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95-jarig bestaan van de
reddingsbrigade in Wijk aan Zee

Sinds de start in 1925 toen de strandredders van
Wijk aan Zee ‘het’ moest redden met een
houten bootje en een paar roeispanen is er één
ding altijd hetzelfde gebleven en dat is het kijken
naar de zee. Zo ook op het moment waarop ik
bij de reddingspost kom. Richard Schellevis,
voorzitter van de W.R.B., kijkt door een joekel
van een verrekijker richting de noordpier en twee
collega’s met blijkbaar scherp zicht kijken met het
blote oog geconcentreerd mee.

Mogelijk is er een surfer in de problemen geraakt
en de beweging van een aantal zeilen wordt
nauwlettend in de gaten gehouden. Ook wordt
hierover gecommuniceerd met de brigade in
IJmuiden. Na een minuut of tien geconcentreerd
turen blijkt het gelukkig mee te vallen, en hoeft
er niet te worden uitgevaren.
Richard Schellevis
Richard Schellevis is een man die veel heeft
gereisd over de wereld en die ook veel belangstelling en liefde heeft voor het lokale heden en
verleden. Zo heeft hij een collectie historisch
materiaal en archeologische vondsten verzameld
en ondergebracht in de Stichting Archief Wijk
aan Zee en is hij actief als gids bij de historische
rondwandelingen.Als tiener werkte Richard als

barman in de plaatselijke horeca, later runde hij
en tijdlang samen met Ed van de Watering van
Primera een fietsenverhuur, momenteel werkt
hij voor de technische dienst en als veiligheidscoördinator bij Heliomare. Richard: “We hadden
graag het 95-jarig bestaan wat uitgebreider
gevierd, daar waren al plannen voor, maar dit
jaar was niet zo geschikt om groot uit te pakken.
Wel hebben we alle leden – dat zijn er ongeveer
80 - allemaal een kaart gestuurd en zijn ze getrakteerd op een ijsje bij de nieuwe ijssalon van Joyce.
Dit seizoen is door de corona maatregelen laat
begonnen. Omdat het niet mogelijk was om bij
het opbouwen van onze reddingspost de anderhalve meter plicht te handhaven mocht deze niet
opgebouwd worden en zijn we dit jaar gehuisvest
in gestapelde containers.
We voelen ons gewaardeerd
Drie muien die jarenlang op ongeveer dezelfde
plek lagen zijn dit seizoen gaan verhuizen.
Waarschijnlijk door invloed die de pieren hebben
op zandbanken. Nadat we eenmaal gestart waren
hebben we ons de sloffen uit het lijf gelopen.
Vooral preventief en ook met acties. Helaas is
er een persoon verdronken. Het was dit jaar
drukker dan anders waarschijnlijk omdat
mensen minder op vakantie gingen.

Omdat met het warme weer mensen ook langer
op het strand bleven zijn wij ook langer open
gebleven tot 21.00 uur.
We kregen bij de reddingsbrigade veel positieve
berichten en reacties van omstanders en mensen
op het strand. Vaak via emails en via facebook
en ook kwamen er nieuwe donateurs. We voelen
ons wel gewaardeerd. We hebben ook een folder
uitgedeeld bij de strandhuisjes, een nieuwsbrief

in samenwerking met de strandexploitanten en
huisjeseigenaren.
Het digitale tijdperk heeft voor- en nadelen:
mensen geven regelmatig dingen die zij zien aan
ons door. Dat werkt heel goed en direct.
Tegelijk gaat er ook een hoop aandacht i.p.v. naar
de kinderen in zee naar de telefoon.”
Tekst en foto’s: Jan-Paul van der Meij.

Leden van SV Wijk aan Zee vereeuwigd in uniek verzamelboek
Welke sporter droomt er nou niet van: met je hoofd
op een plakplaatje voor in een heus verzamelboek.
Hadden vroeger alleen de spelers uit de Eredivisie
en van het Nederlands Elftal dat voorrecht, straks
ook de leden van SV Wijk aan Zee. De club brengt
begin volgend jaar samen met de Spar een eigen
verzamelalbum uit.
Het mooie is dat het in dit geval niet alleen om
de spelers van de selectie gaat. Iedereen die
betrokken is bij de club gaat op de kiek. Dus
ook de handballers en de jeugdspelers, mits hun
ouders daar toestemming voor geven natuurlijk.
‘We maken er een echt feestje van’, zegt bestuurslid Bianca Kramer. ‘Zelfs de bestuursleden en de
vrijwilligers komen op een plaatje om te verzamelen. Zij zijn net zo belangrijk als de sporters.’

Het idee komt van de familie Poliste van de Spar,
die vervolgens de club benaderde. De plaatjes en
het boek zijn dus straks in de supermarkt
verkrijgbaar. Bij de boodschappen krijg je een
setje plaatjes kado. Dat mooie aanbod werd door
SV Wijk aan Zee met open armen ontvangen.
‘Een mooie opsteker’, legt Cees de Kievit uit.
Net als Bianca is hij vanuit de club betrokken bij
het project. ‘Voor elke sportclub is het een
moeilijke tijd. Op deze manier hopen we wat
reclame te kunnen maken en extra inkomsten
te genereren. Dat hebben we hard nodig.’
Het coronavirus heeft het een en ander flink
vertraagd, anders had het album al beschikbaar
geweest. ‘We hebben lastige maanden achter de
rug, sinds alles dicht moest’, vertelt Bianca.

‘We zaten hier met een hele voorraad in de
kantine. Gelukkig kwam ik op het idee om het
tegen inkoopprijs te verkopen, anders hadden we
ermee blijven zitten.’
Gelukkig kunnen de velden en de kantine weer
gebruikt worden, al is het binnen de opgelegde
beperkingen. Ook het voorbereiden van het
verzamelboek geeft een positieve boost.
Het boek is waarschijnlijk direct na het Schaaktoernooi verkrijgbaar.
Bianca en Cees hopen dat met deze actie het
ledenaantal gaat groeien. ‘Er zijn heel veel Wijk
aan Zeeërs die nog geen lid zijn’, zegt Bianca.
‘Nieuwe jeugdleden betalen het eerste jaar de
helft van de contributie, dus grijp die kans. Het is
niet alleen gezond, maar ook hartstikke gezellig.’

Nieuwe vrijwilligers zijn eveneens altijd welkom.
‘We zijn een grote familie, daarom willen we de
vrijwilligers per se op een plaatje hebben.
We doen het met z’n allen’, vult Cees aan.
Hij is ondertussen druk met het zoeken naar
adverteerders voor het boek. De opbrengst gaat
naar de club, is met de Spar afgesproken en dat
is in deze tijd erg welkom. Wat Bianca betreft zal
het niet moeilijk zijn om voldoende sponsors te
vinden. ‘Dit prachtige album wordt een collectors
item. Dat zal altijd een mooi plekje in de kast
hebben, dat gooi je niet weg, daar wil je toch in
staan?’
Voor meer informatie: svwijkaanzee.nl
Tekst: Jacky de Vries.

2

3

Dorpsgenoot

Pauline Bezuijen
Pauline is geboren en getogen in Amsterdam en is
via Haarlem en Vijfhuizen in Wijk aan Zee terecht
gekomen. Door Corona is zij momenteel bezig om
een drastische draai in haar carrière te maken.
“Ik kwam regelmatig in Wijk aan Zee om met
vriendinnen met de hond over het strand te
wandelen. Doordat mijn vriend en ik besloten
om niet meer samen verder door het leven te
gaan, zocht ik een ander huis. Die vriendinnen
brachten mij op het idee in Wijk aan Zee een huis
te kopen. Ik heb toen een makelaar benaderd en
via een zoekopdracht bij de makelaar heb ik een
huis weten te bemachtigen. Ik was vooral blij dat
dit huis zo dicht bij duin en strand staat en het
precies voldeed aan mijn wensen. Ruimte voor
mijn hond en katten, dat was mijn belangrijkste
eis. Dit huis had alles wat ik wilde en al snel was
mijn besluit genomen, ik ga naar Wijk aan Zee”.
“Ik was 25 jaar toen ik begon als stewardess bij
Martinair, later bij KLM. Hoeveel keer ik de
wereld ben rondgegaan of hoeveel kilometer ik
in de lucht ben geweest heb ik geen idee van,
wat ik wel weet dat het veel is geweest. Ik heb met
duizenden mensen contact gehad, die allemaal
met verschillende redenen een luchtreis maakten.
Blije, boze, angstige en verdrietige mensen uit
binnen- en buitenland met verschillende
culturen. Al die mensen hebben aandacht nodig,
om ze in het ene geval gerust te stellen, een andere keer te steunen in hun verdriet of te delen
in hun geluk. Zoals het Noors gezin met een
adoptiedochter, dat zij in Taiwan hadden
opgehaald. De blijheid van die mensen met dat
kleintje in hun armen, maar ook een boze
Braziliaan die met een zonnebril instapte en
beslist in een gangpadstoel wilde zitten, maar
een plaatsje in het midden had. Omdat hij steeds
agressiever werd ging ik met hem praten, al snel

de volgende keer weer met KLM wil vliegen.
In beide gevallen werk je bij een service-instelling en zijn je communicatieve vaardigheden van
groot belang”.

“Omdat de luchtvaart nu zo’n onzekere toekomst
biedt heb ik eieren voor mijn geld gekozen en
heb besloten gebruik te maken van de vrijwillige

vertrekregeling bij KLM. Tot 1 december ben
ik daar nog in dienst en ga ik beginnen in een
totaal andere werkomgeving. Ik ben bezig met
een opleiding als uitvaartbegeleider. De opleiding
duurt inclusief het stagelopen 9 maanden.
Er zijn overeenkomsten met mijn baan als
stewardess. Je hebt daar ook te maken met mensen. Meestal verdrietige, maar allemaal hebben
ze een andere vorm van aandacht nodig, de een
is zo van slag dat er meer ondersteuning nodig is,
er zijn situaties waar familieleden ruzie hebben
of het niet met elkaar eens zijn. Net als in de
lucht zijn het over het algemeen tijdelijke contacten die je hebt met je cliënten, hoewel je natuurlijk hoopt dat een nabestaande zo tevreden is dat
hij of zij een volgend keer door jou wil worden
begeleid. In de lucht doe je je best dat een reiziger

We hebben nu een opzichter aangesteld, de heer
H. de Heij, die de voortgang van het werk controleert. Op mijn verzoek heeft de aannemer nu ook
metselaars uit Wijk aan Zee aan het werk gezet.”
Niet iedereen is even gelukkig met de druk die er
nu op het werk is gezet. Metselaar Piet Schavemaker kwam dezer dagen wat te laat op het werk.
Toen hij de opzichter zag aankomen, haastte hij
zich iets te snel naar zijn plek op de steiger.
Hij bleef met zijn broek haken aan een spijker
en viel naar beneden. Gelukkig werd zijn val
gebroken door de schuine planken tussen de
steigerpalen, anders was hij terecht gekomen op
het binnenplaatsje waar veel grof puin lag.
Nu kwam hij met een paar gebroken ribben en de
schrik vrij. Het ongeluk staat niet op zichzelf,

zo vernemen wij van de metselaars. Er zijn al
meer mensen gevallen, maar gelukkig zonder
zwaar letsel. Pastoor Driessen heeft vernomen,
dat tegen het nadrukkelijke verbod van de
opzichter, er nogal wat jenever zou worden
gedronken tijdens het werk. Een van de metselaars, die niet met zijn naam in de krant wil,
vertelt ons: “We nemen op z’n tijd graag een slokje tegen de kou. Dat mag de opzichter uiteraard
niet zien. Laatst zag ik hem aankomen en ik zette
de jeneverfles snel in de spouw. We gingen door
met ons werk, maar die opzichter bleef maar in
de buurt. Tegen de tijd dat hij was verdwenen,
hadden we alweer zoveel stenen gemetseld, dat
ik nooit meer bij die fles in de spouw kon komen.
Het is jammer, maar die fles jenever zit voor eeu-

wig in de muur van de kerk!” We hebben pastoor
Driessen om commentaar gevraagd.
Van ontwijding van het kerkgebouw door de
ingemetselde jeneverfles is zijns inziens geen
sprake, “Als die ooit tevoorschijn komt, zal het
wel zeer oude jenever geworden zijn”, aldus zijn
laconieke commentaar. De aannemer Raaijmakers was niet voor commentaar bereikbaar.

bleek dat hij die zonnebril niet voor niets ophad,
hij liet mij een blauw oog zien, dat hij kort daarvoor had opgelopen bij een overval en nog stijf
stond van de adrenaline. Even later had ik hem
gerustgesteld, daarna werd hij kalm en was
tevreden met zijn middenstoel. Wat heel triest
was, was een gezin dat met een kind met een
ongeneeslijke ziekte naar Amerika was gegaan
in een laatste poging het kind nog te redden,
hetgeen niet was gelukt. Het kind was zo ziek dat
zij niet lang in een stoel kon zitten en hebben wij
een plaatsje voor haar gemaakt waar zij kon
liggen. Ik had de tranen in mijn ogen”.

“Het is twee en een half jaar geleden dat ik hier
kwam wonen. Mijn hond, die deel uitmaakte in
de beslissing dat ik voor Wijk aan Zee koos, stierf
vlak voordat ik hier kwam. Ik voel mij elke dag
gelukkig dat ik hier mag wonen, ik heb nog elke
dag een vakantiegevoel. En voor mijn drie katten
is dit het paradijs. En als ik een paar dagen van
huis ben zorgt mijn buurmeisje voor de katten.
Sinds kort heb ik weer een relatie, echt plannen
voor de toekomst hebben wij nog niet, wij zien
wel wat de toekomst biedt.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.

Voetstappen in
het zand

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 10: Jenever in de kerk!?
Uit “Dagblad voor Kennemerland” - november 1889

VERDACHTE WERKOMSTANDIGHEDEN BIJ BOUW
ODULPHUSKERK

De bouw van de nieuwe Odulphuskerk te Wijk
aan Zee verloopt minder voorspoedig dan was
verwacht. Bouwpastoor Driessen laat ons desgevraagd weten, dat de natte zomer de aannemer
parten heeft gespeeld. De pastoor maakt zich
zorgen over de geringe voortgang van het werk.
In mei van dit jaar is de bouw gegund aan
aannemer Fr. Raaijmakers uit Nieuwer-Amstel
voor een bedrag van 29.200 gulden onder het
nadrukkelijke beding dat de kerk voor de zomer
van 1890 klaar zou zijn. In het begin waren er
problemen met de juiste afmetingen van het
bouwterrein, maar ook dat is volgens de
pastoor een onvoldoende argument voor de
trage voortgang van de werkzaamheden.
“De aannemer heeft gewoon te weinig mensen
op het werk gezet”, aldus een verontruste pastoor
Driessen. “Ik verdenk de aannemer ervan, dat
hij heeft gewacht met het aanstellen van mensen
tot het najaar, dan zijn de lonen lager dan in de
zomer. Raaijmakers heeft me steeds gezegd dat
hij ruim voldoende tijd heeft om de bouw af te
maken, maar dat neemt mijn zorg niet weg.

Tekst: Jan de Wildt.
Bronnen: “Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van de H. Odulphus Parochie Wijk aan Zee”
bijeengebracht door pastor G.W.M. de Wit (1984)
en “Karrespoor door de tijd – 150 jaar Odulphusparochie (1996)
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Susan van Schie maakt Wijk aan Zeeërs nog mooier
Vanaf 28 september opent schoonheidssalon Beauty’S

Na de storm eind augustus spoelde er weer van
alles aan op het strand van Wijk aan Zee en
omgeving. Zes jaar geleden spoelde er na een flinke
storm een wervel van een walvis aan.

Het lijkt een gek idee. Je op een behandeltafel in de
voormalige rookruimte van café de Zon overgeven
aan een schoonheidsbehandeling. Maar eenmaal in
de verzorgende handen van Susan van Schie
besef je: dit is helemaal zo gek nog niet.
Wijk aan Zee is een schoonheidssalon rijker.
Beauty’S opent 28 september de deuren.
Susan (36 en ‘dochter van’) krijgt in de coronatijd
de wens om haar vak weer op te pakken. Een
geschikte ruimte vinden in het dorp is bepaald
geen sinecure. Ouders Ad en Carla schieten te
hulp. Susan mag voorlopig de rookruimte van
De Zon gebruiken, want gerookt wordt er toch
niet meer. Met wat kleine aanpassingen, een
kastje aan de muur, een likje verf, en de benodigde behandelapparatuur is het een ruimte
geworden waar je je heerlijk kunt nestelen voor
een gezichtsbehandeling, harsen, epileren en
massage. Dat ondervind ik aan den lijve tijdens
een mini-gezichtsbehandeling. Terwijl ik een
reinigingsgel opgesmeerd krijg, vertelt Susan hoe
het zo is gekomen.
“Tot 2018 woonde ik in Katwijk en had ik een
eigen schoonheidssalon aan huis. Maar ik moest
daar weg, zo gaat dat soms in het leven. Ik ging in
Wijk aan Zee wonen en werkte als ZZP-er in de
horeca.” Zo staat Susan achter de bar in De Zon,
maar ook in andere gelegenheden. Na verloop
van tijd begint het te kriebelen. “Ik dacht, het is
toch zonde als ik niks met mijn opleiding doe.
Ik ben tenslotte schoonheidsspecialiste en daar
deed ik weinig meer mee, behalve af en toe mijn
nichtjes behandelen.”
De opleiding is ze begonnen vanuit eigen
interesse. “Ik had als puber acne, jeugdpuistjes.
Maar toen ik al lang uit de puberteit was, had
ik het nog steeds. Daar werd ik onzeker van.
Ik wilde ervan af en wilde ook andere mensen
helpen om ervan af te komen. Ik heb toen de
opleiding Schoonheidsspecialiste gedaan op
de Beauty Art School in Leiden.” Ze verdiept

zich naast verschillende huidbehandelingen in
‘Organic Body Sugaring’. Een speciale techniek
waarmee haartjes worden weg geharst met een
organische wax. “Het is op basis van suiker, water
en citroensap. Er zit dus helemaal geen troep in.
Dat laat je stollen, het is een soort stroop. Je zou
het zo op kunnen eten”, lacht Susan.
De andere producten die ze in haar salon
gebruikt, zijn ook zo natuurlijk mogelijk.
Ze doet zaken met het merk Oriflame. “Dat is op
plantaardige basis. Er zit nagenoeg niets anders
in, behalve een beetje parfum. Dat vind ik fijn.
Mijn huid reageert er ook goed op. Ik hou mijn
huidproblemen onder controle door zelf ook
behandelingen te ondergaan en goede spullen
te gebruiken.” Susan heeft een webshop waarin
ze de schoonheidslijn verkoopt en de pakketjes
brengt ze zelf bij de mensen thuis. Inmiddels ben
ik zelf met een rustig muziekje op de achtergrond
heerlijk aan het wegzakken in ontspanning,
terwijl Susan met warme handdoekjes het
gezichtsmasker van mijn gezicht dept.

Susan doet gezichtsbehandelingen, acnebehandelingen, waxen en ook weet ze raad met rode
vaatjes in de huid. De huid heeft een cyclus van
28 dagen, vertelt ze. “Je moet jezelf dus even de
tijd geven om resultaat te zien. Ik maak dus een
voor-foto, na twee weken weer, en later nog een
keer. Dan kun je goed de veranderingen zien en
het verschil tussen voor en na.”
Vanaf 28 september is het mogelijk om afspraken
te maken in de salon. En op 4 oktober kan iedereen van 14 tot 18 uur in café de Zon langskomen
op een speciale Mini-huishoudbeurs.
“Dat doe ik samen met Désirée van Tupperware.
Het leek me leuk om mijn salon te presenteren en
tegelijk een beetje bekendheid te krijgen.”
Bezoekers kunnen kennismaken met de producten en een kleine behandeling ondergaan.
“Ik hoop dat ik op den duur de horeca achter me
kan laten en me volledig hierop kan richten.
Op een mooi eigen plekje in Wijk aan Zee.”
Tekst en foto: Merei Dekker.

Muziek project ‘Niemand houdt het toeval tegen’

Wijk aan Zeeërs zingen ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen’

Inwoners en ook enkele uitwoners duiken in de
muziek van de klassieke tv-serie ‘Kunt u mij de
weg naar Hamelen vertellen meneer?’ onder de
titel ‘Niemand houdt het toeval tegen’. Mensen
die normaal pop, rock of jazz zingen of in een
zangkoor of alleen maar onder de douche brengen
liedjes weer tot leven uit de tv-serie die in 2004 ook
als musical in de theaters is uitgevoerd. De titel
van het project, de zin over toeval komt uit één
van de ruim 120 liedjes die Harry Geelen en Joop
Stokkermans schreven voor het programma waar
van 1972–1976 miljoenen mensen naar keken.

Jutten met Gjalt
na de storm

In de geluidstudio in het Badgastenkerkje worden momenteel de Hamelen liedjes opgenomen.
De nieuwe uitvoeringen worden gepresenteerd
in het Badgastenkerkje op een nog te bepalen
datum naar verwachting in december of januari.
Ze komen daarna ook digitaal beschikbaar.
Nadat de rattenvanger alle ratten uit de stad
Hamelen verjaagd heeft betaalt de gemeente hem
niet het afgesproken bedrag. De rattenvanger lokt
daarop de kinderen van de stad plus een paar
volwassenen mee de stad uit. Hier stopt het
sprookje van de gebroeders Grimm en begint

‘Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen
meneer’: de rattenvanger transporteert de groep
op ‘n bijna quantum-fysische manier naar het
binnenste van een berg.
Zo zijn ze opeens terechtgekomen in een wereld
waar nog geen mens is geweest. Een wereld vol
vreemde wezens waar ze mythische avonturen
beleven, heel veel liedjes zingen en ondertussen
steeds op zoek zijn naar de weg terug richting
de normale wereld. ‘Niemand houdt het toeval
tegen’ is een muzikale uiting die over niets gaat;
hooguit per ongeluk over alles.

Gjalt Sparrius, jutter en enthousiast korvisser
voor groepen, vond de wervel op het strand
tussen een berg scheermessen. “Ik wandelde over
het strand en het werd eb, het water spoelde net
weg en toen zag ik ineens iets afwijkends tussen
de scheermessen liggen.” Dat walvissen dieper
in de Noordzee voorkomen is wel bekend.
“Er worden weleens resten opgevist door vissersschepen die dieper in zee varen. Maar dat
een wervel aanspoelt, is zeer uitzonderlijk.”
Het zou zelfs een overblijfsel kunnen zijn van
de Nederlandse walvisvaart, want er werd hier
op walvissen gejaagd. Na een flinke storm vind
je dieren op het strand die normaal gesproken
niet aanspoelen”, vertelt Gjalt. “Zo lagen er zeeanemonen, dit zijn neteldieren die dieper in de
zee vastzitten aan een steen of aan een ander dier.
Door de storm komen ze los en spoelen ze aan.”
Er lagen ook weer zeesterren en otterschelpen
op het strand. Net als de scheermessen leven
otterschelpen in de zeebodem en als het zand
door de storm wordt weggeslagen, spoelen de
schelpen (met diertje en al) aan. Gjalt legt uit dat
het weinig nut heeft om de zeesterren terug in
zee te gooien. “Dan zou je ze heel diep moeten
gooien, in het ondiepe water hebben ze weinig
kans om te overleven en veel kans om alsnog
opgegeten te worden door de meeuwen. Er zitten
zoveel prachtige dieren in de Noordzee waar we
zo niet meteen aan denken. Er leeft zelfs koraal
in de Noordzee, dodemansduim genaamd, een
zachte koraalsoort die dieper in zee te vinden is.”
Gjalt Sparrius weet alles te vertellen over wat
er leeft in de zee. Op camping Geversduin in
Castricum heeft hij een museum met aangespoelde strandschatten en hij organiseert excursies
met groepen voor jong en oud. Voor meer informatie, kijk op: www.denatuurnatuurlijk.nl
Tekst en foto: Stephanie Dumoulin.

Vondeloord volgend jaar 100 jaar
De oplettende Wijk aan Zeeër zag deze zomer
vreemd uitgedoste gasten in het dorp.
Deze verklede figuren waren onderdeel van het
“moordspel” dat Vondeloord dit jaar hield.
De bewoners van Vondeloord moesten een denkbeeldige moord oplossen waarbij zij aanwijzingen kregen van bijvoorbeeld een patholoog, een
rijdende rechter of een kunstenares bij de IJsgalerij.
Deze opzienbarende figuren trokken niet alleen
de aandacht van de deelnemers maar ook van
de dorpsbewoners. Toch was dit niet een unieke
gebeurtenis. Vondeloord heeft de afgelopen jaren
geregeld puzzeltochten in het dorp gehouden,
waarbij ook veelvuldig vreemd uitgedoste figuren
het straatbeeld bepaalden.

Volgend jaar bestaat Vondeloord honderd jaar.
Dit jubileum zal op grootse wijze gevierd worden
met o.a. een zeskamp waar de jeugd van Wijk
aan Zee ook aan mee kan doen. De jubileumcommissie vindt het heel belangrijk dat het dorp
er ook bij betrokken wordt, want Vondeloord
en Wijk aan Zee zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Dat begon al in 1921 toen Klaas
Huisman als eerste zijn tent neer had gezet op
het stuk grond dat de Vondelloge uit Beverwijk
had gekocht van Jonkheer Boreel. De bedoeling
van deze Odd Fellow Loge was om een plek te
creëren waar leden van de Odd Fellows uit heel
het land elkaar konden ontmoeten. Al snel
volgden velen het voorbeeld van Klaas Huisman
en de witte Belltenten werden al snel een bezienswaardigheid voor de dorpsbewoners.
Ook de middenstand van Wijk aan Zee had al
snel door dat Vondeloord voor hen een plek was
om hun waren te slijten. De concurrentiestrijd
tussen hen was groot. Vooral bij de melkboeren
De Bie en Gerritse. Zij probeerden elkaar de loef
af te steken en kwamen steeds vroeger in de morgen langs. Op het laatst stonden de flessen melk
al om 5 uur bij de tenten. Tegenwoordig is deze
concurrentiestrijd er niet meer. De boodschappen worden gekocht bij de Spar. De witte tenten
verdwenen op den duur en werden vervangen
door houten huisjes die steeds mooier en luxer
werden. Het water dat eerst gehaald werd bij de
boer in het dorp, werd vervangen door stromend
water, de Aladinlampen vervangen door elektrisch licht, matrassen verschenen in de huisjes in
plaats van het stro wat in het dorp werd gehaald
en het wc-tentje werd vervangen door een mooi
toiletgebouw dat afgelopen jaar verbouwd werd
en nu aan alle eisen van deze tijd voldoet.

Vondeloord is zonder Wijk aan Zee ondenkbaar
en dat geldt ook andersom. Hoewel de BBQ
geregeld aangestoken wordt op Vondeloord,
gaan er veel bewoners in het dorp uit eten.
Vroeger was dit bij het Hoge Duin met zijn “kip
in het pannetje”, tegenwoordig zijn er meerdere
eetgelegenheden. In de zomermaanden en soms
zelfs in de winter wordt hun klandizie verhoogd
door het toedoen van de Vondeloorders. Ook op
het strand zijn de Vondeloorders te vinden.
Paviljoen Noord had nooit bestaan zonder
Vondeloord. Al in de jaren ’20 van de vorige
eeuw gingen groepen Vondeloorders via de
Relweg naar het strand. Een handige koopman
die zijn waren verkocht bij het Zuiderbad zag
een steeds grotere groep badgasten ten noorden
van hem verschijnen en besloot zijn pinda’s en
lekkernijen daar aan de man te brengen. Van
het één kwam het ander en al snel verscheen er
een gebouwtje met de naam Noorderbad. In dit
gebouwtje konden de Vondeloorders bij elkaar
komen en kregen zij 20% korting op de drank en
etenswaren en hielden zij daar hun feestavonden.
Soms hoor je geluiden dat Vondeloord zich
afzondert van het dorp, wat vooral komt door het
hek dat om de kampeervereniging is geplaatst
nadat de huisjes in de winter mochten blijven
staan. Het tegendeel is echter waar. Vondeloord
opent geregeld zijn poort: het Jutterspad komt al
jaren op Vondeloord, het seizoen wordt vaak afgesloten met een burendag en Aardenburg komt
de laatste jaren op zaterdag geregeld klaverjassen.
Ook hield Vondeloord verschillende acties voor
het goede doel t.b.v. bijvoorbeeld Heliomare,
Juttersoord, Arion of het Anneko van der
Laanhuis. Ook het jubileum van Vondeloord is
gekoppeld aan een goed doel, namelijk de actie
Houd en in Balans t.b.v. van de SUP-therapie van
Heliomare.
Volgend jaar zal het hoogtepunt van het jubileum liggen in de week van 24 juli tot en met 31
juli. Verschillende activiteiten zoals een reünie,
rondleidingen, feest- en filmavonden en een
toneelstuk zullen dan plaatsvinden, maar ook
een jubileumboek zal dan gepresenteerd worden
waarin niet alleen de geschiedenis van Vondeloord centraal staat maar ook de connectie met
het dorp Wijk aan Zee. De afgelopen vijf jaar
is de commissie hier bijna dagelijks mee bezig
geweest. Dit unieke boek op stoeptegelformaat
zal meer dan 1000 foto’s bevatten en zal ook voor
niet-Vondeloorders een gewild object zijn.
Om de prijs voor het boek betaalbaar te houden,
slechts 30 euro, zijn verschillende bedrijven en
middenstanders benaderd, ook in het dorp, voor
een financiële bijdrage. Hierop is enthousiast
gereageerd. Hieruit blijkt maar weer dat Wijk aan
Zee en Vondeloord bij elkaar horen. Mochten
mensen belangstelling hebben voor het jubileumboek, dan kunnen zij dit aangeven op
het mailadres: Vondeloord100jaar@ziggo.nl
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Geslaagd 1e seizoen van de IJsgalerij
We treffen elkaar op het terras van de IJsgalerij
op een zeldzaam rustig moment en kunnen
zowaar een drankje drinken in de zon. Het is een
gezellige boel, want iedereen die langsloopt zwaait
vrolijk en Joyce begroet iedereen. Zo’n rustig
moment is schaars, want het eerste seizoen van
haar nieuwe zaak blijkt een daverend succes.
Vertel eens, hoe heb je de eerste maanden van
de IJsgalerij beleefd? Joyce: “Boven verwachting
druk en zó veel leuke reacties! Echt overweldigend, zo leuk. In het begin was ik heel zenuwachtig. Ik wist niet zo goed wat me te wachten
stond, en met alle coronamaatregelen erbij…”
Dat bleek dus goed te doen. De route van voor
erin en achter eruit werkt heel goed en vrijwel
iedereen die langskomt houdt zich er netjes aan.
Natuurlijk ging niet alles zoals verwacht.
En als je ijs schept, word je ook nog eens - letterlijk - op de vingers gekeken, dat was in het begin
wel even wennen. De eerste dagen kon ze nog
niet helemaal de juiste temperatuur vinden voor
de vitrines, dus het ijs was net te hard om soepel
te scheppen: “Stond ik daar met de blaren op
mijn handen en een dikke pols.” Gelukkig ging
het snel beter en rolde ze er helemaal in.
Een vast assortiment van vijftig langlopende
smaken en enkele wisselende, daar werd al snel
vanaf gestapt. Afwisseling in het aanbod is dan
ook waar mensen graag voor terug komen.
En een lijst ophangen met alle smaken heeft
weinig zin, want de variatie is groot en mensen
kiezen toch weer iets anders wanneer ze voor de
vitrine staan. Alle smaken gaan schoon op, maar
cookiedough-caramel is hier de absolute favoriet.
Dat Joyce echte kwaliteit in handen heeft met
het ijs van de ijsboerderij uit Holten zal weinig
dorpsgenoten onopgemerkt zijn gebleven.

Vooral op de mooie zonnige dagen stond er soms
een lange rij, waarin de ijsliefhebbers geduldig
op hun beurt wachtten. Joyce heeft dan ook veel
en goed contact met Wilma en Gerrit van de
ijsboerderij, een fijne samenwerking vertelt ze:
“Met die hittegolf moest ik tussendoor snel bellen
voor een extra bestelling, want het ijs was
simpelweg niet aan te slepen. Maar ik word er
zo blij van dat mensen uit de hele regio gewoon
in de rij komen staan voor ons ijs!”
Joyce heeft geen dag vrij genomen sinds ze open
is, want zo’n eerste seizoen is volle bak aanpoten.
De lange zomerse strandwandelingen kwamen er
niet meer van en zelfs even zwemmen zat er niet
in. “Ik was vaak gewoon te moe als ik eenmaal
klaar was.” vertelt ze, want met de warme dagen
was het drukker dan ze had durven dromen.
Dankzij de nodige hulp staat ze na deze zomer
zelf gelukkig ook nog steeds overeind.
En of ze het ijs eten niet al zat is? Absoluut niet!
Na een lange dag scheppen trakteert ze zichzelf
(en haar collega’s natuurlijk) maar al te graag.
Hoe zal de naderende herfst en winter eruit zien
voor de IJsgalerij? In de maanden november en
januari is het tijd voor rust en aanpassingen,
dan sluit Joyce in elk geval even haar deuren.
De overige maanden zal ze gewoon open zijn,
al dan niet met aangepaste openingstijden.
Ook zijn er plannen om binnen een ‘coronaproof ’ zitje te maken en koffie te gaan schenken.
Zo wordt het ook met minder weer aangenaam
om een ijsje te komen eten. Voor de kerst staan
er onder andere ijstaarten op bestelling op het
menu. Meer over aangepaste openingstijden of
bestellingen zal op de social media en
www.deijsgalerij.nl worden aangekondigd.
Tekst: Jolien Herber/Foto: Hans de Bruijn.
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Kan Wijk aan Zee zonder Bas?
Hij ging met pijn in het hart. Na bijna dertig
jaar Wijk aan Zee is Bas van den Born met
zijn vrouw Ineke verhuisd. Naar Friesland.
De reden? Gezonde lucht. Bas, oud-lid van
de Dorpsraad en actief bij de stichting IJmondig en de stichting Milieuherstel Wijk aan
Zee, heeft al jaren sarcoïdose, een ziekte die
spontaan ontstekingen veroorzaakt, vaak in
de longen. Hij kreeg steeds meer problemen
met ademhalen.
Omdat luchtvervuiling corona versterkt, de
virusdeeltjes hechten zich aan fijnstof, en
er in gebieden met luchtvervuiling relatief
meer corona-patiënten bleken besloten Bas
en zijn vrouw in maart dit jaar uit te wijken
naar hun weekeindhuisje in de Achterhoek.
Daar bleven ze drie maanden in wat je een
vrijwillige quarantaine zou kunnen noemen.
Na een tijdje merkte Bas dat hij veel vrijer
kon ademhalen. ‘Het leek of ik meer lucht
had.’ Terug in Wijk aan Zee liet hij zich
testen. De longarts stond paf: zijn longtest
liet grote verbeteringen zien.
Het zette hem en zijn vrouw aan het denken.
En toen ze vervolgens tijdens een fietstocht
in Bolsward een leuk huis te koop zagen,
begon het grote afwegen. Bas, oud-piloot
en instructeur in de luchtvaartbranche, had
zijn baan in 2010 al opgezegd. Echtgenote
Ineke, communicatie-adviseur bij de
gemeente Velsen, was inmiddels ook met
pensioen. Dus ze konden gaan en staan
waar ze wilden. En geld was geen struikelblok, want in Friesland was wonen goedkoper. Ineke was er snel uit. ‘Voor Bas is het
zoveel beter.’ Maar Bas ervoer het als een
duivels dilemma. Wilde hij opgeven wat hij
leuk vond in ruil voor misschien wat meer
levensjaren? De zee, het strand, de vrienden,
het dorp, de bunkerclub van Rondje Wijk
aan Zee en de zaken waar hij zich als activist
voor had uitgesloofd? Bestrijden van de
overlast door Tata, door Schiphol en door
de aanleg van het nieuwe transformatorstation van TenneT? Liet hij zich verjagen
door het kwaad dat hij bestreed?
Iedereen die Bas kent zal het beamen: er zijn
weinigen die zo de benen uit het lijf hebben
gelopen voor milieuzaken in Wijk aan Zee.
Bas joeg als een bloedhond op nieuwe data;
Bas belde overal achterheen; Bas mailde
informatie rond; Bas kwam altijd opdraven
bij vergaderingen; Bas klaagde onvermoeibaar (over stank, stof of lawaai bij www.stofmelder.nl) omdat Tata en de Omgevingsdienst wel degelijk kijken naar het aantal
klachten dat binnenkomt; Bas stelde vragen
(in het Burenoverleg met Tata, aan de Omgevingsdienst); Bas ging naar zittingen van
de rechtbank; Bas liep met handtekeningenlijsten; Bas had een luchtkwaliteitsmeter op
zijn balkon; Bas werkte documenten door
en schreef stukken voor rechtszaken.

Zijn activisme voor Wijk aan Zee begon al
toen de verhuisdozen net waren uitgepakt.
Het flatgebouw aan de Rijckert Aertszweg,
waar hij en Ineke gingen wonen, was inzet
geweest van heftige strijd over grondgebruik
van het kwetsbare duingebied. De ‘yuppenbunker’ zoals het pand later zou worden
genoemd, was daarom kleiner geworden.
Met de kreet Laat de Kust met Rust streed
men tegen een serie bedreigingen voor Wijk
aan Zee. Het verzet was serieus en ludiek
tegelijk en werd aangevoerd door Bert
Kistjes, de oprichter van Cultural Village.
Het vervuilde baggerslib dat op het strand
zou worden gestort was ook een van de
actiepunten. Protesten tegen de grafietregen
(jawel, ook in 1991) volgden en voorlopig
hoogtepunt (in 1994) was de Elf Dwaze
Plannentocht, de tocht van Wijk aan Zeëers
langs elf andere locaties in Nederland waar
burgers zich verweerden tegen plannen
zonder kop of staart van een autoritaire
overheid. Bas genoot van het activisme.
In 1995 opende het strandpaviljoen van
Schoos (nu Liefhebbers aan Zee) vlak voor
de deur. Schoos wilde de uitspanning
uitbreiden met bowlingbanen en nog meer.
Bas was een van de mensen die het voor
elkaar kreeg dat deze duinen toegevoegd
werden aan Natura 2000, zodat het blijvend
beschermd zou zijn als uniek natuurgebied.
Vele jaren zat Bas in de Dorpsraad. Hij sloot
zich ook aan bij een bewonersgroep van het
Platform Schiphol om vinger aan de pols te
houden Hij, de ex-piloot, voorzag namelijk
als een van de eersten in het dorp dat de
te laag overkomende vliegtuigen ook voor
Wijk aan Zee een probleem zouden worden.
De laatste jaren was Bas actief in stichting
Milieuherstel, stichting IJmondig en in de
strijd tegen het transformatorstation van
TenneT.
Voor echtgenote Ineke was het zwaar.
Ze had sympathie voor zaken waarvoor
Bas zich hard maakte. Terwijl hij thuis veel
praatte over wat hem bezig hield als
activist en waakte zij over haar woorden.
Tata was bijvoorbeeld een onderwerp waarmee ze ook vanuit de gemeente Velsen veel
te maken had. Ineke wilde een betrouwbare
ambtenaar zijn. Dat betekende dat ze nooit
thuis iets kon zeggen over zaken waarover
ze meer wist vanwege haar functie.
‘Het zwijgen was vaak zeer stressvol,’ bekent
ze. Als activist oogstte Bas vele teleurstellingen en nederlagen maar zijn incasseringsvermogen bleek elastisch als kauwgom.
‘Bas kan niet tegen onrecht. Hij ziet
voortdurend onrecht om zich heen en
wil dat aanpakken,’ zegt zijn echtgenote.
De opwinding daarover is zijn motor.
En: ‘Bas gelooft uiteindelijk in het goede van
de mens. Ook dat motiveert hem.’

Vraag Bas zelf naar misstanden die hem
doen gloeien en de voorbeelden buitelen
over elkaar. Beverwijk dat Wijk aan Zee wil
‘volbouwen’ omdat ze er (belastinggeld)
voor vangen of gierende geluidsoverlast van
Tata die mag omdat Wijk aan Zee tot een
industriezone is gemaakt. En de geluidsberekeningen die rammelen. Of neem de
Polderbaan op Schiphol die onveiligheid
bracht maar er toch moest komen omdat
er meer verdiend moest worden. ‘Het gaat
altijd om geld,’ vat hij somber samen.
Gevraagd naar tips voor het actievoeren,
komt Bas met de luchtvaart op de proppen.
Dat is volgens hem een goede leerschool.
Buitenstaanders denken dat het product de
vlucht is. Maar de vlucht is niet de uitdaging; het echte product dat een bemanning
moet leveren is veiligheid. Hoe garandeer je
de veiligheid? Voor Wijk aan Zee is veiligheid (denk aan gezondheid en milieu) ook
de grote uitdaging. Als je de werkmethodes
van de luchtvaart overbrengt naar Wijk aan
Zee krijg je: 1. Breng allereerst de gevaren en
problemen in kaart. Oftewel in Bas’ woorden: ‘Open alle beerputten’.
2. Doe dat rationeel: kijk wat oplosbaar is en
hoe dat zou kunnen. Ga daar aan werken.
3. Bereken voor wat niet oplosbaar is of
waar je niets aan kunt doen de risico’s.

Bewoners hebben het recht die te kennen zodat zij op grond daarvan een besluit
kunnen nemen of zij de risico’s voor hun
gezondheid acceptabel vinden. Of niet.
Maar net zo belangrijk is het, aldus Bas,
om van tijd tot tijd een stap achteruit te
doen en te kijken. De helikopterview, om in
luchtvaartsferen te blijven. Focus is nodig
maar relativeren en de context blijven zien
zijn net zo belangrijk. En tot slot: je moet er
tegen kunnen dat je gelijk hebt en het toch
niet krijgt. ‘Van politici’, voegt Bas eraan toe.
Want politici zijn blind en doof als je iets te
melden hebt wat hen niet uitkomt, is zijn
ervaring.
Kunnen wij zonder Bas?’ zei een milieuactiviste uit Wijk aan Zee toen zij van het
vertrek van het echtpaar hoorde. ‘Tata zal
blij zijn,’ meende een andere. ‘Een horzel die
verdwijnt.’ Maar zo is het niet. Bas verzekert:
stank of lawaai zal hij niet meer melden bij
stofmelder.nl maar hij blijft in de informatienetwerken zitten en blijft ook milieuzaken onderzoeken. En nee, in Bolsward
gaat hij evenmin stilzitten. Ze hebben er nog
een havenmeester nodig, hoorde hij.
‘Wie weet meld ik me aan,’ zegt hij met een
grote grijns.
Tekst: Ineke Holtwijk/Foto: aangeleverd.

Gemeente Beverwijk zoekt Junior Cyber Agents tussen de 8 en 12 jaar!

Om de strijd aan te gaan tegen cybercriminaliteit
is gemeente Beverwijk op zoek naar Junior Cyber
Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die door
het spelen van HackShield leren hoe ze zichzelf en
hun omgeving wapenen tegen online gevaren.

Cybercriminelen kunnen op allerlei manieren
een online systeem binnendringen om daar
vervolgens hun slag te slaan. Ze weten ontzettend
veel van de digitale wereld, vaak meer dan wij.
Dat maakt het ook zo lastig om cybercriminaliteit aan te pakken.
Via HackShield zorgen we ervoor dat iedereen
meer leert over de digitale wereld, zodat we de
online boeven te slim af zijn. Daar is de hulp van
Junior Cyber Agents bij nodig.

Word een Cyber Agent
Burgemeester Martijn Smit doet via een
videoboodschap een oproep aan alle kinderen,
ouders, verzorgers en opa’s en oma’s. Ben of ken
jij iemand die kwaadaardige hackers te slim af
weet te zijn en het in zich heeft om zichzelf en
de gemeente te beschermen tegen online gevaar?
Dan is dat de Cyber Agent die we zoeken en
die samen met de politie en burgemeester gaat
zorgen voor een veilige digitale wereld!

Wat is Hackshield?
In HackShield staan Sanne en André centraal,
twee fictieve karakters die zelf slachtoffer werden
van cybercriminaliteit en daarom besloten
HackShield te starten. In de game worden de

spelers door Sanne en André getraind tot Junior
Cyber Agent aan de hand van een spannende
game. Hierbij staat het ‘je verplaatsen in de
tegenstander’ en het ‘anticiperen op de tegenstander’ centraal. Door het spelen van de game leren
kinderen zich op een speelse manier te wapenen
tegen digitale gevaren. Het spel zorgt tevens voor
een gedragsverandering bij de ouders/verzorgers
van de spelende kinderen. In het spel moeten
kinderen hun ouders/verzorgers ook beschermen
tegen digitale gevaren. Daarnaast worden ouders/
verzorgers ook bij het spel betrokken doordat zij
samen met de kinderen vragen moeten beantwoorden. HackShield is opgericht in 2018 door
gamebedrijf Flavour en kennispartner Krabé
Academy. Met de financiële ondersteuning van

de Rabobank en de aanjaagrol van gemeenten
en politie is dit een ultiem voorbeeld van een
publiek-private-samenwerking.
Huldiging
De beste Cyber Agents uit onze gemeente
worden in december gehuldigd door de politie
en burgemeester. Gemeente Beverwijk ziet hen
namelijk als de helden van de toekomst.
Speel nu mee!
Je kunt HackShield online spelen op www.
joinhackshield.nl/ of download de game in de
App store. Via www.joinhackshield.nl/gemeente/
beverwijk zie je het aantal Cyber Agents en hun
behaalde scores binnen jouw gemeente.
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 2 oktober t/m zondag 4 oktober
Dorpsweide: V-LAB Express: interactieve tentoonstelling over vrede, vrijheid, veiligheid en
burgerschap; 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag 3 oktober
Opruimochtend in De Dorpsduinen; 10.00–
11.30 uur
Zondag 4 oktober
Badgastenkerkje: Advaita en klankschalen met
Volker Hinten; 12.00 uur
Pipowagen bij Badgastenkerkje: start Rondje
Wijk aan Zee met muzikale wandeling; 13.30 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal:
Gratis rondleiding; 14.00 uur
Café de Zon: Mini huishoudbeurs: Tupperware
by Dees en Oriflame by Suus; 14.00–18.00 uur
Pipowagen bij Badgastenkerkje: start met Rondje
Wijk aan Zee op “Mollenjacht”; 15.00 uur
Donderdag 8 oktober
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Zaterdag 10 oktober
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rondleiding i.k.v. IndustrieCultuurWeek; 14.00 uur
Woensdag 14 oktober
Beeldenpark Een Zee van Staal: Staalsafari-Gratis
rondleiding speciaal voor kinderen i.k.v. IndustrieCultuurWeek; 14.00 uur
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Zaterdag 17 oktober
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rondleiding i.k.v. IndustrieCultuurWeek; 14.00 uur
Donderdag 22 oktober
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Zaterdag 24 oktober
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op

Zondag 25 oktober
Badgastenkerkje: Hatha Yoga met Yvon; 12.00
uur
Dinsdag 27 oktober
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur

Dorpskerk

Zondag 4 oktober 10.00 uur
Voorganger: ds. E. Baljet te Monnickendam

Opruimochtend Dorpsduinen

Op zaterdag 3 oktober organiseert de ‘Vereniging
tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee’
een opruimochtend in De Dorpsduinen.
Tijd: 10.00–11.30 uur.
Het verzamelpunt is Dorpsduinen 7.
Op het verzamelpunt wordt opruimmateriaal
uitgereikt en krijgen de deelnemers een korte
uitleg over de aanpak. Daarna gaat men individueel of met een huisgenoot samen aan de slag
in de Dorpsduinen. Het is een activiteit voor de
leden van de vereniging, maar alle dorpsgenoten
zijn welkom om mee te doen.
Het opruimmateriaal wordt door de Gemeente
Beverwijk beschikbaar gesteld.
De Dorpsduinen maken onderdeel uit van het
Natura 2000 areaal in Provincie Noord-Holland
en is openbaar toegankelijk. Kenmerkend voor
Wijk aan Zee is het ‘zeedorpenlandschap’ met
zijn bijzondere flora en fauna. Op informatieborden bij de verschillende toegangen tot de
Dorpsduinen wordt dit kort uitgelegd.

Oproep

Rondje Wijk aan Zee zoekt iemand die:
- kan helpen met de administratie
- voor PR werkzaamheden zoals het schrijven
van persberichten en het posten van nieuws op
Facebook.
Daarnaast zijn wij op zoek naar een secretaris
voor het verslaan van de vergaderingen 1x per
maand en het behandelen van de binnenkomende post.
Interesse? Stuur voor meer informatie een
bericht naar info@rondjewijkaanzee.nl
of bel/app 0610846289.

Zondag 18 oktober 10.00 uur
Voorganger: ds. B.J. Stobbelaar

“Op zoek naar Vrijheid”

Ga je op 4 oktober met Rondje Wijk aan Zee mee
op “Mollenjacht” in het Gaasterbos? De mollen
kunnen je helpen met het vinden van de Vrijheid.
Je moet ze wel zoeken, want de mollen zitten
overal verstopt: in bosjes, duinpannen en daar
waar je ze niet verwacht. Het spel is voor kinderen ouder dan 8 jaar, aanvang 15.00 uur Gaasterpad, naast de Badgastenkerk Julianaweg 75.
Toegang is gratis en aanmelden is verplicht via:
vrijheidspel@gmail.com
met vermelding naam en leeftijd.

Wijk aan Zeese expo’s Sakia Keyer

Saskia Keijer maakt momenteel het spannendste
en tegelijk het mooiste wat er op het gebied van
keramiek in de IJmond te bezichtigen is. Naast
haar expositie in de Kop van WaZ heeft zij een
tweede expo in Heliomare op de 1e verdieping.
Beiden tot eind oktober. Saskia Keyer is in haar
werk op zoek naar het ultieme. Door alles los te
laten, ontstaat tijdens het werken met klei bijna
als vanzelf een beeld. Dit gebeurt zonder nadenken, intuïtief, niet meer bewust van de wereld
om haar heen, louter door de vingers de gang
te laten gaan. In deze tijdloze momenten worden
de beginselen van haar kunstwerken gevormd.
Saskia is uiterst gepassioneerd als het op
keramiek aankomt, hetgeen in haar beelden is
terug te vinden.
Het werk van Saskia Keyer is te zien in:
Heliomare, Relweg 51, 1e verdieping
Kop van WaZ, Voorstraat 12

Odulphuskerk

Zaterdag 3 oktober 19.00 uur
Themaviering
Voorganger: J. de Wildt
Zondag 11 oktober 9.15 uur
Communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. M. de Haas
Zaterdag 17 oktober 19.00 uur
Gezinsviering met jeugdkoor
Voorganger: p. Kaleab
Zondag 25 oktober 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Voorgangers uit de gemeenschap
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur
Themaviering
Voorganger p. Kiki Kint

Oecumenische Bijbelkring

De tweede bijeenkomst van dit seizoen is op
maandag 5 oktober. We gaan verder met het
boek Daniël en de gespreksleider is pastor
Nico Smit. Plaats van samenkomst is dit hele
seizoen de pastorie van de Odulphuskerk.
Daar kan de anderhalve meter maatregel beter
worden gehanteerd dan in de consistorie van de
Dorpskerk. Vanaf oktober zijn de bijeenkomsten
weer op de eerste maandagavond van de maand.
Alle avonden beginnen zoals altijd om 19.30 uur.
U bent van harte welkom.

Belangrijke informatie

Colofon

Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
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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

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
Diversen
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.
com

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.
‘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: 1380 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

