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SV Wijk aan Zee viert jubileum met reünie

SV Wijk aan Zee is het kloppend hart van het dorp
en die club wordt gedragen door een grote schare
betrokken mensen. Een van hen is Cees Valk.
Gevierde spits, bestuurslid, supporter en archivaris.
De club bestaat dit jaar negentig jaar en dat wordt
onder meer gevierd met een reünie op 14 december. Cees zal er die dag zeker bij zijn.
Van die negentig jaar is hij is al bijna zestig jaar
betrokken bij de club. Als het over SV Wijk aan
Zee gaat, verschijnt er een glimlach op zijn
gezicht. Hij heeft er naar eigen zeggen een prachtige tijd gehad en kan vele uren vullen met alle
verhalen. ,,Ik was twaalf toen ik in Wijk aan Zee
kwam wonen en ging gelijk op voetbal’’, vertelt
hij. ,,Ik kwam uit Velsen-Noord en daar had ik al
bij IEV gespeeld, In Eendracht Vooruit. Ik moest
me melden op de Dorpsweide, want daar waren
toen het speelveld en de kleedkamer, aan de kant
van de driesprong. Wijk aan Zee was toen een
gesloten gemeenschap, maar ik werd gelukkig
snel in de groep opgenomen. Ik maakte aardig
wat doelpunten, dus dat scheelt.’’ De club was
toen een stuk kleiner. ,,We speelden in de Derde
Klasse en als we speelden hingen er juten zakken
aan de hekken rond het weiland, zodat je niet
gratis kon kijken. Ik kwam er in 1961 bij.
Het Eerste speelde toen al op het huidige veld, de
rest volgde twee jaar later’’, herinnert hij zich.
Er is het nodige veranderd sindsdien. ,,Het was
een echte dorpsclub, heel gezellig. Dat is het nog
steeds, maar in die dagen had je als jongen het
voetbal en voor de meiden het handballen, meer
was er niet. We waren ook wat closer met elkaar.
Nu heeft de jeugd zoveel te doen en hoop je dat
ze op de club blijven zodra ze wat ouder worden.
Toen wij jong waren deed je maar één sport.’’

bestuurslid en betrokken supporter betekent hij
nog veel. Hij zat 19 jaar in het bestuur en was
een van de stichters van de familiedag. Hij woont
inmiddels in Beverwijk en als het Eerste speelt
gaat hij op zijn fietsie richting het dorp.
Twee jaar geleden werd SV Wijk aan Zee een
zaterdagclub. Dat vindt hij jammer. ,,Ik ben een
echte zondagsman, maar mijn vrouw sprong een
gat in de lucht toen we overgingen. Had ze me
eindelijk voor zichzelf die dag. Het is nog steeds
wennen, ook voor het publiek, maar de tijden
veranderen en dit zal ook goedkomen.’’

Cees Valk was tot tien jaar geleden de archivaris
van de club. ,,Ik ben een man van de cijfers’’, zegt
hij. Hij heeft jarenlang alle uitslagen en topscores bijgehouden. Hij pakt een stapel schriften,
ze staan vol met handgeschreven tabellen.
Alles werd met de hand ingevoerd in die tijd,
maar tegenwoordig voert Cees de uitslagen in op
de computer. Toen hij in 1997 secretaris werd, is
hij gestopt met het bijhouden van de topscores.
Dat heeft helaas geen vervolg gekregen.
Hij is nog altijd een wandelende encyclopedie als
het om SV Wijk aan Zee gaat. ,,Voor 1929 was er
al een voetbalclub in het dorp, die WZV heette.
Een zogenaamde ‘wilde club’, die niet aangesloten
was bij de bond. Ze speelden in de hele omgeving
en waren berucht. Niet alleen omdat ze goede
voetballers waren, het waren ook echte rouwdouwers. In de goede zin des woords natuurlijk.’’

In 1929 werd er een club opgericht die officieel
bij een regionale bond was aangesloten.
,,We heetten toen nog Excelsior, maar die naam
is later veranderd op verzoek van de bond, omdat
er al een andere club met die naam bestond.
Een beetje onzin eigenlijk, maar wat doe je eraan.
Het ging al snel als een speer. In de jaren ‘30 zijn
we een paar keer kampioen geworden.’’
Tijdens de mobilisatie, seizoen 1939-40, werd de
competitie stopgezet. ,,In de bezettingsjaren hebben we nog twee seizoenen door kunnen spelen,
totdat het dorp grotendeels werd geëvacueerd’’,
vertelt Cees. ,,In 1945 is de draad weer opgepakt
en zijn we in de Vierde Klasse verder gegaan.
Sinds 1949 speelt de club voor de KNVB.’’
Het eerste is 11 keer kampioen geweest, in 2012
voor het laatst. ,,De topjaren waren de jaren vijftig en tachtig, we speelden in de Derde Klasse en
we hadden toen een verdomd goed elftal.
De eerste periode heb ik natuurlijk alleen van
horen en zeggen, maar de jaren tachtig heb ik
heel bewust meegemaakt. Een mooie lichting met
Johan Aardenburg en Freek Fatels. Echt Wijk aan
Zeeërs en hele goede spelers.’’
,,De beste speler ooit moet Piet de Winter zijn
geweest, maar dat heb ik van horen zeggen.
In de jaren ‘30, ‘40 en ‘50 was hij de ster van de
club. Ik heb nog met zijn broer Gerard gespeeld,
ook een tweebenige speler, net als ik. Dat spreekt
me erg aan.’’ Valk was zelf ‘best een aardige
speler’ en scoorde veel. In totaal schat hij het
aantal doelpunten op 700. ,,Ik hou het sinds 1975
bij en sindsdien waren het er zeshonderd, maar
die veertien jaar ervoor heb ik er ook aardig wat
gemaakt.’’ Hij speelde zelf jarenlang in het Eerste,
in de Vierde Klasse.
Hij is nog altijd van grote waarde van de club, al
zal hij dat uit bescheidenheid niet snel toegeven.
Hij was niet alleen als een van de beste spitsen
en doelpuntenmaker, maar ook als archivaris,

Met z’n allen tegelijk starten op de Dorpsweide
Zesde Subaru BeachBattle op 24 november

Een spectaculaire start van de Subaru BeachBattle op 24 november in Wijk aan Zee. Andere jaren werd er in
twee etappes gestart, eerst de recreanten en later de professionals. Maar gedwongen door de getijden, het is al
vroeg laag water, is er deze zesde editie voor gekozen om een grote gezamenlijke start te maken. “Dat wordt
enorm kicken, allemaal tegelijk om tien uur”, aldus Jeroen Scheffer, organisator. Daarmee is er ook een aanpassing in het parcours nodig. “Om het startveld vervolgens wat uit elkaar te trekken, gaan we vanaf de opgang bij
Sonnevanck richting Heemskerk. Bij de strandopgang daar keren we.” Nog een verandering: deze keer is er geen
fly-over op het strand. Hoewel het een spectaculair punt was in het parcours voor kijkend publiek, blijkt het te
kostbaar en te arbeidsintensief om te bouwen. De route gaat richting pier, bij mooi weer ook een stuk de pier op,
en dan terug, over het betonnen wandelpad bij de Sunseabar richting Strandhuis en bij de Liefhebbers omhoog.
Deelnemers, zowel recreanten als eliterenners kunnen zich tot een half uur voor de start nog inschrijven. “Maar
als je dat eerder doet, tot uiterlijk een week voor aanvang, krijg je een stuurbordje met je naam erop. En iedereen
krijgt een goodiebag.” Inschrijfgeld bedraagt 25 euro, daarvan gaat 1,50 naar Make a Wish. Deze stichting laat
wensen uitkomen van kinderen die ziek zijn.
Tekst Merei Dekker/foto 2018: Heleen Vink.

Hij kijkt uit naar de reünie. ,,Ik hoop wel dat de
muziek niet zo hard staat dan, want we willen
graag lullen met elkaar’’, voegt hij toe. ,,De verhalen van vroeger worden elk jaar ook een stuk
leuker, als je begrijpt wat ik bedoel’’, zegt hij met
een knipoog. Hij is een vat vol verhalen.
Teveel om op te noemen. Over de tijd dat Piet
Römer leider was van een elftal van BlauwWit en
vaak in Wijk aan Zee kwam. ,,Wat een prachtkerel. Die kon het zo mooi vertellen.’

In 2007 stopte Cees met voetballen in verband
met zijn gezondheid. Naast voetbal heeft hij in
golf en het maken van legpuzzels een nieuwe
passie gevonden. In zijn ruime flat in Beverwijk
geniet hij van het uitzicht en de nabijheid van een
winkelcentrum. ,Het is fijn om alles op loopafstand te hebben. Ik kom uit een tijd dat er nog
heel veel winkels in het dorp waren en dat ga je
op onze leeftijd toch missen. En Wijk aan Zee
blijft dichtbij, als het gaat kriebelen pak ik de auto
of de fiets.’’
De reünie is op 14 december en begint na de
wedstrijd. De feestavond is om 19:30 uur.
Tekst: Jacky de Vries/foto’s aangeleverd.
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20 jaar
Cultural Village

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

TSJECHISCHE FILMSTERREN
Het is donderdag 4 november 1999. Voor de
tiende keer dit jaar arriveert er weer een delegatie
gasten. Zit er nog energie genoeg in ons dorp
om 74 bewoners van het Tsjechische dorp Bystré
feestelijk te onthalen? Onder aanvoering van
Sjanneke van Herpen en Willem Verhoog levert
het gastcomité een ultieme prestatie door deze
forse delegatie en Wijk aan Zee vier prachtige
dagen te bezorgen voor een budget van 2.000
gulden! Dat wordt mede mogelijk door een
toenemend aantal sponsors en de spontane inzet
van veel helpende handen. Na tien maanden
activiteiten voor Cultureel Dorp lijkt de energie
alleen maar toe te nemen.
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Bystré met zijn 1600 inwoners is gelegen in OostBohemen en het is een beroemd dorp geworden,
want het was decor voor twee belangrijke speelfilms. De regisseur Vojtech Jasny maakte de film
“Al my good countryman” over de geschiedenis
van een Tsjechisch dorp in de periode 1945-1960.
Deze film was ook internationaal een groot
succes en kreeg een vervolg dertig jaar later.
Ter gelegenheid van het bezoek van Bystré is er
in Wijk aan Zee een filmfestival. Dat begint in
café De Zon met de echt Nederlandse dorpsfilm:
Fanfare van Bert Haanstra. Arion verzorgt de
proloog en de fanfare van Bystré sluit af.
Ik lees in mijn dagboek de volgende aantekeningen: “Wonderlijke ervaring: de achterzaal van
De Zon is eigenlijk hetzelfde als het cafézaaltje
waar in de film wordt gerepeteerd. Werkelijkheid en fictie lopen op een natuurlijke manier in
elkaar over. Dat gebeurt een tweede keer als de
fanfare van Bystré het podium bestijgt. De mooie
getekende koppen van de veelal wat oudere
Tsjechische muzikanten. Ook hier fictie en werkelijkheid met elkaar verweven”.
De dagen erna staan ook in het teken van de film.
In de Dorpskerk wordt de film “De Noorderlingen” van Alex van Warmerdam vertoond en
op zondag gaan we naar de dan nog bestaande
bioscoop Marquette in Heemskerk om de prachtige films over Bystré te zien. Regisseur Jasny is
speciaal hiervoor overgekomen.

Niet alleen Bystré maar ook Wijk aan Zee is al in
heel wat filmbeelden vastgelegd bv. in “Het Paard
van Sinterklaas.” En laten we niet vergeten de
prachtige film “Local Heroes and Village People”,
die Lazlo Kish heeft gemaakt over het hele jaar
Cultureel Dorp. Die zouden we toch nodig weer
een keer moeten vertonen
Het is niet alleen film dat weekend in november 1999. De fanfare van Bystré marcheert met
schoolkinderen naar het Paasduin om daar de
Tsjechische vlag te hijsen. Er wordt gevoetbald
op De Doolhof. De gasten maken kennis met een
woeste Noordzee tijdens een boottocht buiten
de pier. Van de schrik bekomen verzorgen ze een
prachtige maaltijd in De Doolhof en de fanfare
blijkt nog genoeg adem over te hebben om dat
feest op te luisteren.
De zondagmorgen heeft een ander karakter.
In een geheel gevulde Odulphuskerk is een

sfeervolle eucharistieviering, waarin het koor
Cantilena uit Bystré de gezangen verzorgt.
Burgemeester Hanna Sejkorova is lector in een
lezing uit de brieven van Paulus. In ons dorp
is het gebruikelijk dat leken optreden als
lector, voor de Tsjechen was dat nieuw.
Er is een pittig gesprek aan vooraf gegaan tussen
de meer behoudende Tsjechische gasten en onze
wat vrijzinnigere Wijk aan Zeeërs. Het koor uit
Bystré verzorgt na de viering een mooi concert.
Er is een ontmoeting tussen Tsjechische koorzangers en ons Themakoor. Dat leidt in 2001 tot de
uitnodiging uit Bystré om hun jaar van culturele
dorpen te openen. Muziek en zang blijken als
altijd verbroederend te werken.
Tekst: Jan de Wildt/Foto: Riet Molenaar.

Volgende maand: Een levend schaakspel.

25-jarig jubileum koor Vrijuit-Zingen

“Anarchie is nodig om jezelf te vinden”

met volle energie doen. De voorwaarde is dat het
echt moet zijn. Klassiek was vroeger ook pop,
populaire muziek en is nu teveel aan regeltjes
gebonden, terwijl popmuziek dat helemaal niet is
en niet hoort te zijn, maar het is wel een vak, een
ambacht.”
Anarchistisch dus, maar wel met duidelijke
regels?
“Ja, de situatie kan zo zijn dat je anarchie nodig
hebt om jezelf te vinden. Dan is de vraag: wat
mankeert er aan de samenleving? Dan kun je je
afvragen: zijn wij wel anarchistisch, of zijn we
gewoon onszelf? Ik vind dat dus helemaal niet
anarchistisch, ik vind dat normaal.”

Het maar liefst uit 50 vrouwenkelen klinkende
Vrijuit floreert bijna de gehele afgelopen kwart
eeuw onder bezielende begeleiding van popmuzikant/ pianist/ zanger/ componist/arrangeur
– “géén dirigent!”- Wim Duin.
Het allereerste begin was met zanger/violist/drummer George Kotte en daarna heeft ondergetekende
een jaar of twee lang het koor begeleid en ook
Margot Ekhart heeft de leiding gehad.
Wim, wat maakt dat het koor zolang vitaal
blijft? Hoe doen jullie dat?
“Ik maak mijn eigen arrangementen en ik bepaal
uiteindelijk zelf het repertoire. Dat moet kloppen.
Ik ben meer muzikant dan koordirigent.
En dat hoor je denk ik terug. Ik ben dus ook niet
geschoold. De muziek vind ik het belangrijkst.”
Haar hele bestaan repeteert het koor in
Sonnevanck. Wat betekent het om te repeteren
in het openbaar?
“Er komen steeds mensen speciaal kijken, zeg
maar fans. Iedere repetitie is toch ook een soort
optreden. Nieuwe liedjes oefenen we dan ook
liever op een andere locatie zodat mensen in
Sonnevanck niet het herhalen van hetzelfde lied
hoeven te horen. Het koor is niet zenuwachtig

om op een podium te staan omdat dat we dat
eigenlijk iedere week al doen. We zijn het gewend.” Al is Vrijuit-zingen goed bezet, nieuwe
leden, man of vrouw, zijn welkom. Wim: “Er
komen nog steeds nieuwe leden bij. De gemiddelde leeftijd blijft ongeveer gelijk. De koorleden
zijn wel bijna allemaal pensionado’s, maar je
ziet en je hoort het er niet aan af. Mensen zijn
tegenwoordig niet meer oud wanneer ze 70 zijn.
Ze blijven swingen.”

Mooie toevoeging aan de maatschappij
Het koor heeft niet zoals andere koren kledingvoorschriften. Ook een uiting van de Vrijuit
filosofie?
“We zijn niet zo gespitst op de presentatie. Niet
bezig met de kleur van de sjaaltjes. Je mag zelf
bepalen of je zingt vanuit je hoofd of uit je
tekstboek. Niet zo schools. Wij doen daar niet zo
moeilijk over. Gewoon doen waar het om gaat.
Typisch Wijk aan Zees, een beetje anarchistisch.
Wij zijn niet zo’n koor dat lijkt uitgezaagd te zijn
uit een schutting. En dat straalt ook uit en dat
krijg je terug. Het publiek vindt het leuk dat het
zo relaxt en vrij is. Goede anarchie is gewoon
weten wat je doet en waar je heen gaat. En dat

Hoe heb jij dit allemaal geleerd Wim?
“Geen opleiding. Je gezonde verstand gebruiken.
Daar hoef je niet voor te leren. Zelf uitvinden.
Ik zie de koorleden niet als leerlingen. Ik geef
helemaal geen les. Ik geef dingen aan. Je bent
mede-muzikant. Ik doe een appèl aan de leden
als zangeres niet als leerling. Wat ik mooi vind is
de rol die je hebt als koor in het dorp. We hebben
een aantal keren meegemaakt dat er een koorlid
overlijdt en hebben toen bij de uitvaart mogen
zingen. Door daar te zijn en te zingen zie je dat
je meer functie hebt dan alleen gezellig liedjes
zingen. Dat je daadwerkelijk een toevoeging
bent aan de maatschappij. Hoe klein ook. Maar
wel een hele mooie. Dat je dat als amateurs kunt
betekenen.”
Zingend wordt het 25-jarig jubileum van het Wijk
aan Zees koor Vrijuit-Zingen gevierd. Op zondagmiddag 24 november in Café de Zon met een
feestelijk Korenfestival waar 5 lokale koren
optreden. De middag zal uitmonden in een samenzang van alle koren met het publiek.

Programma Korenfestival
24 november in Café de Zon

Vrijuit-Zingen: 14.00–14.30
Van Eigen Bodem: 14.35–15.05
De Kennemerduin-Singers: 15.10–15.40
Wazmank: 15.45–16.15
Kennemer Christmas Carol Singers: 16.20–16.40
Vrijuit-Zingen met De Kennemerduin-Singers:
16.45–17.15
Samenzang met het publiek: 17.15–17.30.
Gratis entree en de zaal is de hele dag open.
Tekst en foto: Jan-Paul van der Meij.

Theater in Café De Zon

Café De Zon is een mooie dorpskroeg met een
prachtige zaal. Uitstekend geschikt voor mooie
voorstellingen. Daarom heeft Stichting Actief Wijk
aan Zee (SaWaz) samen met De Zon het plan
opgevat om een paar maal per jaar voorstellingen
te organiseren in de achterzaal.
De eerste in deze reeks vindt al in november
plaats, dan wordt de voorstelling Bonne Route!
van Tjerk Ridder gespeeld. ,,Drie maanden
buiten leven, zonder het alledaags comfort, heeft
mijn wereldbeeld doen kantelen“, zegt hij zelf.
Tjerk Ridder is theatermaker, muzikant en schrijver. Maar ook reiziger, verteller en inspirator.
Bonne Route! is zijn nieuwste theaterprogramma.
De derde in de reeks onder de vlag ‘Het leven is
een reis’, waarin Tjerk ter inspiratie op pad gaat
met een specifiek thema en op een specifieke
manier. In Bonne Route! vertelt en zingt hij
openhartig over zijn ervaringen tijdens de 1200
km voetreis samen met zijn ezeltje Lodewijk over
het Martinuspad van Parijs naar Groningen.
Deze interactieve theatervoorstelling is, net als
het pad zelf, geïnspireerd op de persoon van Sint
Maarten en heeft als thema’s delen en solidariteit.
Wat betekent delen en solidariteit vandaag de
dag? Drie maanden lang iedere dag op zoek naar
een overnachtingsplaats, douche, eten en drinken
voor man en ezel ontmoette Tjerk spontaan vele
mensen én zichzelf. Hij ervaart wat het is om
lopend, open en kwetsbaar, onderweg te gaan en
afhankelijk te zijn van anderen. Hij wordt geconfronteerd met tijd, afstand en grenzen, maar ook
met zijn verlangens en de drang naar controle en
bezit. Onder muzikale begeleiding van pianist
Jochem Braat en afgewisseld door filmfragmenten en liedjes, laat Tjerk zien wat het met je doet
als alledaagse zekerheden niet meer vanzelfsprekend zijn.
Vrijdagavond 15 november aanvang 20.30 uur,
(duur voorstelling: 90 minuten). Tickets reserveren via: www.sawaz.nl/tjerkridder
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Colofon

Part time dorpsgenoot

Jan Plat

Niemandsland
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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

Jaren geleden zat ik aan de bar in Sonnevanck geregeld te praten met Jacques Kloes,
het boegbeeld van de Dizzy Man’s Band.
Jacques maakte zich zorgen over de luchtvervuiling in ons dorp. Een van de dingen
waar hij dan ook graag over sprak was de
beroemde toespraak „Kun je de lucht bezitten?“ van Seattle, het opperhoofd van de
Indianenstam de Duwamish.
In deze toespraak zei Seattle als antwoord op
het „verzoek“ van de Amerikaanse overheid
– in 1854 – om het land van de Indianen te
kopen:

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.
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: 1270 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement per post: 20 euro per jaar, overmaken
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee.
(Met naam en adres)
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
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www.facebook.com/dorpskrantdejutter

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

Column

„Hoe kun je de lucht, de warmte van het land
kopen of verkopen? Als we de frisheid van de
lucht en de schittering van het water niet
bezitten, hoe kun je die dan kopen?“

De meeste dorpsgenoten wonen zeven dagen in
de week in Wijk aan Zee, maar niet allemaal, er
is ook iemand die in Steenwijk, Overijssel, woont
maar het grootste deel van de week in Wijk aan
Zee is. Zo een is Jan Plat, geboren in Leiden, die de
eerste vijf jaar van zijn leven in Den Haag woonde
en vanaf dat moment opgegroeid in Steenwijk.
“Mijn eerste opleiding was LTS elektrotechniek
en mijn eerste baan was op een bouwplaats waar
ik in een Pipowagen pauze had en met een hamer
en beitel gleuven in muren stond te hakken waar
elektrische leidingen in moesten. Ik had al gauw
door dat ik dit niet mijn hele werkzame leven
wilde blijven doen. Ik besloot verder te studeren
en ben afgestudeerd als Electrical Engineer en
daarna in Bedrijfskunde, Business Administration. Ik ging werken bij Stork en kwam terecht
op de Orca Base in Velsen-Noord en werkte van
daaruit op boor- en productieplatforms op de
Noordzee, mijn functie was Supervisor.
In de zomermaanden zat ik op zee en in de wintermaanden achter een bureau op de Orca Base
om de projecten die de komende zomermaanden
zouden worden uitgevoerd voor te bereiden.
Momenteel werk ik voor Stork Technical Services, dat onder andere gevestigd is op het terrein
van Tata Steel. Ik begon hier al toen het nog
Hoogovens was”.
“Sinds jaren maak ik ook deel uit van verschillende besturen. Ik ben secretaris van het pensioenfonds, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad, vice voorzitter van de landelijke
sector metaal van het FNV. Ook ben ik tien jaar
vice-voorzitter geweest van de Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg waar ik nu
nog steeds bestuurslid van ben. Bij deze stichting
zijn de Centrale Ondernemingsraden van 55

grote internationale concerns aangesloten.
Vier keer per jaar komen de leden hiervan bijeen
bij één van de aangesloten bedrijven. Onze eigen
ondernemingsraad komt elke maand bijeen.
Al dit bestuurlijke werk heeft tot gevolg dat ik
nauwelijks meer toekom aan mijn bedrijfsfunctie,
officieel ben ik nog steeds project manager, maar
in de praktijk doe ik hoofdzakelijk nog maar
bestuurlijk werk”.
“Het komt er op neer dat ik al ongeveer dertig
jaar door de week in Wijk aan Zee woon, hoewel
ik hier geen officieel adres heb, dat is in Steenwijk, waar mijn vrouw woont en ik alleen het
weekeinde ben. Mijn kinderen en kleinkinderen
wonen elders in Nederland en Zweden. In Wijk
aan Zee verblijf ik nagenoeg al die jaren in hotel
Mare Sanat. Dat hotel heeft geen restaurant, maar
dat is geen enkel probleem, want Wijk aan Zee
heeft wat dat betreft voldoende gelegenheid om
elders een goede maaltijd te krijgen. Het is wel
jammer dat het aantal horecagelegenheden vergeleken met dertig jaar geleden behoorlijk minder
is geworden “Of ik het leuk vind in Wijk aan
Zee? Je denkt toch niet dat ik hier dertig jaar zou
zijn en het niet naar mijn zin zou hebben. Ik heb
een aantal jaren geleden een aanbieding gekregen
om een andere functie te aanvaarden, met een
beter salaris. Ik hoefde niet eens na te denken
en zei direct nee, want dan zou ik in een andere
plaats in een hotel moeten gaan zitten, ik moest
er niet aan denken om Wijk aan Zee te verlaten.
Dat zegt toch wel genoeg, er worden hier zoveel
mooie dingen bedacht en uitgevoerd, er wonen
hier zoveel leuke en creatieve mensen. Ik vind
het jammer dat ik geen muziekinstrument kan
bespelen, maar het luisteren naar muziek is naast
mijn werk wel mijn grote hobby”.
Tekst en foto: Georges van Luijk.

In 1980 is de toespraak opnieuw uitgegeven en ergens in mijn archief ligt nog het
exemplaar dat Jacques mij eind jaren ’90 gaf.
Internet was nog toekomstmuziek.
Het is hoog tijd om deze erfenis door te
geven. Niemand weet overigens wat het
opperhoofd precies heeft gezegd. Hij sprak
in een indianentaal, die vervolgens vertaald
werd in de handelstaal van de Indianen en
weer iemand anders maakte er een Engels
verhaal van. Inmiddels circuleren er meerdere versies op internet. Het is een toespraak
geworden van niemand en iedereen.
Het opperhoofd heeft zijn naam aan de stad
Seattle gegeven. De stam zelf is op ongeveer
500 mensen na uitgestorven. Seattle voorzag
het einde van zijn stam, maar hield ons wel
een spiegel voor:
„Nog een paar manen, nog een paar winters,
en niet een van de afstammelingen van de
machtige stammen die ooit door dit wijdse
land trokken, beschermd door de Grote Geest,
zal nog over zijn om te rouwen bij de graven
van ons volk dat eens krachtiger en hoopvoller was dan het uwe. Maar waarom zou ik
rouwen om het vroegtijdige lot van mijn volk?
Stam volgt stam, en volk volgt volk, zoals de
golven van de zee.
Onze god en uw god is dezelfde. U kunt nu
wel denken dat u hem bezit, zoals u ons land
wilt bezitten, maar dat kunt u niet. Hij is
de god van alle mensen en zijn hart klopt
evenzeer voor de rode als voor de blanke man.
Deze aarde is hem lief en beschadigen van
de aarde, betekent zijn schepping beledigen.
Jullie tijd van verval is mogelijk nog verweg,
maar hij zal zeker komen. Misschien zijn we
uiteindelijk toch broers.
We zullen wel zien.“
Alie Blokhuis
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Aan de Keukentafel met Kip Curry van George Cristoper
In deze rubriek delen Wijk aan Zeeërs hun bijzondere recepten met een verhaal. George Cristoper is
veertig jaar geleden gevlucht uit Sri Lanka.
Het was voor hem lastig om een recept te vinden.
Hij is niet zo dol op buitenlands eten en kookt voor
zichzelf alleen de Hollandse pot.
“Ik heb zelf niet zulke fijne herinneringen aan
Sri Lanka. Ik ben gevlucht op mijn zestiende en
ik heb veel ellende meegemaakt en narigheid
gezien. Ik denk daar ook liever niet aan terug.
Ik heb gek genoeg überhaupt weinig herinneringen aan mijn leven in Sri Lanka. Ik weet niet of
dat komt door alles wat ik heb meegemaakt of
omdat ik gewoon nog zo jong was. Ik ben hier
dus al bijna veertig jaar en ik voel me - en ben al vele jaren 100% Nederlander.
Ik heb ook eerlijk gezegd een recept moeten vragen aan mijn nicht in Engeland, want zelf ken ik
geen recepten uit Sri Lanka. Ik vind het eigenlijk
niet zo lekker, veel te pittig! Geef mij maar
gewoon lekker een bord boerenkoolstamppot.
Toen ik in Wijk aan Zee aankwam, heb ik in
meerdere AZC’s gezeten, ik vond het er vreselijk.
Ik had veel verwondingen opgelopen in mijn
land. Niet alles was goed genezen en ik moest
hier geopereerd worden aan mijn been, daarvan
moest ik herstellen en had ik verzorging nodig.
Ik had hier al een lieve familie leren kennen, de
familie Bijok, en die heeft mij liefdevol opgevangen en verzorgd. Nog steeds zijn zij een heel
belangrijk deel van mijn leven, en zullen dat
altijd blijven, zij zijn eigenlijk mijn familie.

Ingrediënten:
500 gr kippendij in klein gesneden stukjes
1 eetlepel chilipoeder
1 theelepel knoflookpasta
1 theelepel gemberpasta
1 grote ui gesnipperd
½ theelepel kaneelpoeder
½ theelepel zwarte peper
½ theelepel zout
1 eetlepel vers limoensap
5 laurierblaadjes
½ theelepel venkelzaad
2 eetlepels olie
Bereiding:
Verhit de olie in de pan en bak daarin de ui tot
deze glazig is. Doe daar de venkelzaadjes en laurierblaadjes bij. Daarna de knoflook en gember
en roer het geheel een minuutje door.
Voeg dan de kip, de chilipoeder en het zout toe
en roer het nogmaals een paar minuutjes door,
dan de deksel op de pan en laat even zachtjes
door pruttelen tot er vanzelf wat vocht bij zit.
Dan weer doorroeren en 250 ml water toevoegen
om vervolgens een 30 minuten zachtjes door te
laten koken met de deksel op de pan.
Na de 30 minuten de peper en kaneel erbij en
weer doorroeren.
Haal daarna de pan van het vuur, de limoensap
erbij en voor de laatste keer flink doorroeren.
Serveren met rijst.
CUVAIYANA UNAVU!
Tekst en foto: Annemarie Deen-Zoontjes

Yoga school ‘De Ruimte’

Drie onafhankelijk van elkaar werkende docenten Yoga waren op zoek naar een geschikte
ruimte om hun lessen te geven. Kalinka van
Wees, Nanon Wissink en Stephanie Dumoulin wisten dat van elkaar. Toen de school van
Heliomare naar Heemskerk was verhuisd
kwam er ruimte in de basisschool ‘De Vrijheit’
vrij, waardoor de dames samen een ruimte
konden huren, de naam van de groep is heel
toepasselijk: ‘Yogaschool De Ruimte‘.
Meer dan twee vragen had ik niet en de dames
hebben hun uiterste best gedaan om mijn twee
vragen te beantwoorden; wat is Yoga en waartoe
het dient. Hoe meer zij vertelden, hoe meer ik
door had dat ik het nog steeds niet wist.
Yoga komt uit India, is al tientallen eeuwen oud
en is ontwikkeld om iedereen de weg naar verlichting te wijzen. Eén van de vormen van Yoga
is Hatha-Yoga, dat wordt over het algemeen door
‘Yogaschool De Ruimte’ gevolgd.
Het is een levensstijl en volgt het achtvoudig pad.
De eerste twee paden zijn de richtlijnen voor je
levenswijze, wat je wel en niet zou moeten doen.
Een volgende stap is gebaseerd op je lichaamshouding, bedoeld om je lijf sterk en soepel te
krijgen, zodat je langer kan mediteren.

Mediteren is aanwezig zijn. Uiteindelijk kom je
op het achtste en laatste pad, het pad om te
mediteren en op zoek te gaan naar verlichting.
Dat laatste zullen slechts enkelen bereiken.
In India zegt men dat het lichaam en de geest één
is en dat Yoga daarvoor de weg is. Yoga is een
manier om bij jezelf te blijven. Het is bekend dat
Yoga een burn-out kan voorkomen. Een burn-out
is steeds meer je eigen grenzen overgaan, dat kan
zowel op je werk als in je privéleven. Vergelijk het
met een jongleur die een aantal ballen in de lucht
moet houden, bij elke bal die erbij komt gaat hij
een grens over, tot er een laatste bal bijkomt en
alle ballen op de grond liggen.
“Ik ben enkele jaren geleden gevraagd om de
Yogalessen die door de Dorpsraad werden \
gegeven over te nemen van mijn voorgangster,
dat heb ik een aantal jaren in de Moriaan gedaan”,
zegt Nanon. Kalinka: “Ik gaf les in Heemskerk,
IJmuiden en in Aloha” en Stephanie: ”Ik gaf les
in Driebergen, waar ik nu nog steeds lesgeef ”.
“Wij kunnen nu in dezelfde ruimte toch zelfstandig aan kleine groepjes, ieder op haar eigen
tijdstip, lesgeven”. Ik kan met overtuiging zeggen
dat ik veel plezier heb beleefd aan het gesprek
met Kalinka, Nanon en Stephanie, het is mij een
genoegen geweest om naar hen te luisteren en

van één van mijn vooroordelen ben ik verlost,
het is geen zweverig groepje dromers, een andere
vooroordeel dat ik had hebben de dames moeten
erkennen dat ik daarin wel gelijk had; er zijn
meer vrouwelijke dan mannelijke deelnemers.
Maar heren, ik heb meegedaan en ben ervan
overtuigd dat het wel degelijk ook iets is voor
mij en misschien iets voor u. Een eerste proefles
is gratis. Er zijn ook lessen voor kinderen en
tieners. Voor meer informatie kun je terecht op
deruimtewijkaanzee.nl. Op de foto staan van
links naar rechts: Nanon, Kalinka en Stephanie.
Tekst en foto: Georges van Luijk.
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Vergunningen Tata en Harsco tegen het licht
Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de
vergunningverlening aan en het toezicht op Tata
Steel en Harsco. Het idee was van de Provincie.
Uitvoerder is de Randstedelijke Rekenkamer die
ook met tips voor verbetering gaat komen.
De Dorpsraad is er blij mee.
Wat gaat de rekenkamer precies onderzoeken?
De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt hoe
vergunningen aan Tata en Harsco zijn verleend,
hoe het toezicht verloopt en wat er gebeurt als er
overtredingen worden geconstateerd. En zij doet
aanbevelingen voor verbetering. Vergunningen
aan deze twee bedrijven, toezicht en handhaving
komen voor rekening van de Provincie.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(OD-NZKG) voert het werk uit. Zij verleent namens de Provincie de vergunningen, inspecteert
en komt in actie als zij overtredingen constateert.
De omgevingsdienst bestaat pas sinds 2014.
Dus de rekenkamer beperkt haar onderzoek naar
toezicht tot de afgelopen vijf jaar.
Worden alle vergunningen onderzocht?
Nee, dat zou teveel werk zijn. Er zijn – zegt de
rekenkamer – meer dan honderd vergunningen.
De rekenkamer kiest er een aantal uit. Hoeveel
is niet bekend. Maar die van Harsco zit er zeker
bij. De rekenkamer selecteert uit vergunningen
die sinds 2006 zijn toegekend. Dat is logisch: de
(grote) revisievergunning aan Tata (in de wandelgangen ‘de paraplu-vergunning’ genoemd)
dateert van 2007.
Hoe onderzoekt de rekenkamer of het toezicht
goed genoeg is?
Om te beginnen stelt de rekenkamer vast welke
overheden en organisaties welke rol hebben bij
het verlenen van vergunningen en toezicht.
De rekenkamer toetst vervolgens de vergunningen aan allerlei wetgeving, verordeningen en
afspraken. Ook kijkt ze of de provincie heldere
regels heeft om tot vergunningen te komen.
En hoe verschillende belangen bij vergunningverlening worden afgewogen. Denk aan economie, gezondheid en milieu. De vraag naar heldere
regels keert terug als de rekenkamer het toezicht
en handhaving van de wet bekijkt.
De rekenkamer onderzoekt ook of de Omgevingsdienst de gedeputeerde adequaat informeert
over incidenten bij Tata en Harsco.
En of de gedeputeerde de statenleden goed genoeg informeert. De rekenkamer heeft inzage in
alle documenten gevraagd die zij van nut acht en
zij zal allerlei personen interviewen.
Waarom verricht de rekenkamer dit onderzoek?
De Provinciale Staten van Noord-Holland hadden hier om gevraagd. De aanleiding waren de
aanhoudende grafietregens en het feit dat de vele
dwangsommen bij Harsco ook na maanden niet
hadden geleid tot veel verbeteringen.
Voeg daarbij de verontrustende eerste bevindingen van het RIVM-onderzoek over het grafiet
voor de gezondheid. Voor een van de politieke
partijen was het reden genoeg om afgelopen juni
in een motie een grondig onderzoek te vragen
naar de kwaliteit van het toezicht op Tata en

Harsco. Tenslotte is de Provincie verantwoordelijk voor de vergunningen aan deze bedrijven en
tevens voor het handhaven daarvan. Overigens
vroeg dezelfde motie ook om het doorlichten van
alle vergunningen die betrekking hebben met de
uitstoot op gevaarlijke stoffen op het Tata-terrein.
De motie werd medio juni aangenomen door de
Provinciale Staten.
Wat voor organisatie is deze Randstedelijke
Rekenkamer?
De Randstedelijke Rekenkamer bestaat bijna
vijftien jaar. Zij is opgericht en wordt betaald
door vier provincies (Utrecht, Flevoland en
Noord- en Zuid-Holland). Deze rekenkamer doet
onderzoek naar het provinciaal bestuur zodat van
fouten geleerd kan worden. Denk aan vragen als:
heeft het bestuur het afgesproken doel gehaald?
En zich daarbij aan de regels gehouden? En bleef
het binnen het budget? Ook organen die onder
de provincie vallen, zoals in dit geval de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, kunnen worden onderzocht. De Rekenkamer bepaalt
zelf of en hoe zij een onderzoek doet. Haar rapporten zijn altijd openbaar. Het meest geruchtmakende recente rapport van deze Rekenkamer
ging over de Uithoflijn in Utrecht, die grote
vertraging opliep en veel te duur werd.
Hoe lang gaat dit onderzoek duren?
Het streven is om het rapport volgend jaar nog
voor de zomer publiek te maken. Het feitelijke
onderzoek is al enkele weken bezig en duurt tot
en met februari.
Steekt de rekenkamer ook haar licht op in het
dorp?
De bewoners komen op diverse momenten in het
onderzoek voor. De rekenkamer kijkt bijvoorbeeld naar wat de Omgevingsdienst doet met
klachten van bewoners. Maar ook controleert zij
of omwonenden wel goed op de hoogte worden
gehouden van ontwikkelingen en incidenten bij
Tata en Harsco. De Provincie moet bijvoorbeeld
verplicht een zogeheten risico-kaart bijhouden
waarop onder meer kwetsbare en gevaarlijke
plekken staan. Doet zij dat wel goed?
Wat vindt de Dorpsraad van dit onderzoek?
De Dorpsraad is blij met het onderzoek vooral
ook omdat de rekenkamer aanbevelingen voor
verbetering gaat doen. Omdat de rekenkamer
aanzien geniet, worden haar aanbevelingen
serieus genomen. Er valt veel te verbeteren in de
ogen van de Dorpsraad. De vergunningen zijn
door de bank genomen te ruim en houden te
weinig rekening met milieu en gezondheid.
Toezicht en handhaving ziet de Dorpsraad ook
als een probleem. Soms omdat de vergunningen
heel veel eisen stellen aan de bewijslast die de
Omgevingsdienst moet leveren. Maar vooral omdat de Omgevingsdienst te weinig inspecteert.
En over de afhandeling van klachten van bewoners is de Dorpsraad eveneens zeer kritisch.
Meer weten over het onderzoek?
Kijk op de website van de rekenkamer:
www.randstedelijke-rekenkamer.nl

Tata Steel opent informatieloket in Wijk aan Zee
Goed nieuws voor iedereen die meer informatie wil over Tata Steel van Tata Steel:
vrijdag 29 november opent het bedrijf een zogenoemd loket in de De Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee.
Doel is om de communicatie met de omgeving te intensiveren.
Tata lijkt met dit initiatief de bestaande fysieke aanwezigheid in de buurt verder te willen uitbreiden.
Stof, geur en geluid krijgen zo een menselijk én deskundig gezicht want er zullen experts aanwezig
zijn. Met een aanwezige microscoop kunnen stofmonsters worden bekeken en beoordeeld.
Via een VR bril kan in fabrieken worden gekeken en met de presentatie van het plan Roadmap 2030
kan in de toekomst worden gekeken. Er komt ook een ideeënbus te staan.
Het informatieloket gaat ‘Tata Steel in de Buurt’ heten. Openingstijden worden op het moment van
schrijven nog niet vermeld. Onbekend is of het loket er ook in de vakantiemaanden zal zijn en of het
laten nemen van stofmonsters potentie heeft om uit te kunnen groeien tot een toeristische acttractie.
Tekst: Jan-Paul van der Meij.
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Burgertop Schiphol in Wijk aan Zee
Op 16 november om 10.00 uur vindt in
Dorpshuis De Moriaan de Burgertop Schiphol
plaats. Dat is geen actiebijeenkomst, maar
heeft als doel voor- en tegenstanders samen te
brengen. Ben je voor of juist tegen groei van
de luchthaven: meld je gratis aan.
Schiphol is dagelijks in het nieuws. Dat geldt
ook voor de toekomst van onze luchtvaart.
Maar het zijn altijd de politici en de directie
van Schiphol die aan het woord zijn, en een
enkele keer een belangengroep. Wat vinden
Noord-Hollanders zelf? Dat was voor NH
Nieuws de reden om deze bijeenkomst te
initiëren. De Burgertop Schiphol geeft een
stem aan de inwoners van Noord-Holland.
Mensen die te maken hebben met de

effecten van beslissingen die over Schiphol
worden genomen, maar daarin niet worden
gehoord. Op de burgertop in Wijk aan Zee
komen ruim 150 inwoners uit Noord-Holland bijeen. Zij vormen een dwarsdoorsnede
vanuit de bevolking. Zowel mensen die
door Schiphol hun brood verdienen, als zij
die overlast ervan ervaren. Uit alle NoordHollandse regio’s en vanuit alle leeftijdsgroepen. Zo zorgen we ervoor dat alle belangen
gelijkwaardig aan tafel zitten: het belang van
economie, werkgelegenheid, tegengaan van
overlast, gezondheid en zorg voor het milieu
en de toekomst. Want al deze belangen zijn
ónze belangen.
Aanmelden is gratis via www.nhnieuws.nl/
nieuws/s73/burgertop-schiphol

IJmondgemeenten zetten in op
verdere verbetering luchtkwaliteit
Op alle meetpunten in de IJmond werd in
2018 voldaan aan de Europese wettelijke
grenswaarden. Dat blijkt uit de meetgegevens
van het meetnet IJmond, die de provincie
Noord-Holland via het datarapport 2018
publiceerde. De trendanalyse, van 2009 tot en
met 2018, laat bovendien voor alle gemeten
stoffen een daling zien van de concentraties.
Wel geeft het meetnet in 2018 een lichte
stijging op de jaargemiddelden voor de concentraties fijnstof (PM10, PM2.5) en stikstofdioxide. Voor IJmondgemeenten een signaal
dat de luchtkwaliteit en gezondheid van de
inwoners op de agenda moet blijven staan.
IJmondgemeenten zetten in op verdere verbetering van de luchtkwaliteit in de IJmond.
Het meetnet en de meetgegevens geven hiervoor
belangrijke informatie. De veelheid aan industrie
en bedrijvigheid in deze regio zorgt aan de ene
kant voor een sterke economie en grote werkgelegenheid, maar kan er ook aan bijdragen dat inwoners gezondheidsklachten en overlast van stof,
geur en geluid ervaren. Via de gegevens die het
meetnet levert, houden IJmondgemeenten vinger
aan de pols voor wat betreft de luchtkwaliteit.
Samenwerken aan een gezondere leefomgeving
In hun opdracht om de luchtkwaliteit in de regio
te verbeteren en te werken aan een gezondere
leefomgeving werken de drie IJmondgemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen samen met Omgevingsdienst IJmond en GGD Kennemerland.
In samenwerking met Provincie Noord-Holland
en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaan
zij aan de slag met een vernieuwde Visie Luchtkwaliteit. Vanuit eerdere visies zijn afgelopen
jaren diverse succesvolle maatregelen uitgevoerd.
Zo is de doorstroom van verkeer verbeterd via
onder meer de reconstructie van de Velsertraverse, biedt walstroom in Velsen ruim baan
aan schone scheepvaart en hebben gemeenten

met het programma IJmond Bereikbaar ervoor
gezorgd dat ruim 3000 inwoners nu de fiets
gebruiken voor woon-werkverkeer. Ook kiezen
steeds meer inwoners en ondernemers, dankzij
stimuleringsmaatregelen, voor auto’s en bedrijfswagens die rijden op schone brandstoffen.
Wettelijke grens- en WHO-advieswaarden
Afgelopen jaren hebben deze maatregelen eraan
bijgedragen dat we in de IJmond voldoen aan de
Europese wettelijke grenswaarden. De uitstoot
van stikstofdioxide (voor een groot gedeelte
veroorzaakt door het autoverkeer) blijft zelfs
onder de advieswaarden van de World Health
Organisation. Deze WHO-advieswaarden zijn
lager dan de wettelijke grenswaarden.
Grafiet en het meetnet
In de IJmond wordt overlast ervaren door
uitstoot van grafiet. Onderzoek van het RIVM
toonde aan dat stofmonsters na een grafietregen
metalen en PAK’s bevatten. Het gaat hier om
grof stof. Hoewel beiden effect hebben op de
luchtkwaliteit gaat het in het door de provincie
gepresenteerde datarapport 2018 alleen over de
hoeveelheid fijnstof in de lucht. Het RIVM werkt
momenteel aan een voorstel voor een vervolgonderzoek voor wat betreft grafiet en de gezondheidseffecten. Ook de IJmondgemeenten zijn
aangesloten bij dit onderzoek.
Meetnet IJmond
Het meetnet IJmond is in beheer van Provincie
Noord-Holland en de IJmondgemeenten.
GGD Amsterdam stelt als onafhankelijke en
daartoe gecertificeerde organisatie het meetrapport op. Het luchtmeetnet, een aanvulling op
het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, is te vinden
op www.luchtmeetnet.nl.
Meer informatie over de datarapporten is te
vinden op www.agendaschonelucht.nl

Speelplek Duinrand opgeknapt en vernieuwd
Eind oktober is de speelplek aan de Duinrand
naast sportcomplex De Doolhof aangepakt en
vernieuwd. Hieraan vooraf is er half mei van dit
jaar aan de buurtbewoners en met name aan de
kinderen de vraag gesteld of de speelplek wel daar
moest blijven en wat voor speeltoestellen er zouden
moeten komen.
Men was het er mee eens dat de speelplek op de
huidige plek bij De Doolhof aan de Duinrand
blijft. Iedereen die in mei aanwezig was, wilde
graag dat er een schommel komt, een klim- en
klautertoestel met eventueel een glijbaan.
Op de derde plaats kwam een duikelrek en
als vierde een wip. Een aantal keren werd een
trapveld genoemd. De inrichting mocht ook best
wat natuurlijker en ook graag met een boom en
minder verharding. De gemeente had ook een
aantal wensen: sterke speeltoestellen die weinig

onderhoud nodig hebben. En dat iedereen er kan
spelen. Daarom is de fietsenstalling aan de voorkant veranderd zodat die niet meer direct voor de
ingang van de speeltuin ligt.
De hernieuwde speelplek is ingericht met twee
toestellen waarmee de meeste wensen konden
worden ingewilligd. Er is een gave klimmuur
geplaatst met een klauternet en daaraan twee
duikelrekken op verschillende hoogten.
Het tweede toestel is een vogelnestschommel;
hier kun je met meerdere kinderen tegelijk op
schommelen.Verder zullen er bomen, hagen en
groen worden aangeplant, maar dat komt op een
later tijdstip in het najaar, omdat het nog te warm
kan zijn. Marian Bankras, groentechnisch
medewerker van de gemeente Beverwijk, wenst
de kinderen namens de gemeente veel speelplezier toe op de nieuwe speelplek!

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 1 november
Sonnevanck: Slagzij; 21.00 uur
Zaterdag 2 november
Café De Zon: Allerzielen in De Zon; 20.30 uur
Sonnevanck: DJ Nifty & Suus en Bart; 21.30 uur
Zondag 3 november
Forteiland: Publieksdag; 10.45–17.15 uur
Badgastenkerk: Vertrek excursie HGMK langs de
bunkers van Wijk aan Zee; 14.00–16.30 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rondleiding; 14.00 uur
Donderdag 7 november
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 8 november
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Zaterdag 9 november
Spar: Start zwerfvuil-opruimactie; 10.00 uur
Kop van WaZ: Opening expositie; 17.00 uur
Sonnevanck: Top 2000 Pianist; 21.30 uur
Zondag 10 november
Badgastenkerk: Duo Peeckelharing; 11.30 uur
Moriaan: Rommelmarkt; 12.00 – 15.30 uur
Woensdag 13 november
Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 19.00 uur
Moriaan: Jaarvergadering Stichtingsraad van de
Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 14 november
Sonnevanck: Close 2 Fire; 20.30 uur
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Vrijdag 15 november
Doolhof: Pubquiz (vol-uitverkocht); 20.00 uur
Café De Zon: Theater - Bonne Route!; 20.00 uur
Sonnevanck: Del Norte; 21.00 uur
Zaterdag 16 november
Moriaan: Burgertop Schiphol; 10.00 uur
Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck: DJ Soul & Disco Classics; 22.00 uur
Zondag 17 november
Sonnevanck: Keezen; 12.00 uur
Dinsdag 19 november
Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd - aanmelden:
0251-374320; 17.00 uur
Woensdag 20 november
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30-23.00 uur
Donderdag 21 november
Sonnevanck: Duo Kim Schulte & Daan Krakers;
21.00 uur
Vrijdag 22 november
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Sonnevanck: Caribbean Quartet; 21.30 uur
Zaterdag 23 november
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Duinrand: Start intocht Sinterklaas; 13.00 uur
Moriaan: Sinterklaasvoorstelling voor de allerkleinsten tot en met 6/7 jaar; 14.30 uur
Moriaan: Sinterklaasvoorstelling voor kinderen
vanaf 7/8 jaar tot en met 12 jaar; 15.45 uur
Sonnevanck: Singeltjesklubb. DJ Vinyl; 22.00 uur
Zondag 24 november
Dorpsweide: Start Subaru Beach Battle; 10.00 uur
Het Hoge Duin: Vertrek Rondleiding Atlantikwall; 11.30 - 14.30 uur
Café De Zon: Korenconcert 25 jarig jubileum
Vrijuit-Zingen; 13.30 uur
Donderdag 28 november
Sonnevanck: Frans Molenaar & friends; 20.30 uur
Vrijdag 29 november
Sonnevanck: Backgammon; 20.00 uur
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Zaterdag 30 november
Sonnevanck: Unplugged; 22.00 uur

WIE WEET?

Het Museum Kennemerland is in het bezit gekomen van een vaandel van de Wandelsportvereniging Prinses Irene. Deze vereniging is
opgericht vlak na de bevrijding in 1945.
Verder is ons niets bekend. Wie weet er meer
over deze club in Wijk aan Zee? Reacties naar Jan
de Wildt, tel. 374591, email: j.c.dewildt@ziggo.nl

Programma Badgastenkerkje

Op zondag 10 november om 11:30 uur (let op:
concert begint een half uur eerder dan normaal)
speelt Duo Peeckelharing in het Badgastenkerkje.
Zanger Aone Postma en accordeonist/violist en
nog-meer-instrumentenist Ernst Stolz, brengen
liederen uit het 17e en 18e eeuwse Nederland.
Inloop vanaf 11:00.
Het wekelijkse klankschalenconcert is deze
maand op: vrijdag 8 november 20.30, donderdag
14 november 20.30, vrijdag, 22 november 20.30,
vrijdag 29 november 20.30.uur. Het concert
duurt ongeveer een uur. Inloop vanaf 20.00.
In stilte luisteren naar de klanken die rijk zijn
aan boventonen is een eenvoudige, aangename
manier om diepe ontspanning en verbinding te
ervaren. Druk? Slecht slapen? Moe? Pijnklachten? Een mooi begin van een ontspannen weekend. Deelnemers melden na een sessie vaak een
weldadig gevoel van rust in het hoofd en ruimte
in het lichaam. Er zijn diverse soorten stoelen
aanwezig en een aantal matten. Je kunt ook zelf
een mat en evt. kussen meenemen als je liggend
wilt luisteren.
Bij alle concerten is de toegang vrij, een vrijwillige bijdrage naar draagkracht is welkom.
Website Badgastenkerkje:www.j-p.nl

Allerzielen in De Zon

De doden herdenken en het leven vieren.
Dat gebeurt op 2 november in Café De Zon.
Vanaf 20 uur zingen tal van lokale artiesten,
professionals en amateurs, liedjes die ze opdragen
aan een naaste, bekende of geliefde. De nummers
worden door de vertolkers kort ingeleid.
De organisatie is in handen van De Vrijstaat
Roetz in samenwerking met Café De Zon.
Deze avond maakt deel uit van een reeks muzikale thema-avonden met lokale artiesten.
De aanvang is 20.00 uur. De toegang is gratis.
Deelnemen kan nog via info@roetz.nl.

Intocht Sinterklaas 23 november

Beste dorpsgenoten, wederom willen wij u
hartelijk bedanken voor uw gulle gaven om de
Sinterklaasintocht met aansluitend een tweetal
voorstellingen in de Moriaan, het samenstellen en rondbrengen van fruitmanden door de
Kerstman en het leggen van een krans tijdens de
dodenherdenking op 4 mei, mogelijk te maken.
Waar een klein dorp groot in is en wij allen bijzonder trots op mogen zijn.
Sinterklaas zal op zaterdag 23 november, samen
met zijn Pieten, om 13.00 uur per koets arriveren
aan de Duinrand in Wijk aan Zee, alwaar, traditiegetrouw, de rondrit door het dorp zal starten.
Wij hopen op mooi weer en dat de route door het
dorp mooi versierd zal zijn.
Na de rondrit zullen in de Moriaan, een tweetal
voorstellingen worden gegeven voor de kinderen.
Om circa 14.30 uur een voorstelling voor de
allerkleinsten tot en met 6/7 jaar en om circa
15.45 uur voor de kinderen vanaf 7/8 jaar tot en
met 12 jaar. De ingekleurde kleurplaten dienen
uiterlijk 22 november ingeleverd te worden bij
Primera om kans te maken op een mooie prijs.
Voor vragen, donaties, entreekaarten en kleurplaten kunt u in contact treden met: Mevrouw
T. Grapendaal; Duinweg 15
Sinterklaas– en Kerstcomité Wijk aan Zee.

Spreekuren Sociaal team

Maandag 11 november 14.00-16.00 uur
Donderdag 28 november 10.00-12.00 uur
Lokatie: Dorpshuis De Moriaan
Het Sociaal team is er voor alle inwoners van
Beverwijk en Wijk aan Zee. Als u problemen ervaart of vragen heeft, bijvoorbeeld op het terrein
van financiën, wonen, gezondheid, sociale contacten, werk, onderwijs, dan is het Sociaal team
er om u te ondersteunen. We gaan graag met u op
zoek naar een oplossing voor uw problemen. Het
Sociaal team wil ook met u samenwerken aan het
verbeteren van uw buurt of straat. Bijvoorbeeld
door het organiseren van een buurtactiviteit.
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Zwerfvuil-opruimactie Wijk aan Zee

Op zaterdagochtend 9 november vindt er weer
een schoonmaakactie plaats in Wijk aan Zee.
Er wordt om 10.00 uur gestart vanaf de SPAR.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal
getracht worden in een uur een zo groot mogelijk gebied van zwerfvuil te ontdoen. Na afloop
(11.30) bestaat de mogelijkheid om wat na te
praten onder het genot van een kop koffie.
Wilt u meehelpen om Wijk aan Zee van zwerfvuil
te ontdoen? Dan zien we u graag op 9 november.
Aanmelden mag en is handig in verband met het
inschatten van het aantal schoonmaakspullen,
maar is niet verplicht. Dit kan per mail naar:
hans561956@live.nl
Dit initiatief is tot stand gekomen vanuit de bewoners met ondersteuning van het ‘Sociaal team’
en facilitering vanuit het ‘Gebiedsgericht Werken’
van de gemeente Beverwijk.

Rommelmarkt

Op zondag 10 november is er weer een Rommelmarkt in de Moriaan van 12.00 tot 15.30 uur.
Toegang is 1 euro en kinderen gratis.
Voor inlichtingen: Riet Zuiderduin: 0251-375925

Kop van WaZ - Schilderijen Parade

Zaterdag 9 november start de expositie
‘Schilderijen Parade’ in de Kop van WaZ.
Deelnemers aan deze expo zijn Theo de Bruijn,
Diny van Ombergen, Dré Selling en Frank Klap.
Deze vier kunstenaars werken met geheel eigen
disciplines, variërend van Theo’s geometrische
schilderijen naar Frank’s portretten en wildlife,
en van doeken waarin schilderwerk en fotografie
elkaar afwisselen omlijst door uitzinnige lijsten
van Dré naar Diny’s aaibare vilten kunstwerken.
De opening van ‘Schilderijen Parade’ is om
17.00 uur waarbij je kunt genieten van goede
kunst gemaakt in Wijk aan Zee en omgeving, en
een praatje aanknopen met de kunstenaars zelf.
Of een biertje met hen delen terwijl je een borrelnootje kraakt. Zorg er in elk geval voor, dat je het
kunstevenement van deze herfst niet misloopt.

Dorpskerk

Zondag 3 november 10.00 uur
Voorganger: p. L. H. Stuifbergen
Zondag 17 november 10.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop,
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Odulphuskerk

Zaterdag 2 november 19.00 uur
Allerzielenviering met Themakoor
Voorganger: p. N. Smit
Zondag 10 november 9.30 uur
Woord-communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. M. de Haas
Zaterdag 16 november 19.00 uur
Gezinsviering met Jeugdkoor.
Voorganger: p. Kaleab
Zondag 24 november 9.30 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Voorganger: uit eigen parochie
Zaterdag 30 november 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger p. Kiki Kint

Allerzielen, de doden herdenken

Traditioneel wordt in de Katholieke kerk op
2 november stilgestaan bij onze dierbaren die we
in het afgelopen jaar los hebben moeten laten.
Een familielid, vriend, dorpsgenoot of goede
buur, waaraan we de beste herinneringen
bewaren. In de viering wordt een lichtje voor
hem of haar aangestoken. We trekken na afloop
van de kerkelijke bijeenkomst in processie naar
het kerkhof achter de Odulphuskerk om lichtjes
te zetten bij de graven en urnen van onze
overledenen. Een mooie ceremonie, waarbij
iedereen van harte is uitgenodigd.

Oecumenische bijbelkring

Maandag 4 november is de tweede avond van
de oecumenische bijbelkring. Dit seizoen gaan
we met Abraham aan de slag. Pastor Nico Smit
leidt de gesprekken in. Plaats van samenkomst
is de consistorie van de Dorpskerk aan het
Julianaplein. Inloop met koffie/thee 19.00 uur,
start gesprek 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan
verbonden. U bent van harte welkom.

