hangen tot mijn pensioen”.

“Op een dag in 1977 was een leuke man de bieb
in de De Zwaanstraat binnen gestapt om foto’s
van zijn reis te laten zien aan mijn collega.
Mijn collega nodigde mij uit om mee te kijken.
Die man had anderhalf jaar helemaal alleen een
reis door Zuid-Amerika gemaakt. Die man was
Ton Albers en binnen een jaar woonden wij in
een heerlijk zomerhuis aan het Boothuisplein.
Ton was mijn eerste echte liefde. Wij hebben nog
een aantal jaar in Beverwijk gewoond, waar onze
oudste dochter is geboren. Een paar jaar later
kochten wij een nieuwbouwhuis in Assendelft,
daar zijn nog twee dochters geboren”.
“Mijn schoonvader, Theo Albers, was de Sheriff
van Wijk aan Zee, zoals hij genoemd werd.
Hij woonde met zijn vrouw in het pand in de Sint
Odulfstraat waar ook de politiepost was gevestigd. Na zijn pensionering op zijn 58ste mochten
zij er blijven wonen en toen Theo stierf in 1994,
had zijn vrouw het recht om in het pand te blijven wonen zolang als zij wilde.
Mijn oudste dochter, die het huis kent van de
bezoekjes aan opa en oma, snapte niet dat wij dat
huis niet kochten. Oma zou dan in de voormalige
politiepost kunnen wonen. Vanaf dat moment
liet het idee mij niet meer los en toen wij het
mijn schoonmoeder voorstelden was zij direct
enthousiast.
Het heeft een jaar geduurd voordat de koop eindelijk voor elkaar was. Het zat nogal ingewikkeld
in elkaar, het huis bleek van de gemeente te zijn,
terwijl de huur werd betaald aan de politie.
Wij hebben de politiepost grondig verbouwd om
het bewoonbaar te maken. Wij waren aan allerlei
regels gebonden, omdat het een gemeentelijk monument is. Zo mochten wij bijvoorbeeld aan de

cellengang niets veranderen. Het mooiste vond
mijn schoonmoeder dat zij nu woonde en sliep in
de ruimte waar Theo jaren heeft gewerkt.
De kleinkinderen hadden een ludieke actie bedacht, toen oma haar nieuwe huis inging.
Oma moest een lint doorknippen en werd daarbij
heel emotioneel. Wij hebben twaalf fantastische
jaren naast elkaar gewoond”.
“Na mijn pensionering ben ik in het dorp wel
actief gebleven. Ik ben lid van Vrijuit zingen

Aan de keukentafel met pão de queijo van Carla Jorge

In ‘Aan de keukentafel’ delen Wijk aan Zeeërs hun
bijzondere recepten met een verhaal. Vandaag de
van origine Braziliaanse Carla Jorge. Ze woont al
dertien jaar in Wijk aan Zee met haar Australische man en hun twee dochters. Ze deelt met ons
het heerlijke broodrecept ‘pão de queijo’.

Tekst: Georges van Luijk./Foto: Heleen Vink.

Colofon
Jaargang 38 • nummer 3• 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

“Dertien jaar geleden kwam ik samen met mijn
dochter naar Nederland, naar Wijk aan Zee, voor
de liefde. Ik had mijn Australische man leren
kennen in Brazilië waar hij voor zijn bedrijf aan
het werk was. Hij moest op een gegeven moment
in Nederland aan het werk en ik ben hem achterna gereisd. In het begin had ik het zeker niet
makkelijk. Mijn dochter ging naar school, mijn
man was veel weg en ik zat, inmiddels zwanger,
alleen thuis en sprak de taal niet. Gelukkig voel ik
me inmiddels helemaal thuis in het dorp.
Ondanks dat ik me nog steeds een echte Braziliaanse voel, zou ik er niet meer kunnen wonen, ik
ben teveel ‘vernederlandst’.
Het brood dat ik maak, is een echt gerecht uit de
streek waar ik vandaan kom, Minas Gerais, en
wordt daar altijd gegeten. Mijn mooiste herinneringen hebben met dit recept te maken.
Ik bracht een groot gedeelte van mijn jeugd door
bij mijn tante en oom op de boerderij hoog in de
bergen, het leven was er primitief maar heerlijk.
Ze hadden geen gas of licht en de wc stond een
eindje van de boerderij af. ‘s Avonds was het er
stikdonker. Je moest met een zaklamp naar de wc
en daarbij goed opletten voor jaguars, slangen en
andere wilde dieren die op de loer lagen in het
donker. Toch ben ik nooit bang geweest, je wist
niet beter. Er was qua luxe niet veel maar er was
vooral veel ruimte en vrijheid, alles mocht daar.
Mijn oom en tante hadden zelf tien kinderen en
als ik met mijn zussen daar was, waren er dus
wel dertien kinderen. We hadden onze eigen
keuken gebouwd op het erf en daar bakten we
onder andere dit brood. Dan moesten wij alle
ingrediënten bij elkaar zoeken en soms zelfs de
kaas zelf maken. Voor mijn nichtjes en neefjes
was dat normaal maar voor ons voelde dat als het

en het Cultural Village Koor. Heb acht jaar de
agendapagina van De Jutter gedaan, ben nu secretaris van ‘Een Zee van Staal’, zit op badminton,
vrijwilliger in ‘Museum Kennemerland’, doe aan
yoga en ben lid van één van de drie leesclubjes in
Wijk aan Zee. En ik hou heel veel van wandelen
met Ton en de hond door bos en duin en langs
het strand en doe dat regelmatig en ik fiets overal
naar toe. Wat wonen wij hier toch fijn”.

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.
Juttertjes zijn niet bedoeld voor commerciële
doelen of personeelsadvertenties.

paradijs. Ik heb een aantal jaar geleden met mijn
dochter daar op de boerderij een nacht in het
donker doorgebracht om haar te laten ervaren
hoe dat was, ik word nog emotioneel als ik eraan
terugdenk.”
RECEPT voor 35/40 bolletjes:
200 ml melk
200 ml water
100 ml olie
1 tl zout
500 gr tapiocameel
300 gr geraspte kaas
1 ei

Bereidingswijze
Meng het het water, melk, olie en het zout in een
pan en breng het aan de kook. Doe het tapiocameel in een kom en en voeg het kokende mengsel
toe, en meng het goed door elkaar. Dan de kaas
en het ei erbij en goed doorkneden.
Maak er vervolgens balletjes van en leg ze op
een bakplaat in een onverwarmde oven op 215
graden en bak ze in 40 minuten af.
Heb je ook een recept met een verhaal dat je wilt
delen? Mail annemariefons@gmail.com
Tekst en foto: Annemarie Deen-Zoontjes.

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
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Reacties van politieke partijen op de stellingen over Wijk aan Zee
De Jutter heeft alle partijen die meedoen aan de
provinciale statenverkiezingen in Noord-Holland
drie stellingen voorgelegd die betrekking hebben
op Wijk aan Zee. Onderstaand volgen de stellingen met twee mogelijke antwoorden, daarna
de toelichting die de partijen op elk thema hebben
gegeven. De verkiezingen zijn op 20 maart.
1. Tata Steel.
Het dorp heeft last van uitstoot van Tata Steel.
A Tata Steel moet streng gehouden worden aan
de regels. Doen ze dat niet dan is een productiestop niet uitgesloten.
B Hoewel de gezondheid van burgers belangrijk
is, zijn economische belangen dat ook.
Een productiestop is geen optie.
2. Woningbouw.
Er gaat gebouwd worden in Wijk aan Zee.
De provincie heeft daar een sturende rol in.
A Ja, er moet vooral gebouwd worden naar behoefte, dus met name voor ouderen en jongeren
B Nee, woningbouw is niet aan de politiek maar
een kwestie van marktwerking
3. Rondweg.
Bereikbaarheid van Wijk aan Zee / Noordpier is
onderwerp van gesprek.
A Een nog aan te leggen rondweg richting de
Noordpier moet Wijk aan Zee ontlasten
B Een rondweg is niet wenselijk, zo gaat er nog
meer natuur verloren.

Reacties van de partijen
Lijst 1 - VVD

Geen reactie ontvangen.

Lijst 2 - D66:
1. Tata Steel.
A De milieuregels moeten streng worden gehandhaafd. Een productiestop is een heel zwaar
middel met enorme economische gevolgen en
zou het allerlaatste middel zijn.
2. Woningbouw.
A D66 wil dat er gebouwd wordt daar waar de
vraag is, en dan bij voorkeur binnenstedelijk
(niet in het groen) en in de nabijheid van OVknooppunten. Daar kan de provincie op sturen.
3. Rondweg.
B D66 wil vooral investeren in OV en de fiets en
daarmee inwoners verleiden minder gebruik te
maken van de auto. Dat is beter voor het milieu,
de natuur, en de doorstroming van het verkeer.

Lijst 3 - PvdA:
1. Tata Steel.
A Tata Steel moet zich een goede buurman tonen
door zich te houden aan de regels.
Bij overtredingen wordt er gehandhaafd.
Een gezonde leefomgeving is essentieel voor
de mensen. Gezondheidsrisico’s moeten goed
onderzocht worden. Een echte oplossing voor de
problemen is een voorwaarde voor het doorgaan
van de productie. Een productiestop betekent
feitelijk dat de Hoogovens moeten sluiten.
Dit heeft grote gevolgen voor de werknemers, en
de omgeving. De PvdA eist van Tata de uiterste
inspanning om grafietregens en stofoverlast te
voorkomen. Echte oplossingen kosten enige tijd.
Dat vraagt veel van de mensen. Tata kan blijven,
maar alleen als de overlast stopt.
2. Woningbouw.
A Sociale huur en betaalbare middenhuur bieden
kansen voor de eigen bevolking. Leegstaande
gebouwen kunnen ook woningen worden.
De gemeente neemt de regie zodat ontwikkelaars
geen vrij spel krijgen.
3 Rondweg.
B Het autoverkeer door het dorp is alleen op
drukke stranddagen een probleem.
Dit is geen aanleiding om natuur op te offeren
aan asfalt. De PvdA kiest voor ‘geen nieuw asfalt,
zeker niet ten koste van natuur’.

Lijst 4 - PVV:
1. Tata Steel.
A De PVV maakt zich hard voor de gezondheid van burgers. Een schoon milieu vindt onze
fractie belangrijk en daarom zijn wij voor een
harde aanpak van illegale afvaldumping en bodemvervuiling. Wat ons betreft worden bestuurlijke boetes die staan voor dergelijke vergrijpen
verdubbeld. Een (tijdelijke) productiestop sluiten
wij niet uit.
2. Woningbouw.
A Gemeenten zijn het best op de hoogte inzake
de exacte woningbehoefte binnen hun grenzen
en daarom moeten zij zoveel mogelijk ruimte
krijgen van de provincie om te kunnen bouwen
waar behoefte aan is. Er is grote woningnood,
dus de provincie moet geen belemmeringen
opwerpen.
3. Rondweg.
A De PVV is voor maximale mobiliteit en bereikbaarheid voor burgers, maar wel met oog voor
de kosten. Het gaat immers om belastinggeld van
burgers. Plaatselijke maatregelen om knelpunten op te lossen, zoals een rondweg richting de
Noordpier, kunnen dan ook rekenen op onze
steun. Eventueel natuurverlies kan elders worden
gecompenseerd.

Lijst 5 - SP:
1. Tata Steel.
A Al vele jaren wordt door Tata Steel schade
toegebracht aan de gezondheid van de inwoners
van Wijk aan Zee en aan het milieu. Om dit te
voorkomen moet Tata Steel zich aan de regels
houden. Tata Steel is ook een belangrijke werkgever. Een productiestop mag daarom alleen in
uiterste noodzaak.
2. Woningbouw.
A De SP vindt dat er vooral gebouwd moet
worden in de sociale huursector. Ook voor jongeren en ouderen. Maar niet bouwen op plaatsen
waar de gezondheid van de bewoners schade zal
ondervinden vanwege de uitstoot van schadelijke
stoffen en lawaai.
3. Rondweg.
B De rondweg zal beschermd cultuurhistorisch
landschap doorsnijden. Ook doorsnijdt de rondweg het Tata-terrein, waar een natuurbuffer is.
De rondweg zal, door de uitstoot die het gevolg is
van meer autobewegingen, de natuur nog verder
aantasten. De dorpskern moet van verkeer ontlast worden, maar op een andere manier.

Lijst 6 - CDA:
1. Tata Steel.
B Een productiestop is geen optie. Het CDA
maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit rondom
Tata Steel. Toch zijn we ons ook bewust van de
enorme werkgelegenheid die Tata biedt.
Daarom wil het CDA snel inzetten op andere
oplossingen voor de luchtvervuiling, zoals een
hal om de grafietdeeltjes op te vangen.
2. Woningbouw.
A Overal is woningnood en dus moet er gebouwd worden. Gemeenten bepalen welk soort
woning er komt, de provincie zorgt dat dit is
afgestemd met de buurgemeenten.
De provincie kan, als dat nodig is, toestemming
geven om buiten bebouwd gebied te bouwen.
3. Rondweg.
A Stilstaand verkeer is vervuilend voor de
omgeving. Het CDA is daarom voorstander van
de nog aan te leggen rondweg om Wijk aan Zee
te ontlasten. Op die manier heeft Wijk aan Zee
minder last van fijnstof en kunnen mensen blijven genieten van de kustplaats.

Lijst 7 - GroenLinks:
1. Tata Steel.
A Tata Steel is als grote werkgever erg belangrijk
voor de regio. Het kan echter niet zo zijn dat be-

drijven keer op keer de regels overtreden zonder
stevige consequenties. Voor GroenLinks staat de
gezondheid van onze inwoners voorop.
Daarom moet het provinciebestuur strenger
optreden.
2. Woningbouw.
A GroenLinks vindt dat de provincie moet sturen
op meer betaalbare woningen om Noord-Holland toegankelijk te houden voor iedereen.
Als we het aan de markt overlaten wordt er alleen
nog voor de rijkste mensen gebouwd en kunnen
mensen met een laag- of middeninkomen straks
niet meer in Wijk aan Zee wonen.
3. Rondweg.
B GroenLinks is fel tegen een nieuwe rondweg.
Er gaat natuur verloren en inmiddels staat vast
dat meer asfalt geen oplossing is. GroenLinks
investeert in beter openbaar vervoer, zoals
bijvoorbeeld snelle en frequente bussen naar
stations en de Randstad en vervoer over water.
Ook investeren we in goede en veilige fietspaden.

Lijst 8 - Partij voor de Dieren:
1. Tata Steel.
A Milieuregels worden strikt gehandhaafd.
De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
De provincie gaat de hoeveelheid stikstof, fijnstof
en roet in de lucht flink verminderen.
De provincie stelt bovendien nieuwe milieuregels
op die kansen geven aan duurzame bedrijvigheid.
2. Woningbouw.
A Waar herontwikkeling niet in de vraag naar
woningen kan voorzien, wordt het aanbod van
woningen uitgebreid door nieuwe energie neutrale woningen te ontwikkelen in het midden en
lagere prijssegment.
Deze woningen worden geconcentreerd in
bebouwde gebieden nabij bestaande faciliteiten
en infrastructuur, waarbij de stadsecologie niet
verstoord mag worden.
3. Rondweg.
B De Partij voor de Dieren is kritisch op nieuwe
asfaltprojecten. De extra aantasting natuur,
leefomgeving van mens en dier, verslechtering
van luchtkwaliteit en lawaai kunnen we ons niet
permitteren. In plaats daarvan willen wij investeren in OV en fiets, zodat dit echt volwaardige
alternatieven worden voor de auto.

Lijst 9 - 50plus/Partij van de ouderen:
1. Tata Steel.
A Tata Steel moet streng gehouden worden aan
de regels. Doen ze dat niet dan is een productiestop niet uitgesloten. Wij houden van het
bedrijfsleven. Ze bieden werkgelegenheid en welvaart. Wij zijn voor versterking van de economie
door het aantrekken van bedrijvigheid waarin bij
voorkeur opleiding en werk samengaan.
De volksgezondheid mag echter niet ten koste
gaan van economische ambities.
2. Woningbouw.
A Ja, er moet vooral gebouwd worden naar behoefte, dus met name voor ouderen en jongeren.
Wat ons betreft krijgt de provincie er juist méér
over te zeggen. Ouderen moeten zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen als ze dat willen. Wij pleiten dan ook voor meer woningen
voor ouderen. En roepen het verdwijnen van
allerlei voorzieningen zoals bankjes, brievenbussen, bushaltes en pinautomaten een halt toe.
3. Rondweg.
Hier staan we als 50PLUS/Partij van de Ouderen
neutraal tegenover.

Lijst 10 - Ouderenpartij NH:
1. Tata Steel.
A Dat lijkt ons een terecht standpunt. Volksgezondheid gaat voor economie.
2. Woningbouw.
A Van essentieel belang dat voor deze twee
groepen voorrang dient. Vele ouderen wonen

als alleenstaande in een te groot huis, en willen
zielsgraag naar seniorenwoningen voor jongeren
zijn deze ook zeer geschikt en betaalbaar.
De oude Hofjes moeten weer terug.
3. Rondweg.
A Zeker met het aanlanden van de Nieuwe
Cruiseschepen in IJmuiden zal de druk op de
nabije stranden toenemen, en daardoor het centrum ontlast worden. Elders zal natuur ontwikkeld en teruggegeven moeten worden.

Lijst 11 - NIDA:
1. Tata Steel.
A De luchtvervuiling van industrie voor bewoners werkt verstikkend. In sommige delen van
het land en de provincie komen bewoners een
aantal jaren eerder te overlijden vanwege luchtvervuiling. Strengere normen en verduurzaming
is nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren.
2 en 3. Woningbouw en Rondweg,
In beide stellingen kunnen wij ons niet volledig
vinden. Omwille van de balans tussen mens en
natuur dienen we het groen en natuur zoveel
mogelijk te sparen. Er moeten vanwege de krapte
op de woningmarkt wel veel meer woningen
gebouwd worden. Daarom kunnen we het beste
vooral in de hoogte bouwen, in de nabijheid van
OV-knooppunten (omwille van de mobiliteit) en
groen.

Lijst 12 - Code Oranje:
1. Tata Steel.
B Een productiestop is geen optie. Tata Steel is
naast een fabriek die overlast veroorzaakt, ook
werkgever. Het is daarom belangrijk dat er een
gezonde balans wordt gecreëerd tussen menselijke maat en economische activiteiten.
Code Oranje wil deze balans herstellen, en
inwoners in positie brengen en in hun kracht
zetten om hierop invloed uit te oefenen.
2. Woningbouw.
A Als er gebouwd wordt, dan ook echt naar
behoefte. Daarbij is het van belang dat overheden
de inwoners van Wijk aan Zee betrekken, zij kennen de behoefte het best.
Momenteel is ons beeld dat Wijk aan Zee behoefte heeft aan woningen voor starters en ouderen,
en minder aan duurdere woningen.
3. Rondweg.
B Met de aanleg van een rondweg wordt de druk
op (beschermd) natuurgebied nog hoger, daarnaast zijn er vraagtekens bij het gebruik van Tata
terrein. Het verkennen van alternatieven met zowel de inwoners van Wijk aan Zee als Beverwijk
is daarom wenselijk. Hierbij kan ook gekeken
worden naar o.a. verkeersmanagement.

Lijst 13 - Forum voor democratie
Geen reactie ontvangen.

Lijst 14 - Denk

Geen reactie ontvangen.

Lijst 15 - ChristenUnie Noord-Holland:
1. Tata Steel.
A Als blijkt dat er serieuze risico’s zijn voor de
gezondheid en het niet mogelijk is die op een andere manier op te lossen, kan een tijdelijke stop
van een deel van de productie noodzakelijk zijn.
2. Woningbouw.
A De provinciale politiek moet juist kiezen waar
we het landschap open willen houden en waar
woningbouw mogelijk is.
Samen met gemeenten en woningcorporaties
willen we zorgen dat er juist voor jongeren en
ouderen geschikte woningen worden gebouwd.
3. Rondweg.
B De ChristenUnie is tegen het opofferen van
natuur voor asfalt. Wij vinden dat samen met
inwoners en de gemeente gezocht moet worden
naar andere manieren om de bereikbaarheid te
verbeteren.
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 1 maart
Café De Zon: 21th International Rory Gallagher
Tribute Holland met: 20.00 uur: Etched in Blue
(Germany); Joost de Lange Rock/Blues Experience (Netherlands); Ayden Prior Band (England)
Sonnevanck: Fossen & Toussaint; 20.30 uur
Zaterdag 2 maart
Café De Zon: 21th International Rory Gallagher Tribute Holland met: 15.00 uur: Acoustic
sessions with De Bikkels, Danny & Barry and
others - uitverkocht en 20.00 uur: Bullfrog Taste
Express (Netherlands); Mississippi Sheiks (Ireland); Laundromat (Netherlands) featuring Barry
Barnes (England) - uitverkocht
Sonnevanck: Singeltjesklubb, DJ met vinyl;
21.30 uur
Zondag 3 maart
Badgastenkerk: Klankschalenconcert met Marouscha en JP; 12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Donderdag 7 maart
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 8 maart
Sonnevanck: Leonard Busselaar & Robert Swijgman; 21.00 uur
Zaterdag 9 maart
Sonnevanck: Crazy Piano; 21.00 uur
Woensdag 13 maart
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 14 maart
Sonnevanck: Close 2 Fire; 20.00 uur
Vrijdag 15 maart
Sonnevanck: The Checkerboard Partyband;
21.00 uur
Zaterdag 16 maart
Sonnevanck: Al Dente; 21.30 uur

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: 06-1103 5327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond:
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242255
www.stofmelder.nl
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
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

Zondag 17 maart
Badgastenkerk: Jorian Bakker vertelt: ´van Hoge
Duin naar Himalaya´; 12.00 uur
Dinsdag 19 maart
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd (aanmelden:
0251-374320); 17.00 uur
Woensdag 20 maart
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur
Donderdag 21 maart
Sonnevanck: Leo & friends; 20.00 uur
Vrijdag 22 maart
Sonnevanck: Rose Marin; 20.00 uur
Zaterdag 23 maart
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck: Live muziek; 21.30 uur
Zondag 24 maart
Badgastenkerk: Jeroen Stam en Amor Doce met
De Tekstboekanier ; 12.00 uur
Donderdag 28 maart
Sonnevanck: Frans Molenaar & zijn talenten;
20.30 uur
Vrijdag 29 maart
Sonnevanck: Backgammontoernooi; 20.00 uur
Zaterdag 30 maart
Sonnevanck: Sixty Pound; 22.00 uur

Van Boom tot Bank - Houtsnijden

Wat is mooier dan een herinnering bewaren aan
het feestjaar 20-jaar Cultureel dorp in HOUT.
Het plan is een bank te zagen, hakken en beeldhouwen uit een stuk van de oude Iepenboom die
2 jaar terug is gekapt aan de Vondellaan in Beverwijk. Er zijn al 4 banken van gemaakt die op het
Stationsplein staan en het laatste stuk komt naar
Wijk aan Zee voor de Kop van WaZ te liggen.
Dit project is open voor mensen die met hout
kunnen en/of willen werken om ter plekke de
stam tot een bank te transformeren. Op dit moment is er een bescheiden team van 4 mensen die
zich beschikbaar heeft gesteld voor de basis werkzaamheden. Wie wil zich aanmelden om hieraan
mee te werken? Naast houtsnijders is de organisatie ook op zoek naar een motorzaag op benzine te
leen. Bewust is er voor gekozen het bank-project
samen te laten vallen met de kunstenaarsweek
Ezels en Kwasten van 18 t/m 23 mei.
Info bij Georgien Wybenga, rodevos@casema.nl

Lentecursus Praktisch Mediteren

De voorjaarsschoonmaak voor je geest!
Zo ouderwets, de voorjaarsschoonmaak; wie doet
dat nou nog? Maar hoe fijn zou het zijn om met
een opgeruimde geest de lente in te gaan!
Meditatie is een goede manier om je volle hoofd
op te ruimen, rust en balans te creëren.
In zes wekelijkse lessen van 1½ uur ontdek je hoe
je meditatie praktisch toe kunt passen.
De cursus is geschikt voor iedereen.
In Wijk aan Zee zijn de lessen op maandagavond
(20:00 - 21:30), van 4 maart t/m 15 april.
Locatie: De Zwaanstraat 17, 1949BC
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald.
De hele cursus kost 105,30 (Er zijn werkgevers
die de het vergoeden!)
Er is ook een cursus op dinsdagmiddag in Beverwijk (start 5 maart), en op woensdagavond in
Heemskerk (start 6 maart).
Wil je je aanmelden, meer informatie of een
gratis proefles? Neem dan contact op met Paulien
Pinksterboer: 06-53675676 info@haptonomietime-out.nl , www.haptonomie-time-out.nl.

Schietvereniging “Ons Genoegen”

De schietvereniging is in 1927 opgericht en schiet
tot heden ten dagen elke dinsdagavond van
september tot mei in café de Zon. De vereniging
telt ongeveer 30 leden. Het mooie van schieten is
de concentratie en de vaardigheid je adem onder
controle te houden om uiteindelijk in de ‘roos’ te
schieten. Er wordt geschoten met luchtbuksen op
kaarten, met 4,5 mm paraboolkogels en er wordt
streng volgens de veiligheidsregels gewerkt.
Zo lopen er nooit mensen over de baan bij het
schieten, Trots is de vereniging op de nieuwe
schietbanen (2011) en het nieuwe automatische
systeem, dat er voor zorgt dat de schietkaartjes
vanzelf terugkomen. Dus niemand hoeft meer
op de baan te lopen. Er zijn geweren beschikbaar
en men laat je graag zien hoe er mee om te gaan.
Kom een keer langs voor proefschieten.
Aanmelden kan op dinsdagavond in Café de Zon
of per post: H van den Bogaard, Kanaalweg 57
1948 PL Beverwijk.

Dorpskerk

Zondag 3 maart 10.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop
Zondag 17 maart 10.00 uur
Voorganger: Mevr. ds. M. Myburgh te Amsterdam
Zondag 31 maart 10.00 uur
Voorganger: pastor L. H. Stuifbergen

Odulphuskerk

Zaterdag 2 maart 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. L.H. Stuifbergen
Woensdag 6 maart Aswoensdag 19.00 uur
Oecumenische viering met Odulphuskoor
Voorgangers: majoor D. Veenendaal, ds. A. van
Nierop en J. de Wildt
Zondag 10 maart 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: k. T. Warnaar
Zaterdag 16 maart 19.00 uur
Gezinsviering met Jeugdkoor
Voorganger: p. Kaleab
Zondag 24 maart 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. Kaleab

Oecumenische Bijbelkring

Maandag 4 maart gaat het bijbelgesprek verder
over de eerste brief van Paulus aan Timoteüs.
Besproken wordt nu hoofdstuk 5. De gespreksleider is ds. Arrie van Nierop. Aanvang 19.30 uur in
de consistorie van de Dorpskerk. Er is plaats voor
ongeveer 20 personen, toegang gratis.

Vastenmaaltijden

Op woensdag 6 maart begint in de christelijke
traditie de veertigdagentijd. We gaan op weg naar
Pasen en doen dat in de IJmond met gezamenlijke
maaltijden op de woensdagavonden.
Elke woensdag is er bij een ander kerkgenootschap een eenvoudige maaltijd van soep met
brood. We zingen en mediteren tijdens de maaltijd aan de hand van een thema. Deze thema’s
zijn aangedragen vanuit de landelijke Raad van
Kerken. Op Aswoensdag is er dan aansluitend
een oecumenische dienst in de Odulphuskerk
waarin majoor Dini Veenendaal van het Leger
des Heils, ds. Arrie van Nierop van de Protestantse Gemeente en Jan de Wildt namens de r.k. kerken zullen voorgaan. Er wordt geen vast bedrag
voor de maaltijd gevraagd, maar geld ingezameld
voor een jongerenproject dat het Leefkringhuis
in Amsterdam-Noord heeft opgezet. Zij vangen
kinderen op die tijdelijk niet meer thuis kunnen
wonen.
De maaltijd in de Odulphus begint om 17.30 uur,
de overige maaltijden zijn steeds van 18.00-19.00
uur. Intekenlijsten met het schema van de deelnemende kerken in Beverwijk, Heemskerk en Wijk
aan Zee liggen achterin de verschillende kerken.
U kunt ook mailen naar j.c.dewildt@ziggo.nl

