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IJs en wijn doen De Zwaanstraat weer opleven
De Zwaanstraat gaat een mooie zomer tegemoet.
Binnenkort opent ondernemer Remco Zwart er
zijn wijnbar, op 1 juni al opent Joyce van Amersfoort de deuren van haar gloednieuwe ijssalon.
Zo komt er steeds meer leven in het dorpshart.
Na zestien jaar kroegbaas te zijn geweest van
‘Het Wapen van Wijk aan Zee’, was Joyce het zat.
Het ondernemersbloed kruipt echter waar het
niet gaan kan en al snel borrelde er een nieuw
plan. ,,Het is eigenlijk gek dat een kustplaats als
Wijk aan Zee geen ijssalon heeft”, bedacht ze zich
en een nieuw idee was geboren. ,,Ik heb altijd
al iets met ijs gehad. Toen ik bij Schoos werkte,
wilde ik altijd al de sorbets maken.”
Het karakteristieke pandje aan de De Zwaanstraat
heeft inmiddels een metamorfose ondergaan,
waar Joyce en haar vrienden een jaar lang aan
hebben gewerkt. Aan de buitenkant zijn de
kleuren geel en pistache op het houtwerk echte
blikvangers. Binnen is het nauwelijks meer voor
te stellen dat er ooit een kroeg was.
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Een nieuwe vloer en de bar heeft plaatsgemaakt
voor vitrines, waar plek is voor vijftig smaken.
Achterin is een koelcel gebouwd waar een flinke
voorraad opgeslagen kan worden.
Naast ijs wil Joyce ook milkshakes, sorbets en
coupes serveren. Door de coronacrisis is op het
terras zitten voorlopig niet mogelijk, dus dat
houden de klanten nog even te goed.
De reacties die ze krijgt zijn heel positief, de kans
is groot dat het storm gaat lopen. ,,Mocht ik het
niet meer aankunnen en personeel nodig hebben,
hoef ik me daar niet druk om te maken. Er zijn
al diverse mensen binnengelopen die me graag
komen helpen.”
Het ijs maakt Joyce niet zelf, maar haalt ze uit het
Oosten van het land. Echt, ambachtelijk gemaakt
roomijs. ,,Ik ben lang op zoek geweest naar een
geschikte leverancier. Ik ben zelf een liefhebber
van ijs, dus het moest echt goed en lekker zijn”,
vertelt ze. ,,Ik wilde niet iets uit de buurt, omdat
ik anders niks toevoeg.’’
Na lang zoeken kwam ze terecht bij een boer
in Holten, met 140 koeien en een vrouw die de
ijsmakerij genaamd Oans runt. Ze doet alles zelf,
ook het pasteuriseren van de melk. Ik ben er
naartoe gereden en heb veel mogen proeven en
wist al snel: dit wil ik verkopen. Ze heeft maar
liefst 200 smaken, dus ik kan geregeld wisselen.”
De naastgelegen wijnbar van Remco Zwart gaat
een paar weken later open. ,,Door de huidige
situatie heb ik het opgeschoven. Ik wil er niet de
hele tijd op hoeven letten hoeveel klanten er op
het terras zitten en of ze wel afstand houden.
Dat is voor de mensen ook niet leuk. Die moeten
de vrijheid hebben.”

Hij verwacht wel in de loop van de zomer zijn
deuren te kunnen openen. Hij staat te popelen.
Ik woon zelf op de eerste etage en had deze
ruimte nog over, de andere helft verhuur ik aan
Tata. Ik heb een scheepvaartbedrijf en breng een
groot deel van mijn tijd door achter een scherm.
Dat wil ik afbouwen en langzaam mijn bezigheden in de horeca uitbouwen.”
Ook met zijn gelegenheid wil hij iets toevoegen
aan het dorpshart. ,,Het wordt anders dan wat er
al is. Geen bruine kroeg bijvoorbeeld, maar een
gezellig café met een eigentijdse inrichting.”
Tekst: Jacky de Vries/Foto’s: Hans de Bruijn.

NIN-NIT, een nieuw web-shop bedrijf in Wijk aan Zee
Als peuter had Humphrey nogal moeite om de
naam van zijn vijf jaar oudere zus uit te spreken
en noemde hij haar Nin-Nit in plaats van Nicky.
Nu zus en broer twintig jaar later een bedrijf
hebben opgericht was het bijna vanzelfsprekend die
naam te gebruiken als bedrijfsnaam, waarmee zij
tevens de hechte familieband bevestigen.

Tien jaar geleden is Nicky begonnen met Nikitis
Ontwerpbureau. Het is zo gelopen dat Nicky in
opdrachten is gaan werken voor bedrijven en
vond hier creatieve uitdagingen in. Dit is nog
steeds haar passie waar ze full time aan werkt.
De droom om een eigen lijn op te zetten is er altijd geweest. Tussen de bedrijvigheid van Nikitis
door heeft Nicky gewerkt aan unieke designs om
nu, na tien jaar, deze gezamenlijk met Humphrey
te lanceren als een nieuw merk: NIN-NIT.

Nicky Duin, die wij al kennen van de rubriek
Kunstenaars in Wijk aan Zee van enkele jaren
geleden als grafisch ontwerper, met haar Nikitis
ontwerpbureau heeft samen met haar broer
Humphrey een nieuw bedrijf opgericht; NINNIT, een bedrijf dat niet alleen ontwerpt, maar
ook producten laat maken. Humphrey studeert
nog, Business Studies en zijn afstudeerrichting is
ondernemen.
Wat is NIN-NIT?
“NIN-NIT is een merk die unieke interieur
producten maakt. Hierin staat onze liefde voor
de natuur centraal. Het doel van NIN-NIT is om
de positieve energie van de natuur naar binnen
te halen. Al onze designs zijn ’nature inspired’
en zitten vol met ontdekkingen. Hierdoor haal
je met elk NIN-NIT product een stukje natuurgevoel in huis. We hopen dat we op deze manier
ook anderen kunnen inspireren, zodat ze samen
met ons een ontdekker van de natuur zijn”.
Wat maken jullie allemaal?
“Alles op het gebied van decoratie en verfraaiing
van interieurs. Onze productlijn bestaat
momenteel uit: wall-art, geweven dekens,

“We staan pas aan de start van dit bedrijf en
hebben genoeg leuke ideeën om verder uit te
werken. Zo zijn onze volgende plannen om
unieke parasols en meubels van re-board karton
te maken.”
Nicky, Humphrey, een bedrijf heeft alleen
kans van slagen als het voldoet aan drie poten
waarop elk bedrijf steunt: Een goed product, een
goede verkoop en een goede financiele administratie. Jullie tweeën voldoen aan de eerste twee
criteria, maar hoe los je die derde op?
“Geen probleem, Ton, onze vader, is boekhouder.”
kussens, strandstoelen en kinderdekbedden.
We proberen zowel in onze designs, als onze
producten onderscheidend te zijn. Onze wall-art
wordt bijvoorbeeld gemaakt van re-board karton.
Dit materiaal is extreem licht, oersterk en 100%
recyclebaar. De honingraatstructuur tussen de
twee toplagen maakt dit materiaal een echte
blikvanger. Daarnaast verkopen we ook nog grote

wandplaten gemaakt van forex. Deze wandplaten kunnen overal in het interieur eenvoudig
geplaatst worden. Zover we weten zijn wij, in elk
geval in Nederland, de enigen die een dergelijk product verkopen! Ook hebben wij kleden
laten maken bij een weverij. De kleden worden
geweven met katoenen draden in verschillende
kleuren.”

Als u nieuwsgierig bent geworden en denkt het
lijkt me geweldig om een bijzonder design geïnspireerd op de natuur in huis te hebben.
Ga dan naar www.nin-nit.nl en neem een kijkje.
U zal versteld staan van de vele mogelijkheden
die Nicky en Humphrey u te bieden hebben.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.
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Dorpsgenoten

Lia Heydenreich

Column

De overkant

Achter elke sterke man staat een sterke vrouw is
het gezegde, dat weet iedereen. Zoals altijd staat
die sterke vrouw in de schaduw van haar man en
hoor je nooit iets van haar. Heel Wijk aan Zee kent
Horst en weet dat Lia zijn vrouw is. Deze vrouw
echter is sterk en heeft veel gedaan zonder dat zij
daar ruchtbaarheid aan geeft.
Lia van der Linden, een geboren Wijk aan Zeese
zat begin jaren zestig met wat vriendinnen in
café ‘de Posthoorn’. “Er stapte een achttienjarige
Duitse jongen binnen, die sinds kort werkte bij
de Hoogovens, hij liep op mij af hij ging pal voor
mij staan en zei: ‘Jij gaat vanavond met mij mee
naar de bioscoop’. Totaal verbouwereerd heb ik
maar ja gezegd, ik weet de naam van de film nog:
‘Het geheim van de zwarte koffer’ en sinds 1965
heet ik Lia Heydenreich.
Mijn vader verzamelde postzegels, hij ging
regelmatig naar het Waterlooplein in Amsterdam
om postzegels te ruilen en te kopen. Mijn moeder
ging wel eens mee en zag een keer een stalletje
met ansichtkaarten en vond daar een aantal
kaarten van Wijk aan Zee, zij kocht er een paar.
Mijn vader vond de ansichtkaarten eigenlijk
interessanter dan de postzegels en verkocht zijn
hele verzameling en stortte zich volledig op de
kaarten. Mijn vader ging steeds terug naar dat
stalletje op het Waterlooplein, er waren ondertussen andere Wijk aan Zeeërs die er ook heen
gingen, maar als die kaarten van Wijk aan Zee
wilden kopen zei de verkoper, nee die zijn voor
die lange en die lange dat was mijn vader.
Zo is het ‘Prentenkabinet’ ontstaan. Het bestaat
nog steeds, mijn broer Jan heeft het van pa overgenomen“.

“Straks is het verboden
Of te laat om nog te gaan
Lief trek iets moois aan
Want we gaan
Dansen dansen dansen
Dansen op de vulkaan”

“Ik ben nooit zo op de voorgrond getreden,
maar ik heb heel wat vrijwilligerswerk gedaan.
Ik zal ze niet allemaal noemen, het zijn er meer
dan tien, en veertig jaar lang heb ik in besturen
gezeten van VVV en Dorpsraad en deed ik de
administratie en organisatie van bijvoorbeeld de
Rummikub kampioenschappen, Kofferbakmarkt,
het jeugdkamp van de Razzia in Beverwijk, ik
coördineer de collecte van de Nierstichting en
nog een aantal andere. Maar ik heb ook de
organisatie gedaan van de Kerstbusreizen naar
Duitsland. Die waren erg in trek. Als er bedrijven woonruimte zochten voor hun buitenlandse
werknemers en wij hadden geen plek, dan wist ik
mijn kanalen wel elders in het dorp”.
“Twaalf en een half jaar heb ik gewerkt bij
Heliomare als transportrice, ik zorgde voor het
vervoer van patiënten van afdeling naar therapie,
of het zwembad, of school.
Na twaalf jaar werd het tijd om wat anders
te doen en gingen wij van de Relweg naar de

Voetstappen in het zand

Verlengde Voorstraat en begonnen een Bed and
Breakfast. Jarenlang hebben wij een Bed and
Breakfast gehad, wij deden ook mee aan het
gelijknamige TV -programma en hebben zelfs
een aflevering gewonnen.
Nu zijn wij er mee gestopt en verhuren wij alleen
appartementen en Ferien-häuser. Het is mooi
geweest, jarenlang zeven dagen in de week
opstaan voor dag en dauw, ontbijtjes klaarmaken.
Onze gasten zijn vrijwel allemaal vaste gasten,
die hier al jaren komen. Zij hebben er geen
enkele moeite mee om naar de Spar te lopen om
een broodje of croissant te halen en zelf een
ontbijt te maken. Alle kamers hebben een
volledig ingerichte keuken.
Eén van de vaste gasten is Beat uit Zwitserland,
die al bij ons kwam in de Relweg als tweejarige,
zij komt al veertig jaar bij ons en Nina komt al
met de derde generatie.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.

Wijk aan Zee schrijft geschiedenis

Geschiedenis is iets wonderlijks. Het ontstaat elke
dag en op elk moment. Veel vervliegt, gebeurtenissen zijn voetstappen in het zand: ze stuiven snel
weer onder. In deze rubriek mengen historische
feiten zich met fantasie van de schrijver.
Geschiedenis: hoe het misschien wel geweest is.

Aflevering 6: Zand schuurt de geest.

Bijbelkiosk Vereniging jubileert
Het begon in Wijk aan Zee
(van onze correspondent)

Amsterdam, juli 1951. De Nederlandse Bijbelkiosk Vereniging bestaat 20 jaar. Een opmerkelijk
jubileum. Het begon omstreeks 1930 met een
gesprek op het strand. Vaste badgasten uit het
vriendelijke Wijk aan Zee, gereformeerde
broeders, stelden zich de vraag of de mensen,
die rust en ontspanning zoeken daarbij ook
ontvankelijk zouden moeten zijn voor God’s
Woord. Vreemde vraag? Zo niet in hun ogen.
Zoals hun vertegenwoordiger de heer H.J. Heule
het formuleerde: “De Vreemdeling uit Galilea
zocht vaak het strand van de Zee van Tiberias op,
verzamelde de hongerigen van geest om hen dan
de goede weg te wijzen”. Er zou een kiosk, een
ontmoetingspunt voor de Bijbelse boodschap op
het strand moeten zijn, zo was de conclusie.
De daad werd bij het woord gevoegd en op 11 juli
1931 stond een kleine schare op het strand van
Wijk aan Zee bij een gloednieuwe bijbelkiosk.
Een gezelschap van gereformeerde broeders en
zusters samen met een koor van het Zomerhuis
van de Geformeerde Meisjesbond.
De initiatiefnemer de heer Heule, vaste gast
in Wijk aan Zee, hield de openingstoespraak.
Hij herinnerde eraan, dat de opening door de
slechte weeromstandigheden herhaaldelijk was
uitgesteld. Ook andere problemen hadden de
initiatiefnemers op hun weg gevonden en tot op
de laatste dag was er nog overleg geweest met de

gemeentelijke autoriteiten. Die hadden nog eens
benadrukt, dat het verboden is om propaganda te
maken. Informanten dienen zich vrijwillig bij de
kiosk te vervoegen. De heer Heule betreurde het
zeer, dat er ook niet gezongen mag worden.
Voor deze opening was het voor één keer toegestaan de psalmklanken over het strand te doen
klinken. Spreker maakte bekend, dat speciaal
voor de verbreiding van de boodschap op het
strand een traktaat “Jezus aan het strand der zee”
was geschreven en in een geïllustreerde versie
voor de strandbezoekers ter beschikking stond.
Voor de kinderen waren er fraaie kleurplaten
over Bijbelse verhalen beschikbaar.
Het Wijk aan Zeese initiatief is niet onopgemerkt
gebleven. Er kwam een landelijke vereniging tot
stand. In het kantoor van de Bijbel Kiosk
Vereniging aan de Amsterdamse Keizersgracht is
de laatste weken hard gewerkt om al het informatiemateriaal tijdig bij de uitgiftepunten te krijgen.
De vereniging heeft thans de beschikking over
strandkiosken in Egmond, IJmuiden, Zandvoort,

Plotseling werden we ‘wakker in een
vreemde wereld’, zoals de titel van het
album [uit 1987!] luidt waarop het
nummer ‘Dansen op de vulkaan’
van DE DIJK staat.
In ons geval een wereld van 1½ meter.
Tegenwoordig doe ik maandagochtend
in alle vroegte boodschappen om op
een ontspannen manier die afstand te
kunnen bewaren, want naarmate de
cijfers van het RIVM geruststellender
lijken, vallen veel mensen terug in hun
oude patroon. Ik merk dat ze hopen dat
alles zo gauw mogelijk weer ‘normaal’
wordt en zich alvast gedragen alsof de
overkant is bereikt.
Het valt niet mee om je gedrag te veranderen, ook al weet je dat het verstandig
zou zijn. Dat heeft te maken met de
‘present bias’, waar we vrijwel allemaal
aan lijden. We gaan voor een beloning
op de korte termijn, ook al weten we dat
wachten beter is. Daarom is zelfstandig
sparen voor een pensioen ook zo lastig.
En dichter bij huis: liever nu een glas
wijn op een terras met alle beperkingen, dan over twee maanden zonder
beperkingen. Laten we hopen dat we de
overkant halen…
Maar toch: we hebben een tijdje geleefd
in een situatie die heel anders is dan
normaal en dat heeft ons ongemerkt
veranderd. De achterliggende tijd
heeft veel mensen niet alleen de kleine
vanzelfsprekende dingen extra leren te
waarderen - het kleine handgebaar, de
nabijheid - maar heeft ze ook geleerd
om dingen op een andere manier te zien
en aan te pakken: Rondje Wijk aan Zee
heeft een wandel-app ontwikkeld, restaurants verzorgen afhaalmaaltijden of
bezorgen aan huis en er zijn zelfs mensen die in hun eigen etensbusje voor
hun favoriete restaurant gaan eten …

Katwijk, Rockanje en Vlissingen. Verder beschikt
de vereniging over vier kiosken voor steden, vier
voor kermissen en twee woonwagens.

Even geen vliegtuigen, geen hectiek,
geen moeten. Het leek of de natuur weer
even op adem kon komen. Bij de Moriaan wandelde een week geleden een vos
voorbij, die even stopte en nieuwsgierig
– zo leek het althans – bij ons naar
binnen keek. “Rust aan de Kust”: dat zal
een mooie herinnering blijven.

Initiatiefnemer Heule is nu secretaris van de
landelijke vereniging en stelt met voldoening vast
dat het zaad dat twintig jaar geleden in Wijk aan
Zee is gezaaid, niet op onvruchtbare bodem is
gevallen. Soms zijn er nog wel strandbezoekers
die denken, dat er amusante weekbladen in de
kiosk te vinden zijn, maar de meesten zijn
oprecht belangstellend.

Volgens wetenschapper Robbert
Dijkgraaf zullen we na de crisis voor
een deel terugvallen in oude gewoontes,
maar sommige dingen zullen blijvend
veranderd zijn. We zijn nog nooit zo
geïsoleerd, maar tegelijk door de
technologie zo verbonden geweest,
zo stelt hij.

Tekst Jan de Wildt,
samengesteld uit publicaties in
Trouw en De Standaard.
Het is niet bekend hoe lang de bijbelkiosk op het
Wijk aan Zeese strand heeft gestaan. Nog bestaande herinneringen aan de Gereformeerde broeders
en zusters: het badgastenkerkje aan de Julianaweg
en het daarnaast gelegen huis was ooit het Zomerhuis van Gereformeerde Jeugdorganisatie.

Natuur, creativiteit, technologie en
verbinding: in het nieuwe bedrijf
Nin-Nit van Nicky en Humphrey Duin
zien we het allemaal samenkomen.
Hoopvolle ontwikkelingen.
Laten we dansen!

Alie Blokhuis.
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Welkom in Wijk aan Zee?

Op ontdekking met de sprookjesfee

Jaargang 39 • nummer 6 • 2020
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: Georges van Luijk, Jacky de Vries, Merei
Dekker, Jan-Paul van der Meij, Alie Blokhuis, Hans de
Bruijn, Jolien Herber.
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 alleen met bron vermelding.

‘Fijn dat u er bent!’

‘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.
Administratie/advertenties/opmaak:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1270 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement per post: 24 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

‘Nou weet ik het ook niet meer’

’En nou wegwezen’

Tijdens een wandeling in het bos kon ik mijn ogen
niet geloven. Langs het pad kwam ik allemaal
vrolijke houten kabouters tegen. De volgende keer
zweefden er elfjes boven mijn hoofd. Word ik nou
gek van al het thuiszitten, of is hier iets anders aan
de hand? En toen vond ik haar…
De sprookjesfee van Wijk aan Zee. Ze bestaat dus
echt! En wilde speciaal voor de Jutter de kabouterpret met het hele dorp delen. Maar wel door
mythisch anoniem te blijven.
Vertel eens, waar komen de kabouters en elfjes
vandaan?
“De coronaverveling was de aanleiding, de
onbedwingbare knutseldrang de oplossing.
Ik ben juf op een vrije school en heb eens een
serie houten mannetjes geknutseld voor mijn
klas. Ik dacht terug aan die mannetjes en concludeerde dat die vorm perfect was voor boskabouters. Hoe leuk zou het zijn om tijdens een wandeling in het bos verrast te worden door nieuwe
bewoners? Dus ging ik aan de slag. Zo werden
de eerste 40 kabouters geboren en stap voor stap
verstopt in het bos. Een maand later kwamen de
elfjes en wie weet wat er deze zomer allemaal nog
bij komt…”

Je maakt ons nieuwsgierig. Wat gaat er nog
komen?
“De kabouterfamilie is al een beetje opgegeten door de natuur en sommige figuurtjes zijn
ontvoerd. Dus ik ga de familie uitbreiden en wil
blijven verrassen met nieuwe figuren.
Laatst ontdekte ik dat er zelfs een anonieme hulpfee actief is, toen ik een paar nieuwe kabouters
tegenkwam! Zo leuk. Ook komt er aan beide
kanten van het kabouterpad een bordje te staan,
zodat de plek nog beter te vinden is.”
Waar is het kabouterpad te vinden dan?
“Sla bij de duinkaartenautomaat linksaf de
Heemskerker Relweg in en stap door het eerste
hekje aan je rechterhand. Kijk goed in holle bomen, op takken, in de lucht en in het gras.”
Wat wil je verder nog kwijt?
“De kabouters en hun vriendjes wonen in het
bos. Bezoek ze, loop een rondje met ze en neem
dan weer afscheid van ze, zodat anderen ook van
hun aanwezigheid kunnen genieten. Oh, en zing
vooral eens een liedje voor de kabouters.
Daar zijn ze dol op!”
Tekst: Jolien Herber/Foto: Hans de Bruijn.
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De voormalige Wilhelminaschool aan de Relweg
heeft een behoorlijke verandering doorgemaakt
de afgelopen jaren. Ik zal niet de enige zijn die
benieuwd is hoe het er van binnen uit ziet en wie
er wonen, dacht ik. Als ik de bewoonster buiten
stalen balken zie lakken, is een afspraak voor een
interview snel gemaakt.
Martina Fehmer (49) is wederom aan het klussen
als ik arriveer voor het gesprek. “Het was soms
zo grappig. Zaten we bij Beachclub Oost te eten
en spraken mensen ons aan van, joh wat leuk wat
jullie aan het doen zijn met dat pand. Wij kenden
de mensen niet, maar zij ons wel.”
Het huis is prachtig van binnen. In de bijkeuken
aan de achterkant is een kastenwand gemaakt
met oude enorme deuren die zo lijken te komen
van een kasteel. ‘Marktplaats, uit Brabant.’ Een
zwarte kraan in het lavet die lijkt op een telefoon.
‘Vijftig euro. Ook marktplaats.’ Kleurige tegels op
de vloer, schelpen in de achtertuin ‘Ik kan veel,
maar een straatje tegelen wordt lastig’, en dan
moeten we nog de woonkamer in. Ook daar een
vide met een slaapgedeelte. Een vloer van gestort
beton. Een enorme wand van acht bij zes meter
met latjes gemaakt van het voormalige plafond.
Met daarop nog het patroon van de tengels die er
tegenaan gespijkerd waren. Een prachtige stenen
kachel ‘met een dubbelwandige kachelpijp van
meer dan acht meter die duurder was dan de
kachel zelf ’ Een inventief betegelde keuken die
lijkt op een ronde zwembadrand, ‘samen met een
vriend ontworpen.’ Je raakt niet uitgekeken in de
stijlvol ingerichte ruimte. Een grote eettafel, van
de outlet want dat scheelt behoorlijk en voor de
kachel staan oude stoeltjes geërfd van een tante.
“We hebben niet veel budget, dus we moeten
creatief zijn.”
Martina woont samen met Marthijn Bakker en
hond Ludwig. Marthijn is een Heemskerker die
altijd al veel in Wijk aan Zee kwam om te kitesurfen. Martina woonde jarenlang in Amsterdam
en samen hadden ze een strandhuisje in Wijk
aan Zee. Vooralsnog geen plannen om samen te
wonen of te verhuizen. Marthijn wilde niet naar
Amsterdam en Martina niet naar Wijk aan Zee.
Maar het lot nam een wending. “De moeder van
mijn vriend zei, er komt een huis te koop, je moet
kijken! Ik kwam de hoek om in de straat en ik
was op slag verliefd. We moesten een plan inleveren. Het huis werd per opbod verkocht.
We kwamen naar een kijkdag, dat was druk!
Zoveel mensen, ook iemand met een aannemer,
die was druk aan het opmeten. Ik dacht nee, dat
moet helemaal niet! Wij willen hier wonen!
Op vrijdag deden we het bod en maandag al
hoorden we dat wij het waren geworden.”
Oktober 2016 werden Martina en Marthijn de
dolgelukkige eigenaren van het pand en begon
het grote klusavontuur dat negen maanden in
beslag nam, ‘we hebben gekampeerd in ons eigen
huis’, en eigenlijk nog steeds voortduurt.
Inmiddels voelt het stel zich helemaal thuis in
Wijk aan Zee, maar dat was voor Martina niet

‘Ik kwam de hoek om en was op slag verliefd’
vanzelfsprekend. “Toen ik zei dat ik hier wilde
wonen, zei mijn beste vriendin nee joh, wat moet
je daar nou, en dan heb ik helemaal niemand
meer in Amsterdam. Maar ik bleef erover nadenken, de wens zat dieper om het wel te doen.
Ik geniet zo van de rust hier. Dichtbij het strand.
Ik heb snel afscheid genomen van de Jordaan.”
En zo’n verrassing is het ook weer niet dat
Martina goed kan aarden in ons kustdorp.
De geboren Duitse komt uit een klein plaatsje bij
Münster en ging als kind altijd al met haar ouders
naar de Nederlandse kust tijdens de vakanties.
“Kamperen in Sint Maartenszee. Toen ik zelf ging
kamperen met vriendinnen, was het altijd naar
Holland, het strand.” Ook toen Martina na het
gymnasium wilde studeren was de eis: het moet
in een stad met strand zijn. Dat werd Den Haag,
de kunstacademie. “Twintig was ik. Ik had het
mijn ouders niet verteld, ik durfde niet. Ik zei
tegen mijn moeder ‘ik ga toelating doen.
In Nederland’. Ik dacht, dat vindt ze niks. Maar ze
zei: zal ik helpen? Ik was helemaal verbaasd.”
Op de kunstacademie kiest ze de richting mode.
Inmiddels is ze kostuumontwerper, ze heeft een
eigen bedrijf. Grote producties werkt ze aan

mee, zo deed ze de kostuums voor de succesvolle
bioscoopfilm ‘Michiel de Ruyter’ en ‘Zomerhitte’
naar het boek van Jan Wolkers op Texel in 2007.
Het is tijdens het draaien van de film op het
eiland dat ze in aanraking komt met kitesurfen.
“De jongen die de afzettingen deed op de set
was surfleraar. Hij bood aan om lessen te komen
volgen.” De passie die ze daar voor kitesurfen
ontwikkelt, brengt haar in 2012 naar Zanzibar
om een kitesurfcursus te doen. En daar loopt ze
Marthijn tegen het lijf, twintig jaar jonger dan
zij. “Dus het was niet de bedoeling om verkering
te krijgen.” Ze zijn in eerste instantie vrienden,
maar de klik is er. “Mijn vrienden kitesurfen alle-

Stel maakt droomhuis van voormalige school

maal niet. Hij wel. We waren veel aan het surfen
en we zijn ook naar Tarifa geweest om te kiten.
Het was niet tegen te houden. En uiteindelijk is
leeftijd helemaal niet belangrijk in de liefde.”
Martina en Marthijn kiten nog steeds regelmatig,
in Wijk aan Zee. Het strandhuisje hebben ze ook
nog. En ze wonen heerlijk in hun monumentale
woning, die nog lang niet af is.
Ze hebben nog veel plannen. De inpandige
kazerne aan de rechterzijde van het huis moet
een Bed and Breakfast worden en op termijn
mogelijk een atelier. Nog een hele klus.
De schuifdeur aan de voorzijde gaat eruit en
maakt plaats voor een raam. En ook hier wordt

een vide gebouwd om een slaapgelegenheid te
creëren. Van de balken van het plafond heeft
Martina banken en tafels gemaakt die in de B&B
komen te staan. “Dat durfde ik eerst niet, een
vriend zou helpen, maar hij zei, dat kan je heus
wel! Ik doe alles zoveel mogelijk zelf en met materialen uit het pand. Ik haal er echt voldoening
uit om dingen zelf te maken.”
Tekst: Merei Dekker/Foto’s: Hans de Bruijn.
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Dorpsraad maakt zich zorgen over het weer opstarten van HIsarna

De Dorpsraad maakt zich zorgen over het
opnieuw in werking stellen van HIsarna door
Tata Steel. Zij heeft daarover vragen gesteld
aan de gedeputeerde voor Milieu.
Hij is namens de Provincie verantwoordelijk
voor vergunning en toezicht.

HIsarna is een installatie waarmee op een
alternatieve en schonere manier ruw ijzer
gemaakt kan worden. Tata experimenteert
al vele decennia hiermee. Al deze jaren is dit
zonder aanvullende vergunning gegaan; dus
zonder eisen en voorschriften. Dat was omdat het een testproject betreft. Tata lijkt dit
zo te willen houden totdat het een volcontinue proces op industriële schaal is.
Dat kan nog even duren: de maximale aaneengesloten procestijd was vorig jaar minder
dan negen dagen.

In 2018 kondigde het staalbedrijf al wel aan
dat de installatie inmiddels deel uitmaakte
van de produktie-keten. Er zat ook een vijf
ploegen bezetting op. De installatie heeft
een capaciteit van 60.000 ton ijzer per jaar.

Het was - en is mogelijk nog steeds - de bedoeling om in HIsarna allerlei rest- en afvalstoffen waar nog wat ijzer in zit te verstoken.
Helaas bevatten deze stoffen ook veel zware
metalen en andere zaken die zeer schadelijk
kunnen zijn voor de gezondheid.
Tot vorig jaar zijn er in HIsarna tenminste
200.000 ton ertsresten ongefilterd verstookt.
Het vermoeden is dat de kankerverwekkende PAK’s die door het RIVM werden
aangetroffen op een testlocatie in het dorp
afkomstig waren van HIsarna.
De Dorpsraad vindt dat er voor HIsarna

een volledige vergunning aangevraagd moet
worden. Daar dringt zij sinds begin vorig
jaar op aan bij de Provincie.
Sauw Buwalda van de Dorpsraad: ‘Een proef
met zestigduizend ton is geen proef meer.
Dat is produktie.’ In de vergunning moeten
eisen en voorschriften opgenomen worden
over wat verwerkt mag worden, wat de
emissies zijn en welke maatregelen genomen
moeten worden om schadelijke emissies
tegen te gaan, over onder meer van geluid
en geur.
De kwestie werd iets minder urgent toen
Tata Steel de installatie vorig jaar stilzette
omdat de staalmarkt inzakte en het bedrijf
de produktie wilde terugbrengen.
In november zegde de (toenmalige)
gedeputeerde voor Milieu de Dorpsraad toe

dat HIsarna slechts opgestart kon
worden met een volledige vergunning.
Rond diezelfde tijd vroeg Tata toestemming
voor een zoveelste proef met HIsarna.
Dit keer om met ureum, een stof die ook in
urine voorkomt, het stikstof in de uitstoot
terug te brengen.
In mei heeft de Omgevingsdienst Tata
toestemming gegeven om dit jaar maximaal
honderd dagen deze testen uit te voeren
‘bij de heropstart van de duurproeven’.
Dat is de aanleiding voor de nieuwe vragen.
Kan HIsarna dan zomaar weer draaien?
De vergunningverlening is mistig, vindt de
Dorpsraad. Dat baart grote zorgen, omdat
milieu en gezondheid in het geding zijn.
Een complicerende factor bij dit alles is dat
HIsarna 800 meter van de dorpskern staat.
Gevaarlijk dichtbij dus.

Teleurstelling in TenneT-beroepszaak Dorpsplan voor welzijn, zorg en sport

De Dorpsraad heeft van de Raad van State op
een ondergeschikt punt gelijk gekregen inzake het
transformatorstation van TenneT. Bij de aanleg
van het station komt extra stikstof vrij.
Maar omdat het onwaarschijnlijk is dat dit het
duinreservaat blijvend aantast, staat het de bouw
niet in de weg. Stikstofdepositie – actueel geworden
sinds dezelfde Raad van State daar een vergaande
uitspraak over deed – was door de Dorpsraad ter
elfder ure opgevoerd bij haar bezwaren.
Het ging de Dorpsraad vooral over twee andere
zaken: een geschiktere alternatieve locatie en de te
krappe geluidruimte. Deze werden door de rechtbank terzijde geschoven.

De Dorpsraad is teleurgesteld. Vooral omdat de
uitspraak aantoont dat het bijna onmogelijk is
als burger het falen van een systeem juridisch
steekhoudend te bewijzen, aldus Miriam Gosen.
In deze zaak stond de Dorpsraad tegenover maar
liefst drie ministeries (opdrachtgevers voor de
transformator) en de gemeente Beverwijk die de
vergunningen faciliteerde.
Neem de geluidruimte oftewel de hoeveelheid
lawaai die maximaal toegestaan is in Wijk aan
Zee. Volgens de Dorpsraad waren invoergegevens
onnauwkeurig en diverse metingen, berekeningen en aannames discutabel. Om dat te bewijzen
had zij metingen en berekeningen vergeleken,
praktijkvoorbeelden opgelijnd, de deskundige
van de Omgevingsdienst ondervraagd en een
geluidsexpert ingehuurd voor eigen, onafhankelijk onderzoek.
Het kon de Raad van State niet overtuigen.
Hans Dellevoet van de Dorpsraad: ‘Het onderzoek van onze geluidsexpert werd met flinterdunne onderbouwing weggezet. In de trant van:
hij heeft het niet voldoende aangetoond dus klopt

het onderzoek dat TenneT heeft laten verrichten.’
Gosen die in haar werk veel met de overheid te
maken heeft, snapt het wel. De rechtbank kijkt of
de procedure correct is uitgevoerd.
‘De redenering van de rechter is: de minister
moet ‘in alle redelijkheid’, zoals de formule luidt,
er vanuit kunnen gaan dat een ingewonnen
advies klopt. Dus als een omgevingsdienst zegt
dat het lawaai precies past in de geluidruimte, dat
dit dan inderdaad zo is.’
Maar wat doe je als er sterke aanwijzingen zijn
dat de uitkomst niet klopt? Voor de Raad van
State bleek het onvoldoende om te besluiten dat
de overheid het huiswerk moet overdoen.
Je hebt zwaar geschut nodig als burger, constateert Gosen. ‘Wij hebben onderdelen uit het
geluidonderzoek opgepakt. Maar je moet ieder
detail bewijzen met deskundigen. Dat betekent
een berg geld. Wie heeft dat?’

Ten aanzien van de locatie nam de Raad van State
eveneens de conclusies over van het onderzoek
dat de overheid had laten doen. Bovendien stelde
zij dat de ministers de vrijheid hadden om tot
een eigen keuze te komen.
De Raad van State wees de eisen van de twee
andere partijen af. De overlast van de transformator voor het administratiekantoor Tussenwijck
vond zij aanvaardbaar. De Stichting Milieuherstel
Wijk aan Zee had om een schadevergoeding voor
het dorp gevraagd. Maar omdat de rechtbank
de overlast rechtmatig vond, viel deze eis in het
water.
Geluid en geluidsoverlast blijven actueel in het
dorp. De Dorpsraad zint op wat hier verder aan
te doen is. Bij de Raad van State is het wat betreft
fase 1 van de transformator klaar; er is daar
verder geen beroep meer mogelijk.

Eerder minder dan meer industrie svp

Volgend jaar treedt er een nieuwe Omgevingswet
in werking. Die gaat over van alles: van vliegvelden
tot waterwingebieden en wegen; van energie tot
geluidhinder en landschap. Vooruitlopend daarop
heeft de provincie Noord-Holland reeds huiswerk
gedaan. Er is vastgesteld hoe onze provincie er
idealiter in 2050 zou moeten uitzien en hoe we
daar zouden moeten komen. Regionaal (of lokaal)
maatwerk is het sleutelwoord in deze beleidsnotitie.
In oktober wordt een omgevingsverordening
vastgesteld. Daarin staan de spelregels en
activiteiten die de Provincie zich voorstelt voor
regio’s. Tot 22 mei was er de tijd om een zienswijze in te dienen. Dat heeft de Dorpsraad
gedaan. De IJmond is namelijk een van de regio’s
waar de provincie stevig wil inzetten op internationale, grootschalige industrie.
De industrieterreinen rond het Noordzeekanaal
moeten gereserveerd worden voor onder andere
zware industrie en de energietransitie (lees:
dienstverlening ten bate van windmolenparken).

De milieucontour moet verruimd worden;
bedrijven moeten zekerheid hebben dat ze
kunnen werken. Desalniettemin denkt het
provinciebestuur dat ook in onze regio een goede
balans tussen werk en wonen mogelijk is.
De Dorpsraad heeft een kritische reactie
gezonden. Samengevat: de Provincie gaat ernstig
in de fout door het hele Noordzeekanaalgebied
over een kam te scheren. Hier in de IJmond is
de balans al tijden zoek. Het beheermodel is
verouderd (23 jaar oude afspraken) en negeert
wetenschappelijke inzichten. Milieu en gezondheid worden zwaar belast. Bewoners moeten
(juridische) strijd leveren voor hun gezondheid
in plaats dat de overheid hiervoor opkomt.
Geluidhinder is een goed voorbeeld. Er moet
eerder minder dan meer industriële activiteit
komen.
Voordat nieuw beleid wordt vastgesteld is het
sowieso zaak de uitkomst van onderzoeken
(gezondheid, uitstoot) die nu gaande zijn af te
wachten..

Hoe staat het met het behoeftenonderzoek
naar welzijn, zorg en sport in Wijk aan Zee?
In 2019 is onderzoek gedaan naar de behoeften
van de inwoners van Wijk aan Zee aan voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en
sport. De opbrengsten zijn in een rapportage
beschreven. Er zijn gesprekken gevoerd met
organisaties en met inwoners. Door de maatregelen rondom het coronavirus staat het
Behoeftenonderzoek nu op een laag pitje.
Maar het heeft niet helemaal stilgestaan. In dit
bericht vertellen we u hoe het ervoor staat.
Gesprekken met organisaties
Er zijn gesprekken gevoerd met veertien organisaties uit Wijk aan Zee en Beverwijk. Waaronder
bijvoorbeeld Dorpshuis De Moriaan, Heliomare,
SV Wijk aan Zee, de huisartsenpraktijk, Stichting
Welzijn en anderen. Het ging daarbij om organisaties die, met elkaar en met inwoners, invulling zouden kunnen geven aan de gesignaleerde
behoeften. We hebben hen gevraagd wat zij
zouden kunnen betekenen en wat hun plannen
zijn voor Wijk aan Zee. Daar kwamen positieve
reacties op.
Dorpsplan welzijn, zorg en sport
Met de mogelijkheden die organisaties noemden,
is door de werkgroep een Dorpsplan met kansen
voor welzijn, zorg en sport in Wijk aan Zee
opgesteld. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers uit het dorp, de Participatieraad en de
gemeente. Begin maart van dit jaar is dit plan
besproken in het college van B&W van
Beverwijk. Het college is blij met het plan.
En met de manier waarop het tot stand is gekomen: in samenspraak met inwoners en organisaties. Ook de gemeenteraad heeft het Dorpsplan
nog besproken. Ook daar werd het plan goed
ontvangen en breed ondersteund. De gemeenteraad wil graag op de hoogte blijven of het straks
goed gaat met de uitvoering.
Een greep uit de plannen
Het dorpshuis ziet kansen voor een vergroot
aanbod en meer mogelijkheden voor inwoners-

initiatieven. Er is behoefte aan meer samenwerking op gebied van zorg. Organisaties willen
informatieve bijeenkomsten verzorgen over
bijvoorbeeld mantelzorg. En meer ondersteuning
en ontmoetingsmogelijkheden bieden aan
ouderen en mantelzorgers.
Heliomare wil de inwoners van Wijk aan Zee
meer mogelijkheden bieden om gebruik te
maken van hun sport- en andere voorzieningen. De buurtsportcoaches zouden graag aan de
slag gaan met naschoolse activiteiten. En met
beweegactiviteiten voor volwassenen en ouderen.
Sportvereniging Wijk aan Zee wil meer activiteiten en voorzieningen voor het dorp aanbieden en
het sportcomplex verduurzamen.
Voor dit alles is samenwerking nodig. Met elkaar
en met inwoners. Om voorzieningen op lange
termijn in stand te kunnen houden, zeggen
diverse organisaties dat het noodzakelijk is om
samen na te denken over toekomstige accommodaties. Dit kan veel opleveren voor de inwoners
van Wijk aan Zee in de toekomst.

Uitwerking ligt tijdelijk stil
De uitwerking van het plan ligt helaas nu even
stil door de maatregelen rondom het coronavirus. We kunnen geen ontmoetingen
organiseren en dat is belangrijk om echt voortgang te maken. We kijken momenteel wat we wél
kunnen voorbereiden. Om snel weer te kunnen
doorstarten, zodra dat mogelijk is.
Begin dit jaar is een eerste positieve bijeenkomst
geweest met een grote groep inwoners van Wijk
aan Zee, die graag willen blijven meedenken.
Over de onderwerpen die spelen in het dorp en
waarmee ook de organisaties aan de slag kunnen
gaan.
Het dorpsplan zal nog worden gepresenteerd
in Wijk aan Zee
Wanneer dat zal zijn, is natuurlijk afhankelijk van
de maatregelen rondom het coronavirus.
De werkgroep hoopt dat iedereen straks weer
met energie mee wil denken en doen aan dit
dorpsplan van en voor Wijk aan Zee.
Gemeente Beverwijk.

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het
coronavirus zijn openbare activiteiten tot
1 september geschrapt. Vanaf 1 juni zijn
activiteiten met maximaal 30 personen weer toegestaan rekening houdend met 1,5 meter afstand.

Badgastenkerkje

Klankschalenconcert online
Iedere zondag om 12.00 uur is er een online
klankschalenconcert vanuit het Badgastenkerkje.
Het concert duurt ongeveer 40 minuten. Je krijgt
toegang tot het concert door je aan te melden via
www.j-p.nl/reserveren. Dit kan zonder inloggen, je hoeft alleen je naam en email adres door
te geven om thuis te kunnen genieten van de
klankschalen.
Online voorlezen
De online voorlees-oma Dorien die verhalen leest
voor kinderen van 9-90 is makkelijk te vinden
via www.j-p.nl. Vanaf juni gaan er meer mensen
korte verhalen voorlezen vanuit het Badgastenkerkje. Check hiervoor ook de website.

Een Zee van Staal weer van start

De afgelopen maanden zijn de reguliere rondleidingen op Beeldenpark Een Zee van Staal
vanwege de opgelegde coronaregels niet doorgegaan. In plaats daarvan zijn er op de facebookpagina van Een Zee van Staal alternatieve virtuele
rondleidingen geplaatst in de vorm van filmpjes.
Nu de Corona-maatregelen weer verruimd
worden, gaan de gratis rondleidingen weer van
start, weliswaar in iets aangepaste vorm.
Zondag 7 juni is de eerste gratis rondleiding
weer in het park, waarbij deelnemers gevraagd
worden zich van tevoren op te geven via eenzeevanstaal@gmail.com. Er kunnen maximaal 29
mensen deelnemen (30 inclusief de rondleider).
Tijdens de rondleiding vraagt de gids iedereen
1,5 meter afstand te houden van elkaar.
De rondleiding start om 14.00 uur bij de ingang
van het beeldenpark.
De afgelopen jaren hebben we eind juni een speciale seizoen-opening georganiseerd, door
middel van een rondleiding met diverse optredens. Als introductie van de themarondleidingen
die de hele zomer wekelijks plaatsvinden.
Dit evenement is toch nog wat te groot om door
te laten gaan, wel zal er ook hiervan een filmpje
op facebook en onze internetsite geplaatst worden. Let goed op de facebookpagina, op 21 juni
om 20.00 uur komen de gidsen er ‘live’ in.
Vanaf zondag 5 juli is er elke week een thema
rondleiding. Een natuurwandeling, staaltheater,
dwalen met verhalen, houtskooltekenen, dans of
een kinderstaalsafari. Elke week is er een ander
- gratis - evenement bij Beeldenpark Een Zee
van Staal. Ook hierbij geldt: opgeven via email,
maximaal 30 deelnemers (inclusief de gids) en
1,5 meter afstand houden. Mochten de overheidsadviezen veranderen, dan kan het zijn dat
de rondleidingen toch in een andere vorm
gegoten zouden moeten worden. Beeldenpark
Een Zee van Staal ligt direct naast Wijk aan Zee,
aan de Reyndersweg. Actuele informatie op
facebook en op www.eenzeevanstaal.nl.

Boekpresentatie Mariska Reijmerink
Op zondag 7 juni om 12.00 uur wordt het nieuwe
boek ‘Niet je moerstaal, anderstaligen in Nederland’ van Mariska Reijmerink gepresenteerd in
het Badgastenkerkje. Inloop vanaf 11.30 uur.
Ruim 2 miljoen inwoners van Nederland zijn
elders op de wereld geboren. Voor veel van deze
mensen is Nederlands niet hun moedertaal
(moerstaal), ze zijn “anderstalig”. Hoe is het om
anderstalig te zijn en omringd te worden door
moedertaalsprekers? Tegen welke problemen
loop je aan? Heeft anderstaligheid voordelen?
Hoeveel impact heeft het op je leven?
Taaldocent en zangeres Mariska Reijmerink is
haar hele leven al gefascineerd door taal.
“Taal is immers een wezenlijk onderdeel van je
identiteit.” In dit boek vraagt Mariska Reijmerink aan anderstaligen uit haar eigen omgeving
hoe het is om in Nederland te wonen. Mensen
uit Engeland, de VS, Estland, Israël, Ethiopië,
Duitsland, België, Saudi-Arabië, Iran, Marokko
en Syrië vertellen hun levensverhaal en hoe het
anderstalig-zijn hun leven heeft beïnvloed.
Helpt muziek bij het leren van een taal?
Hierop geeft het boek antwoord. Tijdens de presentatie leest Mariska uit het boek voor en zingt
zij de liedjes die in het boek genoemd worden.
En natuurlijk is er gelegenheid om het boek te
kopen en te laten signeren.

Dit jaar geen zeepkistenrace

Voor het eerst sinds 1947 dit jaar geen zeepkistenrace in Wijk aan Zee. Hij trekt weliswaar niet
zoveel volk als de formule 1 in Zandvoort, het anderhalve metergevoel ben je toch al snel kwijt in
de smalle De Zwaanstraat. Helaas, helaas, dit jaar
geen naar beneden denderende bolides op jacht
naar de snelste tijd. Laten we hopen dat het racevirus het de komende tijd overleefd, dan gaan we
volgend jaar weer vrolijk verder. Bij deze is de
datum vastgesteld op vrijdag 2 juli 2021 aanvang
19.00 uur, gewoon weer in de De Zwaanstraat.
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Dorpskerk

In de nieuwe anderhalve meter samenleving is
het vanaf 1 juni mondjesmaat met 30 mensen en
vanaf 1 juli in wat grotere getalen mogelijk om
met een deel van de geloofsgemeenschap voor de
kerkdienst bij elkaar te komen. Een verheugende
ontwikkeling, al zal die gepaard gaan met veel
voorzorgsmaatregelen. In Wijk aan Zee zal men
de 1e en de 3e zondag van juni volgens het preekrooster gaan “oefenen” met max. 30 mensen in de
kerk. Daartoe zullen de gemeenteleden worden
uitgenodigd, om zodoende niet over het maximale aantal heen te gaan. Er is dus vooralsnog
geen sprake van spontaan binnenlopen.
Zondag 7 juni 10.00 uur:
ds. Sytze de Vries te Schalkwijk (Utr.).
Zondag 21 juni 10.00 uur:
pastor L. H. Stuifbergen.

In memoriam

11 mei was een zwarte dag in de Nederlandse
surfgeschiedenis. Vijf jonge watermannen hebben die dag het leven gelaten in Scheveningen,
in hun zo geliefde Noordzee. Vanuit de hele surfcommunity werd geschokt en vol ongeloof gereageerd. Op social media dook in korte tijd overal
het gedenkteken met de vijf vissen op, gedeeld
door iedereen die meeleefde. Op 13 mei luidden
de klokken in Wijk aan Zee tegelijk met andere
kustdorpen, om de slachtoffers te eren. Ozlines
op de Noordpier richtte een herdenkplaatsje in
voor wie daar behoefte aan heeft. Ook wordt
er vanuit de surfcommunity later in het jaar op
gepaste wijze een eerbetoon georganiseerd. Alle
Noordzee liefhebbers, hulpverleners en iedereen
die het nieuws gevolgd heeft wensen de familie
en vrienden van de mannen veel sterkte toe.
Beeld ontworpen door Bas Spaans.

Wel worden alle diensten, zoals inmiddels
gebruikelijk, via de site van de PKN BeverwijkWijk aan Zee uitgezonden. Vanaf 1 juli wordt
geprobeerd (met de dan geldende restricties)
weer wat meer richting “normaal” te gaan.

Odulphuskerk

De Nederlandse Bisschoppenconferentie
onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend
en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de
parochies en voor de viering van de liturgie.
Over het resultaat hiervan worden parochies via
het eigen bisdom geïnformeerd.
Odulphus zal zich aan dit beleid en het door het
bisdom te maken protocol conformeren. Dit is
echter nog niet ontvangen in Wijk aan Zee.
In de maand juli zal gestart worden met een
aantal vieringen en de junimaand zal gebruikt
worden voor allerlei voorbereidende activiteiten.
De exacte gegevens van de vieringen komen in
het julinummer van de Jutter.

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en 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
Fysiotherapie: 375976 - info@fysiowijkaanzee.nl
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

