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Al tien jaar staat hij er. De brievenbus van 
Sinterklaas, aan de Stetweg, ter hoogte van het 
speelplaatsje. Ooit bedacht door Sinterklaas zelf, 
die vond dat de kinderen van Wijk aan Zee de 
gelegenheid moesten hebben om de Sint persoonlijk 
iets toe te sturen. En goed nieuws voor al deze kin-
deren die de afgelopen jaren iets in de bus hebben 
gedaan: Sinterklaas heeft alle brieven, tekeningen 
en kleurplaten bewaard op zijn (Spaanse) zolder. 

Sinterklaas hecht er veel waarde aan, zo laat hij 
weten, terwijl hij bladert door multomappen vol 
kleurige tekeningen. “Vroeger was Sinterklaas 
een strenge man. Dan had je als kind een fikkie 
gestookt bijvoorbeeld. Kinderen waren dan als 
de dood dat Sint dat nog wist en ze daarom geen 
cadeautje kregen. Maar inmiddels is Sinterklaas 
veranderd. Sinterklaas vindt het nu veel belang-
rijker om positief opbouwend te zijn.” 
En dat is hij zeker. Toen de goedheiligman in 
de Moriaan zijn grote boek tevoorschijn haalde, 
zaten daar veel verhalen in van kinderen. 
De ene danste heel goed op de dansschool, de 
ander hield veel van zingen en wilde heel graag 
met Sint een liedje doen. “Sint probeert echt oog 
te hebben voor bijzondere dingen van kinderen. 
Iedereen doet zijn of haar best op school natuur-

lijk. Maar wat is nu net dat ene dat eruit springt?”
Naast brieven en tekeningen wordt er ook zo 
af en toe een vriendenboekje of Poëziealbum 
in de brievenbus gestopt. De kleine eigenaar of 
eigenaresse krijgt deze dan ingevuld weer retour. 
Hoewel Sinterklaas een actief en drukbezet man 
is, krijgen alle kinderen sowieso een brief terug, 
zo laat Sint weten. Dat zijn er gemiddeld twintig 
in elke Sinterklaasperiode.

In een van deze brieven had een juf geschreven 
dat speelgoedpop Puk verdrietig was omdat er 
niets lekkers in z’n schoentje had gezeten. Toen 
Sint de klas bezocht, had hij uitgerekend voor 
Puk een chocoladeletter meegenomen. “Dat zijn 
prachtige momenten”, merkt hij op. “Het gaat 
vaak helemaal niet om grote cadeau’s. Daar moet 
het ook niet om gaan. Kinderen zijn vaak al blij 
met iets kleins, vooral in het schoentje. 
Daar pleit ik dan ook voor: geen grote cadeau’s, 
en zeker niet in de schoentjes, ouders!” 
De brievenbus wordt elk jaar een paar dagen 
voordat Sinterklaas in het land komt neergezet 
en op 5 december verdwijnt hij weer. Elk kind uit 
Wijk aan Zee mag er iets in doen voor de Sint. 
                                                  Tekst: Merei Dekker..
                                                       Foto: Heleen Vink.

   Brievenbus van Sinterklaas voor tiende jaar in Wijk aan Zee

 20 jaar Cultural Village: groot dorpsfeest in de Moriaan op 9 februari
Alle inwoners van Wijk aan Zee zijn van harte 
welkom op een groot nieuwjaars- en jubileumfeest 
op 9 februari in de Moriaan. Met muziek, hapjes 
en drankjes vieren we uitbundig het nieuwe jaar, 
en dat het 20 jaar geleden is dat Wijk aan Zee 
zichzelf uitriep tot Cultureel Dorp. Vanaf half zes 
kunnen alle gasten zich aansluiten bij de speciale 
lichtjesoptocht die door het dorp trekt en eindigt op 
de feestlocatie.

De Moriaan wordt omgebouwd tot groot 
dorpsplein waaraan alle elf Europese dorpen 
die aangesloten zijn bij het dorpenverbond een 
plekje hebben. Op verschillende terrasjes kun je 
allerlei gerechten krijgen die kenmerkend zijn 
voor het land. Zo zijn er Bratwurstl uit het Duitse 
Ströbeck, krijg je een quiche uit het Franse Mel-
lionnec en is er goulashsoep uit het Hongaarse 
Palkonya. 

Cultureel Dorp ontstaat in 1999 als een groep 
dorpsgenoten Wijk aan Zee op een ludieke 
manier op de kaart wil zetten. Dit doen ze om te 
voorkomen dat het dorp opnieuw bedreigd wordt 
door grootstedelijke plannen. 
Het dorp komt uit de roerige jaren 90 waarin 
Wijk aan Zeeërs zich met succes hebben verzet 
tegen de komst van een slibfabriek en een lucht-
haven in zee.

Tien andere dorpen in Europa sluiten zich aan 
bij Cultureel Dorp, allemaal kleine kernen zoals 
Wijk aan Zee, die allemaal graag de waarde van 
het dorp naast die van de stad wilden benadruk-
ken. Zo wordt 1999 een uitbundig jaar met aller-
lei activiteiten. Mensen uit alle dorpen bezoeken 
elkaar, maken samen muziek, delen eten, vieren 
feesten, voeren gesprekken, sluiten vriendschap-
pen voor het leven en wisselen kennis uit. 

Dat alles heeft ook in ons eigen dorp prachtige 
dingen voortgebracht zoals Jutterspad, Ezels en 
Kwasten, Diner aan Zee, Beeldenpark Zee van 
Staal, de vrijwilligersgroep van SAWAZ, noem 
maar op. Allemaal geïnspireerd op het idee dat 
ook - en misschien wel juist - een kleine gemeen-
schap een groot zelfoplossend vermogen heeft. 
Kern van alles: hoe maken we dorpen sterk, 
onmisbaar, hoe kunnen we van elkaar leren en 
krachten bundelen?

In 2019 vieren we dat we al twintig jaar onder-
deel uitmaken van dit mooie initiatief. En krijgen 
de legendarische nieuwjaarsfeesten van weleer 
een vervolg. Naast het feest zijn er nog twee an-
dere grote evenementen. In juli staat er een groot 
internationaal dorpenweekend gepland voor alle 
‘Cultural Villages of Europe’. Ook in juli komt er 
een jongerenkamp voor jongeren uit heel Europa. 

Dat doen we allemaal met zijn allen, elke inwo-
ner kan meedoen. Klussers, kookliefhebbers, 
creatievelingen, organisatietalenten, techneuten, 
ondernemers, kunstenaars, muzikanten, sporters, 
eigenlijk iedereen die ‘iets’ wil of kan doen is 
welkom. Je kunt je aanmelden via jubileumjaar-
wijkaanzee@gmail.com. 

Kaarten voor het feest op 9 februari kosten voor 
volwassenen 10 euro en voor kinderen tot 12 jaar 
1 euro en zijn vanaf 1 december te verkrijgen 
bij de Primera, de Spar, de Moriaan en via email 
info@cultureeldorp.nl. Een feest is pas een feest 
als iedereen mee kan doen. Ken je iemand voor 
wie de entreeprijs van het dorpsfeest misschien 
te hoog is? Stuur een mailtje naar info@cultureel-
dorp.nl, dan gaan we het regelen. Meer informa-
tie is te lezen op www.cultureeldorp.nl 
                                                   Tekst: Merei Dekker.

In samenwerking met de gemeente Beverwijk, 
kon de “Vereniging tot behoud van de duinen in 
en om Wijk aan Zee” op 5 november 2018 vier 
informatieborden plaatsen bij de Dorpsduinen. De 
Dorpsduinen is een gebied dat Europees erkend is 
om zijn zeldzame flora en fauna.

Het plaatsen van een viertal borden was al lang 
een wens van de vereniging om mensen meer be-
wust te maken van dit mooie en zeldzame Natura 
2000 gebied. Wanneer er met beleid wordt omge-
sprongen met de flora en fauna, en zeker met dit 
duingebied als geheel, dan kunnen mens en dier 
zo lang mogelijk van het gebied blijven genieten. 
Zo krijgt ieder een langere overlevingskans.
Nieuwsgierig geworden? Maakt u dan eens een 
wandeling door de Dorpsduinen en buigt u zich 
eens over zo’n bord. Misschien heeft u nooit ge-
weten wat voor moois zich daar allemaal afspeelt. 
Zeker ook zeer geschikt om in verschillende 
jaargetijden speciaal met kinderen te zoeken naar 
wat er op het bord wordt aangegeven.

Voor de afbeelding is gekozen voor duurzaam 
materiaal, dat weersinvloeden zoveel mogelijk 
trotseert. Duurzaam hout als bevestigingsmateri-
aal, geplaatst op sta- en rolstoelhoogte. Het bord 
is ontworpen door Leela Kraaijeveld uit Wijk 
aan Zee. Tevens worden er op aanraden van de 
Vereniging nieuwe voetgangers bordjes geplaatst 
bij de ingangen van het gebied.

Met de beschikbaarstelling van een ander bedrag 
door de gemeente Beverwijk kon de vereniging 
met leden en vrijwilligers op 28 oktober 2018 
de door onkundig gebruik ontstane paden aan 
de kant van de zeereep opnieuw beplanten. 
De kwetsbare duinen kunnen zo niet verder af 
waaien. Een volgend gewenst project is het beter 
toegankelijk maken van het verharde pad dat 
door de Dorpsduinen loopt. Daarbij wordt ge-
dacht aan een keerpunt voor rolstoel- en rollator 
gebruikers, zodat ook de tijdelijke bewoners van 
Heliomare makkelijker toegang kunnen krijgen 
tot het gebied.

Verder wordt in samenwerking met de boswach-
ter bekeken, hoe regelmatig onderhoud van de 
Dorpsduinen in werking gezet kan worden. Wan-
neer deze projecten u aanspreken is het mogelijk 
om lid te worden van de vereniging, zodat uw 
steun goed gebruikt kan worden om meer van 
dergelijke projecten te ondersteunen. U wordt 
jaarlijks op de hoogte gehouden van de ontwik-

kelingen m.b.t. het duingebied in en om Wijk aan 
Zee. U kunt zich nog dit jaar opgeven nog voor 
€10,-- voor het jaar 2019. De overige maanden 
van 2018 bent u dan gratis lid!
Opgeven kan via: ‘verbehduinwaz@gmail.com’ of 
door direct €10,-- te storten op rekeningnummer: 
NL36INGB 0003035860 - met vermelding van uw 
naam en adres.

Informatieborden voor Dorpsduinen
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Tot en met 27 januari 2019 is er in Museum 
Kennemerland de expositie 100 Jaar Staal in de 
IJmond | WERKEN | WONEN | ONDERNEMEN. 
Een tentoonstelling over de invloed van honderd 
jaar Hoogovens/Tata buiten de poorten. Ontdek 
hoe jouw wijk de afgelopen eeuw is veranderd. 
In het museum kan de bezoeker zelf inzoomen op 
zijn eigen wijk en terugkijken in de tijd.

De oprichting en opmars van staalbedrijf 
Hoogovens heeft grote gevolgen gehad voor de 
IJmond. Zo verrezen in rap tempo woningen 
voor de duizenden werknemers. Daarnaast gaf 
het staalconcern vleugels aan lieden met onder-
nemersbloed in de aderen. De tentoonstelling 
is het tweede deel van ‘Buiten de poort’ over de 
effecten van honderd jaar Hoogovens/Tata op de 
omgeving. Waar het eerste deel de nadruk legde 
op landschap en samenleving gaat het tweede 
deel over wonen en het ondernemersklimaat. 
Voor beide thema’s is de aanwezigheid van Hoog-
ovens bepalend geweest.

Elke gemeente ging op zijn manier met de roep 
om woningen om. Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk groeiden, maar de beoogde ‘staalstad’ kwam 
er niet. Velsen herbouwde allereerst de wijken 
die in de oorlog waren verwoest. Beverwijk 
had grootse plannen voor een nieuw stadshart 
rond de Wijkerbaan. Heemskerk, jarenlang de 

snelst groeiende gemeente in het land, wilde zijn 
dorpse karakter behouden en bouwde rond het 
oude centrum de ene na de andere woonwijk 
(slakkenhuismodel). Het museum pakt opnieuw 
uit met verbluffende luchtfoto’s en verhelderende 
kaarten die de ontwikkelingen haarfijn in beeld 
brengen.

De aanwezigheid van Hoogovens stimuleerde 
ook het ondernemerschap. Inventiviteit en hoog-
waardige producten kenmerken het onderne-
mersklimaat. In het kielzog begonnen velen een 
eigen bedrijf. Hun durf, inzicht en vakmanschap 
leidde veelal tot hoogstaande producten en dien-
sten. Filmmakers Pauline van Vliet en Marieke 
Rodenburg hebben speciaal voor de tentoonstel-
ling drie korte, boeiende portretten gemaakt van 
drie verschillende ondernemers: Loek Scholten 
(Nilo), Wim Strijk (IJmond Transport Groep) en 
Nico Bleijendaal (Danieli Corus).

Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a, 
Beverwijk (hoek Westerhoutplein)
Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur
Toegangsprijs € 5,--

Zie voor het laatste nieuws en activiteiten 
rondom de tentoonstelling www.museumkenne-
merland.nl en/ of facebook pagina.

    Tentoonstelling 100 Jaar Staal

ling was er een lunch voor alle genodigden in 
een van de hallen. Daar stonden keurig gedekte 
tafels klaar. De zestigjarige Jan Kunnen stond 
niet op de lijst van genodigden. Hij was in 1927 
begonnen als kraandrijver en toen dat werk te 
zwaar werd, werd hij distributeur van kantoorbe-
nodigdheden. Met een motorbakfiets leverde hij 
spullen af bij de op het terrein verspreide kanto-
ren. Hij verzon een list om toch bij de lunch in  
de hermetisch gesloten Breedbandhal te kunnen 
zijn. Zijn zondagse pak nam hij mee van huis en 

stopte het in zijn bakfiets. Hij meldde zich bij de 
dienstingang en zei dat hij spullen voor het feest 
kwam brengen. Hij kwam ongehinderd binnen. 
Achter een pilaar kleedde hij zich om en schoof 
aan bij een van de lunchtafels. Wat je noemt een 
staaltje lef, een voorloper van Streetlab!
Dit goed bewaarde geheim van de verstekeling 
bij de opening van Breedband is ooit opgetekend 
door zijn dochter, onze overleden dorpsgenoot 
Margaretha van der Meij.
                                                     Tekst: Jan de Wildt.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de overeen-
komst voor stichting van een hoogovenbedrijf 
in IJmuiden werd getekend. In onze regio zal op 
vele manieren aandacht worden besteed aan dit 
jubileum. In De Jutter zal maandelijks een stukje 
bijzondere bedrijfsgeschiedenis worden beschreven.

                    FEEST !!!
Samen met een grote industrie als Tata Steel op 
een beperkt stukje grond leven, is voor Wijk aan 
Zee niet altijd een feest. Dat bleek maar weer 
eens in de afgelopen weken toen het dorp werd 
getrakteerd op een grafietregen. Toch zal de vie-
ring het 100-jarig bestaan worden bijgeschreven 
in de reeks memorabele feesten, die het bedrijf 
in de loop der tijd organiseerde. De burendag op 
het feestterrein met reuzenrad en een formidabe-
le muzikale show werd door veel Wijk aan Zeeërs 
gewaardeerd. Staal maken, daar zijn ze goed in, 
maar een feestje bouwen dat is Hoogovens ook 
wel toevertrouwd.
Het jaarlijkse kerstpakket, waarmee Hoogovens 
altijd veel eer heeft ingelegd en de Sinterklaas-
feesten, zijn voor menigeen een mooie herin-
nering. Dat geldt ook voor de feesten van de 

jubilarissen in het Haagse Congresgebouw.
Het jaarlijkse schaaktoernooi – als Tata Chess 
Tournament toe aan de 81-ste editie – is niet 
alleen een feest voor de schakers. In de jaren dat 
het toernooi werd gespeeld in het oude 
Kennemer Theater aan de Zeestraat in Beverwijk, 
gold de bonte avond als het Wijker carnaval. 
Dolle avonden in het theater van Charles Hart. 
In 1968 verhuisde het toernooi naar hotel 
Kennemerduin in Wijk aan Zee, het huidige 
Rea-college. De bonte avond werd gevierd in de 
Prinsenhal in Heemskerk met een gekostumeerd 
bal. Rekken vol verkleedspullen stonden de 
grootmeesters en anderen ten dienste. 
Ze dansten op de tonen van de Skymasters van 
Herman Schoonderwalt. Kennelijk toch niet 
helemaal de formule die bij het toernooi hoorde, 
want het bleef bij die ene keer. Er werd later een 
tent gebouwd op de Dorpsweide, die ook ruimte 
gaf voor feest, maar zo dol als het was in het 
Kennemer Theater is het toch nooit meer 
geworden. De tent op de weide sneuvelde onder 
de bezuinigingen en er wordt door de schakers 
nu ingetogen gefeest in de foyer van de Moriaan 
en onze plaatselijke horecagelegenheden.

Opening van nieuwe bedrijfsonderdelen was 
voor Hoogovens vaak een aanleiding tot fees-
telijkheden. Koninklijke gasten waren daarbij 
regelmatig present. Zo ook bij de opening van de 
Breedband Walserij op 25 juni 1953.
Koningin Juliana en Prins Bernhard waren daar-
bij aanwezig. Een groot aantal gasten had zich 
in de feestelijk versierde hal verzameld. De dag 
moest een hoogtepunt worden in de wederop-
bouw van Nederland. De walserij was gebouwd 
met Amerikaanse hulp uit het Marshallplan. 
Na plechtige toespraken en een openingshande-

Eind oktober heeft het college van B&W het be-
stemmingsplan voor Wijk aan Zee aan de gemeen-
teraad gestuurd. De gemeenteraad behandelt het 
plan in de commissievergadering van 13 december 
2018. En daarna volgt vaststelling in de raad.

Nieuwe Omgevingswet
Met dit bestemmingsplan loopt het college voor-
uit op de nieuwe Omgevingswet. In overleg met 
het ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg de 
gemeente toestemming een pilot uit te voeren. 

Ingediende zienswijzen
Bij het ontwerp van dit bestemmingsplan zijn in 
2016 veel zienswijzen ingediend. De randvoor-
waarden zijn op veel punten aangescherpt, waar-
door aan een groot aantal  zienswijzen tegemoet 
gekomen is.

Doorlopen van een bijzonder proces
Voor de totstandkoming is een bijzonder proces 
doorlopen. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
kansen die de crisis- en herstelwet, vooruitlopend 
op de Omgevingswet, bieden. Een van de ken-
merken is het betrekken van de bewoners. 
Wethouder Serge Ferraro van Ruimtelijke Or-
dening zegt hierover: “Ik ben trots op de wijze 
waarop iedereen is betrokken en hoe we gepro-
beerd hebben draagvlak te creëren. Natuurlijk 
kun je het nooit iedereen naar de zin maken, 
maar waar mogelijk is maatwerk geleverd.” 

Beschermd dorpsgezicht
Het uitgangspunt was het leefbaar houden van 
het dorp Wijk aan Zee. De fysieke leefomgeving 
gaat veel verder dan tot nu toe in een bestem-
mingsplan geregeld kon worden onder het begrip 
ruimtelijke ordening. Het bijzondere karakter 
van dit plan bood meer ruimte om zaken in te 
passen. Ook kon aandacht besteed worden aan 
het vastleggen van een beschermd dorpsgezicht. 
Dat betekent onder andere dat de Dorpsweide en 
de daaraan liggende witte huizen niet aangetast 
mogen worden. Een ander aspect is de vele 
milieubepalingen die direct in het bestemmings-
plan opgenomen konden worden.

Gebiedsvisie 2014
In de Gebiedsvisie uit 2014 is een aantal 
gewenste ontwikkelingen genoemd om het dorp 
levensvatbaar te houden. 
Uit de visie kwamen woningbouwlocaties voort. 
Alvorens deze locaties over te nemen in het 
bestemmingsplan is de haalbaarheid onderzocht 
op de punten: behoefte aan woningen, Natura 
2000, recreatie en milieu. 
Vastgelegd is dat alleen gebouwd mag worden op 
nu al bebouwde locaties. 
De focus ligt op woningbouw voor jongeren en 
ouderen, om doorstroming te bevorderen. 

Huisvesting arbeidsmigranten
Uit de zienswijzen kwam naar voren dat men 
problemen ervaart met de hoeveelheid arbeids-
migranten die in Wijk aan Zee gehuisvest zijn. 
In het bestemmingsplan is hier expliciet aandacht 
aan besteed. Om uitbreiding van huisvesting 
te voorkomen is opgenomen dat de eigenaar/
hoofdbewoner zelf woonachtig moet zijn in de 
betreffende woning.

Inpassing in het landschap
Een ander veel genoemd punt in de zienswijzen 
is de inpassing van bebouwing in het landschap. 
Daar is rekening mee gehouden. Op relevante 
punten is de hoogte aangepast en zijn zichtlijnen 
gegarandeerd.

Milieu Effect Rapportage (MER)
Alle aspecten rond het milieu zijn afgewogen in 
een Milieu Effectrapportage (MER) die beoor-
deeld is door de landelijke commissie MER.

Pilot 
De gemeente Beverwijk is één van de weinige ge-
meenten die van het ministerie de mogelijkheid 
hebben gekregen een bestemmingsplan te maken 
als pilot voor de Omgevingswet. 
In de praktijk betekent het dat op basis van de 
ervaringen bij de totstandkoming van dit bestem-
mingsplan de wet is bijgesteld en aangepast. 
De Omgevingswet wordt in 2021 ingevoerd.

  Bestemmingsplan Wijk aan Zee
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Wie Wijk aan Zee een beetje kent, heeft het vast 
wel eens zien liggen: Hotel Mare Sanat. Prominent 
tegen het duin, aan de Rijckert Aertszweg, straalt 
het monumentale pand nog altijd de rust en gran-
deur uit van vroegere tijden.

Barbara en Fok van Slooten kunnen al bijna hun 
35-jarig jubileum vieren. Barbara: ”We zijn hier  
in 1984 begonnen. We kwamen niet uit Wijk aan 
Zee, ik was medisch secretaresse in Amsterdam, 
en Fok was drogist in Nijkerk.” Toch vielen zij 
voor het monumentale pand aan de Rijckert 
Aertszweg. “Het is echt een pand met geschie-
denis, dat hebben we ook altijd van binnen én 
buiten zoveel mogelijk willen behouden.” 
Mare Sanat is rond de eeuwwisseling gebouwd 
door dr. De Waard, de huisarts van Wijk aan Zee.  
Hier kwamen mensen om te kuren, o.a. mensen 
met TBC. Hier komt ook de naam vandaan, 
Mare Sanat betekent ‘genezende zee’. In 1936 ging 

hij met pensioen en nam dhr. Kraayenhof het 
van hem over. In de jaren 70 verbleven er Zuid-
Amerikaanse vluchtelingen, onder meer uit Chili, 
Bolivia en Uruguay. De familie Liefting startte 
rond die tijd met een hotel/pension.

Barbara en Fok van Slooten wonen naast het 
hotel. “Vroeger woonden we achter het hotel, in 
2001 hebben we er een gebouw naast gebouwd 
waarin we zijn gaan wonen. Een tijdje terug 
dachten we erover om misschien toch maar eens 
te stoppen. Maar wat ga je dan doen? We hebben 
toch besloten om voorlopig door te gaan met 
het hotel. Wel zijn we regelmatig in ons huis in 
Frankrijk te vinden. Gelukkig hebben we mensen 
die het hotel goed kunnen runnen als wij er 
niet zijn. In Frankrijk kunnen we bijkomen van 
de hectiek van het hotel. Die combinatie werkt 
prima. Voorlopig gaan we dus gewoon door.” 
                                       Tekst: Marian van den Hul.

Het is tijd voor verandering voor Helmi van 
Sterkenburg van Tastoe. Na ruim 15 jaar verkast 
het cadeauwinkeltje aan de Voorstraat naar 
Tastoe@Home op de Burgemeester Rothestraat. 
Vanaf januari winkel je dus bij Helmi aan huis op 
afspraak. Maar dat is dan ook de enige verande-
ring, want voor de rest blijft het hetzelfde. 
“Heb je zeeën van tijd, neem even een bakkie 
en kijk of er wat voor je bij zit. Wil je een snelle 
actie, dan gaat dat ook lukken. Ingepakt weer een 
cadeautje rijker.” Na een berichtje of een 
telefoontje gaat Tastoe op verzoek open. Geen 
vaste winkeltijden meer dus. “Dat geeft me de 
ruimte om meer tijd te investeren in workshops”, 

aldus Helmi. “Heerlijk om weer creatief bezig te 
zijn en tijd vrij te maken voor andere fijne mo-
menten in het leven.” Voor de workshops wordt 
een aangepaste locatie gemaakt. “Voor alles is een 
oplossing. Durf en vier het leven.” 
Voor de feestmaand is er een speciale Tastoe Sale 
Actie waarbij je 20 procent korting krijgt. 
Dat is tegelijk een moment om afscheid te nemen 
van het oude Tastoe. Op donderdag 29 novem-
ber, vrijdag 30 november, zaterdag 1 december en 
zondag 2 december is de winkel aan de Voor-
straat nog te bezoeken van 11 tot 15 uur. 
Vanaf januari is Tastoe open op afspraak 
via 06-21883872.

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 279100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond:  
263863 - www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving: 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk 256256 
Gebeidsverbinder Beverwijk-West voor: 
Leefbaarheid, Sociale Samenhang en Bewo-
nersparticipatie 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

      Tastoe in een ander jasje Cadeautje nodig?
Bij de Kop van WaZ vind je niet alleen regelma-
tig wisselende exposities, maar ook kleine (en 
grote) cadeautjes. Er zijn bijvoorbeeld sieraden, 
kaarsen, kandelaars, mutsen, tassen, lampen, 
meubels, kussens, boeken, cd’s, schilders- en 
andere kunst- en creatieve materialen. Kunstwer-
ken zijn er in alle vormen en maten. Zo is er op 
dit moment een verkoopexpositie van werk niet 
duurder dan 50 euro bestaande uit: keramiek, 
fotografie, collage, zeefdrukken, schilderijen en 
pentekeningen. En Toeristen Informatie Punt 
De TIP heeft allerlei tips voor leuke uitjes in de 
regio! Kom eens langs. Winter-openingstijden: 
van vrijdag t/m maandag van 13:00 tot 17:00.

De heilzame werking van Mare Sanat

Handpanconcert Badgastenkerk
Op zondag 2 december om 12 uur is er een hand-
panconcert met Jan-Paul van der Meij.
Een handpan of tong-drum is een vrij nieuw 
instrument dat bestaat uit twee op elkaar ge-
plaatste ronde schalen van staal. De handpan 
wordt natuurlijk met de hand gespeeld. Het is 
een relatief nieuw instrument dat voortkomt uit 
de Hang, een instrument dat in het jaar 2000 
werd geïntroduceerd in Bern, Zwitserland. Hang 
betekent hand in het dialect van Bern. Er komen 
steeds meer soorten en maten handpannen en het 
instrument wordt steeds populairder. De klank 
die rijk is aan boventonen heeft daardoor een 
soortgelijke weldadige werking als klankschalen.
Toegang: vrijwillige bijdrage

Klankschalenconcert 
Op zondag 9 december om 12 uur is er een 
klankschalenconcert in de Badgastenkerk.
Luisteren naar klankschalen is een eenvoudige 
manier om ontspanning en rust en ruimte te 
vinden en wordt ervaren als een weldaad. 
Het concert wordt ingeluid met handpanspel. 
Andere instrumenten die zullen klinken zijn 
trom, ting-sha, rainstick, stem, gongs en diverse 
klankschalen. Inloop vanaf 11:30 uur. 
De concerten in het kerkje gedijen zonder sub-
sidie, sponsoring en zonder horeca. Na afloop 
wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd.
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       René Jongen
Achttien jaar woont René in Wijk aan Zee, hij is 
geboren en getogen in Santpoort-Noord, heeft drie 
kinderen, Luna, Sam en Flint. Volgens René is 
Wijk aan Zee de plaats van de aangespoelde zielen 
en daar rekent hij zichzelf ook bij. Een aangespoel-
de ziel staat voor iemand die opnieuw begint aan 
z’n leven, nieuw huis, nieuw dorp, nieuwe mensen.

“Op de lagere school wist ik eigenlijk alleen dat 
ik iets met mijn handen wilde doen en koos voor 
de Grafische School Haarlem. Nadat ik die had 
doorlopen wist ik het nog niet en heb toen de 
KMBO Metaal gedaan. Toen wist ik het nog niet 
en ben gaan reizen naar Zuid-Afrika en Israël. Na 
thuiskomst moest ik toch een keer aan de slag en 
bij toeval kwam ik te werken op een drukkerij. In 
2000 vond ik dat het tijd was om voor mezelf te 
beginnen en was Drukkerij ‘Pantheon’ in Velsen-
Noord geboren. Een paar jaar geleden besloot ik 
om samen te werken met een collega drukker uit 
Amstelveen. Het idee leek goed maar in de prak-
tijk gaf het toch problemen met de ene helft van 
de medewerkers in dienst van hem en de andere 
helft bij mij in dienst. Wij hebben de samenwer-
king beëindigd en ben weer naar Velsen-Noord 
gegaan. Daar heb ik de drukkerij ‘Springer en 
Lippes’ overgenomen, wij hebben momenteel 
zeven medewerkers.
Wij onderscheiden ons van veel drukkerijen, in 
het tijdperk van de papierloze administratie is er 
minder vraag naar briefpapier en dergelijke en 
met de komst van het digitale drukwerk, kunnen 
veel bedrijven zelf in huis printen. Wij doen wat 
weinig andere drukkerijen in Nederland maken, 
wij maken drukwerk van hoge kwaliteit. 
Het maken van kunstdrukwerk, zoals catalogi 
voor een museum, vraagt perfectie. Vaak ga ik 
met een kleurenwaaier naar een museum om 
exact de kleur te bepalen van de verschillende 
kleuren die er op een schilderij te zien zijn. 
Het ‘Mauritshuis’ heeft een eigen fotodatabank 
waarin al hun schilderijen te vinden zijn. Dat is 
geweldig, dan krijg ik de juiste kleuren aangele-
verd, waarover geen twijfel mogelijk is. Voor een 
museum is het heel belangrijk dat de kleuren op 
het drukwerk ook de kleuren zijn die de bezoe-
ker ziet in het museum. Wij werken voor mooie 
klanten, zoals ‘het Mauritshuis’. Wij doen meer 
dan alleen drukken, wij stansen, vouwen en kun-
nen ook boekbinden. Verder maken en drukken 
wij alles wat je maar kan bedenken. Behalve 
moderne drukpersen hebben wij nog drie antieke 
‘Heidelberg’ machines. Ze maken een prachtig 
geluid als ze draaien, het liefst hoor ik ze alle drie 
tegelijk. Een Fanfare”!

“De kinderen, de drukkerij en de muziek zijn 
mijn lust en mijn leven. Ik zing in de groep 
‘NUH’ met David van Aalderen op de gitaar, 
Nardus Sevinga op de piano, Rob Spijker achter 
het slagwerk, Tom Wilbrink op bas, Martin 
de Vlugt op saxofoon en Servus Sevinga op de 
mondharmonika. In 2005 vonden wij elkaar 

Dorpsgenoten

tijdens het project ‘Zo klinkt Wijk aan Zee’. 
Vanuit het ene liedje ‘Aangespoelde zielen’ ont-
stond de band NUH”.

“Drie jaar geleden werd mij gevraagd of een 
buitenlandse deelnemer voor ‘Ezels en Kwasten’ 
bij mij kon logeren. Zonder te weten wat mij te 
wachten stond heb ik maar ja gezegd. De gast was 
Michaela uit Roemenië, nou dat was de kat op 
het spek binden. Het klikte meteen tussen ons en 
ben daarna een paar keer naar Roemenië gegaan.

Twee jaar geleden zijn wij getrouwd in Roeme-
nië. Zij is een harde werker, want in twee jaar tijd 
spreekt zij voortreffelijk Nederlands, heeft een 
baan in het Fletcher Hotel en als ik het druk heb 
op de zaak komt zij mij helpen. Geregeld zijn we 
samen in het weekend nog aan het werk in de 
drukkerij. Ook de kinderen beginnen te helpen 
in de drukkerij en of zij de zaak ooit overnemen 
vind ik niet zo belangrijk, we zien wel”.

                                            Tekst: Georges van Luijk.

Colofon
Jaargang 37 • nummer 12 • 2018
Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. 
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12

Bezorging: Irene Gerlofsma  
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk, 
Jacky de Vries, Merei Dekker, Jan-Paul van der Meij, 
Heleen Vink.

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.

Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze 
om redactionele redenen in te korten. 
De inhoud is voor de verantwoordelijkheid van de 
inzender. Anonieme of ongepaste inzendingen wor-
den niet geplaatst. Overname uit De Jutter mag, mits 
de bron vermeld wordt. 

‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en 
zijn gratis voor dorpsbewoners (maar een financiële 
bijdrage is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal 
aangeleverd worden. Dit geldt niet voor commerciële 
doelen of personeelsadvertenties.

Administratie/advertenties/opmaak: 
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1270 exemplaren

Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153

Abonnement per post: 20 euro per jaar, overmaken 
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee. 
(Met naam en adres)

De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter
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Het was een volle agenda tijdens de vergadering 
van de Dorpsraad van november. Men boog zich 
over onder meer Tata en de informatieavond van 
28 november, de Omgevingsraad Schiphol, het 
bestemmingsplan voor Wijk aan Zee en de kabel-
leidingen die straks aanlanden op het strand.

Tata en de schermutselingen rond de aanstaande 
informatieavond hielden de raadsleden het 
meeste bezig. Als u dit leest, heeft D-day reeds 
plaatsgehad. Toch is het de moeite waard stil te 
staan bij wat daarover twee weken eerder in de 
raad gezegd werd. De discussie spitste zich name-
lijk toe op principiële vragen. En het zijn dezelfde 
vragen die terugkeren bij kwesties als overlast 
door Schiphol en door TenneT die niet alleen 
elektriciteitskabels van de windparken aanlandt 
maar ook een transformatorstation zo hoog als 
een flatgebouw van vijf woonlagen gaat neerzet-
ten bij het dorp.
De belangrijkste vraag: wat is de rol van de 
Dorpsraad bij overlast door bedrijven? En in het 
verlengde daarvan: moet je als Dorpsraad met 
een eigen standpunt komen, bijvoorbeeld op zo’n 
informatieavond als over Tata? Op de publieke 
tribune gingen stemmen op die vonden van wel: 

‘Individuele dorpsbewoners worden nu vaak 
gekleineerd, als hysterische klagertjes afgedaan. 
Het zou goed zijn als de Dorpsraad als vertegen-
woording van het dorp iets zegt. Als het officiële 
keffende hondje. Als Dorpsraad heb je meer 
gewicht dan alleen.’
De Dorpsraad was er nog niet uit. ‘Op de infor-
matieavond heeft vooral de Provincie wat uit te 
leggen aan bewoners. Die moet handhaven.’ 
Maar keffen kon de Dorpsraad bij andere gele-
genheden. In een een-op-een overleg met Tata 
bijvoorbeeld. Of door in de rechtbank te strijden 
tegen een onrechtmatige vergunning voor het 
ijzer- en staalconcern. En de Dorpsraad kan met 
meer gezag zwart-op-wit antwoorden eisen op 
relevante vragen. Begin november leverde de 
Dorpsraad een lijstje vragen in bij Tata en eiste 
tevens enkele acties (online publiceren van lucht-
metingen bijvoorbeeld en een breder onderzoek 
naar de uitstoten bij de slakverwerking).
En nog zo’n dilemma uit de loopgraven. 
Moet je openstaan voor een uitgestoken hand? 
De locatiedirecteur van Tata had voorafgaand 
aan de Dorpsraad willen praten met de Milieu-
groep. De Milieugroep had de boot afgehouden. 
Reden? Tata had de openbaarmaking van het 

rapport over het septembermonster tegengehou-
den. De Milieugroep: ‘Een principekwestie. 
Als er geen transparantie is, zien we het nut niet 
van praten.’ Politiek is het overtuigen (met argu-
menten) van je tegenstanders. Is dus praten altijd 
aan te bevelen? Nee, vonden sommige leden van 
de Dorpsraad. Praten is ‘een voedingsbodem 
voor eindeloos pappen en nathouden’. Mogelijk. 
Maar je loopt niet aan een lijntje als je vooraf 
duidelijk hebt, wat je zelf wilt bereiken. Dan kan 
een gesprek de opstap tot concrete resultaten zijn. 
Ook dat is de Dorpsraad zich bewust. Dus als 
Tata (lees: de directie) ‘frequenter overleg met de 
Dorpsraad’ wil, wordt dat overwogen.

En wat doe je met een uitnodiging van de gede-
puteerde die toezicht moet houden maar in de 
zak van de overlastbezorger lijkt te zitten? 
De gedeputeerde voor Milieu had de Dorpsraad 
uitgenodigd voor een gesprek over de grafietre-
gen. Waarom zou de Dorpsraad opdraven? Alsof 
niet Tata maar het dorp iets uit te leggen heeft. 
De Milieugroep vond het een fout signaal: 
‘Wij zijn slachtoffer; geen partij. De rollen zijn 
duidelijk. De provincie moet Tata controleren.’ 
Ook de Provincie had een brief op poten van 

de Dorpsraad gekregen. Daarin het verzoek om 
strikte handhaving, extra meetpunten voor de 
luchtvervuiling, een onderzoek door de GGD en 
herziening van de milieuvergunning aan Harsco.

En wat doe je met de overige politici, die geen 
ambt bekleden maar zich wel solidair betonen? 
Zoek je samenwerking? Op de publieke tribune 
bij de Dorpsraad zaten er minstens drie: uit 
Beverwijk en uit IJmuiden. Politici weten soms 
beter hoe de hazen lopen. En als ze gemeente-
raadslid zijn, kunnen ze bovendien je zorg of ei-
sen verwoorden. Maar er zijn politici die snakken 
naar een podium en ‘nu bloed ruiken’, zoals een 
dorpsraadslid zei. Politieke neutraliteit is echter 
een groot goed voor een clubje als de Dorpsraad. 
De raad werkt aan meer welzijn voor de gemeen-
schap maar is niet op basis van one man-one vote 
door diezelfde gemeenschap gekozen.

Over samenwerking was de Dorpsraad evenwel 
eensgezind: een front vormen met bewoners uit 
nabijgelegen gemeenten als het gaat om de over-
last door Tata was belangrijk. Tenslotte kampen 
de mensen daar met dezelfde problemen.
                                                 Tekst: Ineke Holtwijk.

De Dorpsraad wordt na lange tijd flink uitgebreid. 
Er hebben zich de afgelopen weken zeven nieuwe 
raadsleden aangemeld. Dat werd bekend op de 
jaarvergadering van 31 oktober.

Nieuw is betrekkelijk in het geval van Sauw 
Buwalda, voormalig verkeersleider in de haven 
van IJmuiden. Hij keert na wat hij zelf ‘een jaar 
verlof ’ noemde terug in de dorpsraad. Buwalda 
woont in de Voorstraat en was het afgelopen jaar 
adviseur voor Milieu en gaat zich opnieuw inzet-
ten voor de werkgroep Milieu.

Pieter Elzer die aan de Zeecroft woont, is een 
nieuwkomer in de dorpsraad. Hij heeft een 
ICT-bedrijf. Elzer heeft meteen het voortouw 
genomen in de Milieugroep die zich dezer dagen 
met name over de grafietneerslag buigt.
Ook Ineke Holtwijk, voormalig buitenlandcor-
respondent maar nu schrijver en adviseur en 
woonachtig in de Zeeduinen, meldde zich aan. 
Zij gaat voor de Dorpsraad het onderdeel  com-
municatie doen en zal maandelijks een verslag in 
De Jutter gaan verzorgen.
Marc van Someren, consultant op het gebied van 

bodem en water, is eveneens van de partij.
Van Someren woont aan de Julianaweg. Hij gaat 
zich met de beleidsgebieden Ruimtelijke orde-
ning en Milieu bezighouden.
Heleen Vink, fotograaf en journalist van het 
Dagblad Kennemerland en onze eigen Jutter uit 
de Burgemeester Rothestraat gaat zich inzetten 
voor Dorpsbelangen en Communicatie.
Wessel Westerveld, predikant in Haarlem-Noord 
en Spaarndam, die al weer enige jaren met zijn 
gezin in de Stetweg woont, gaat deelnemen aan 
het onderzoek van de Participatieraad naar de 

welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee.
De nummer zeven Onno Honig heeft zich later 
aangemeld. Hij is asset-manager bij de ING-bank 
en woonachtig op de Van Oldenborghweg. 
Hij gaat aan de slag met Ruimtelijke ordening.
De Dorpsraad krijgt er ook twee nieuwe 
adviseurs bij: Mirjam Gosen, adviseur voor 
maatschappelijk vastgoed en woonachtig in de 
Burgemeester Rothestraat adviseert vanaf nu de 
werkgroep Gezondheid. En Albert van Lochem 
HR-adviseur staat de Milieugroep bij.
                                                  Tekst: Ineke Holtwijk.

                 Dorpsraad: zes nieuwe gezichten en een veteraan

               Dorpsraad: Nieuwbouw houdt de gemoederen bezig
Op twee prominente plekken in Wijk aan Zee 
wordt de komende jaren gebouwd. Het REA col-
lege aan de Verlengde Voorstraat verdwijnt; daar 
komt een nieuw gebouw. En het braakliggend 
terrein aan de Relweg achter Heliomare krijgt een 
bestemming.

Daarom had de Dorpsraad deze twee bouwlo-
caties op de agenda van haar jaarvergadering op 
31 oktober 2018 gezet. Circa honderd bewoners 
waren naar De Moriaan gekomen om hun licht 
op te steken. Heliomare dat eigenaar is van het 
REA-college en van een groot deel van het terrein 
aan de Relweg, had Leo Kicken, de projectma-
nager voor vastgoed van de organisatie ter elfder 
ure opgetrommeld. Patricia Esveld, de bestuurs-
voorzitter van het hersteloord, die alom was 
aangekondigd, zat namelijk vast in een file.
Ook wethouder Hanneke Niele uit Beverwijk, die 
Wijk aan Zee in haar portefeuille heeft, trad aan.

Het REA college is al tijden geleden verkocht 
aan een kleine Amsterdamse projectontwik-
kelaar, Amstel Concepts. Er ligt een voorlopige 
koopcontract. Heliomare zal uiterlijk 1 augustus 
volgend jaar het gebouw verlaten en overdragen. 
Amstel Concepts wil dan aan de voorzijde 14 
koopappartementen maken met in de kelder een 
parkeergarage. Daartoe wordt de voorkant van 
de huidige school afgebroken. De achterzijde 
met een ingang aan de Tappenbeckstraat wordt 
verbouwd tot zorgappartementen waar demente 
bejaarden en hun partner terecht kunnen.
Dat project is door de ontwikkelaar doorgescho-
ven (doorverkocht?) aan een andere onderne-
ming. Dat is Samen Aangenaam Ouder Worden 
(SAOW), een BV die op diverse plekken in 
Nederland appartementen met 24 uurszorg voor 
personen met een indicatie te huur aanbiedt. 
Huur en verzorging zijn bij SAOW volgens eigen 
opgaaf ongeveer 1.500 euro per maand. Plus het 

door de overheid toegekende persoonsgebonden 
(zorg)budget.
Een jaar geleden zag een delegatie van de Dorps-
raad een globale tekening van het neer te zetten 
gebouw. De delegatie was enthousiast. ‘Een knap 
gebouw,’ vond dorpsraadlid Hans Dellevoet, 
die tegenwoordig in zijn uppie de werkgroep 
Ruimtelijke Ordening ‘doet’. Destijds hadden hij 
en zijn collega slechts een kritiekpunt. 
De geplande balkons en een terras vond men 
‘geen goede keuze’. Of er inmiddels een gedetail-
leerder ontwerp ligt, is onbekend.
In de zaal was zorg over de hoogte en verdere ui-
terlijk van het pand. ‘Het moet qua maatvoering 
wel passen in het dorp. Niet dat er zo’n enorme 
vierkante bak komt,’ aldus een bewoner. Volgens 
Dellevoet wordt de nieuwe gevel ongeveer twee 
meter hoger dan de bestaande. Maar over andere 
kenmerken kon hij geen uitsluitsel geven. 
Het nog goed te keuren bestemmingsplan spreekt 
over maximaal 13 meter aan de voorzijde en 10 
aan de achterzijde. En het pleit voor een kap op 
het gebouw zodat het beter past bij andere huizen 
in het dorp en bij voorkeur baksteen en witte 
details. De andere zorg van de dorpsbewoners 
betrof de doelgroep. ‘Dementerende bejaarden 
klinkt mooi maar wat als die hier niet zijn?’. 
De achterliggende angst: het gebouw kan een zo-
veelste migrantenhotel worden. En waarom niet 
opvang voor bejaarden uit Wijk aan Zee die een 
appartement willen huren maar niet dementeren. 
Uit de zaal: ‘Ook voor hen hebben we niets in 
Wijk aan Zee.’ In het ontwerp bestemmingsplan 
dat in december door de gemeenteraad wordt 
behandeld, staat voor het REA college wonen en 
(nog steeds) kleinschalig hotel als bestemmingen 
genoemd. Natuurlijk zal de gemeente toezien op 
een juist gebruik, verzekerde wethouder Niele. 
‘Maar handhaven is pas aan de orde als blijkt dat 
er andere mensen wonen dan voorzien.’ Nu ligt 
er alleen een pakket van eisen. Zo moeten bewo-

ners bijvoorbeeld ingeschreven staan als inwoner 
van Beverwijk.
De suggesties en zorgen zullen opnieuw  kenbaar 
worden gemaakt aan de projectontwikkelaar, ver-
zekerde voorzitter Peter Duin van de Dorpsraad. 
Een jaar geleden had hij dit ook al gedaan. 
De ontwikkelaar had hem toen verzekerd dat er 
geen arbeidsmigranten gehuisvest zullen worden.
Bewoners hebben geen inspraak gehad bij het 
vaststellen van de bestemming van het REA-
college. Heliomare besloot namelijk pas in 2016 
het gebouw af te stoten. Toen waren de uitge-
breide inspraakrondes voor het bestemmingsplan 
van Wijk aan Zee al afgerond. Op deze locatie 
goedkope huurappartementen maken – een wens 
die toen wel werd uitgesproken in de Dorpsraad 
– bleek niet haalbaar. Met de prijs die Heliomare 
voor het pand wilde hebben kon dat volgens de 
wooncorporatie Wonen op Maat, die gevraagd 
was hiernaar te kijken, niet.

Voor de bestemming van het braakliggend ter-
rein achter Heliomare is wel inspraak mogelijk, 
verzekerde wethouder Niele. De gemeente zal 
dit samen met de Participatieraad organiseren. 
Cees Hamers, van Jozeboko aan de Relweg, is het 
aanspreekpunt voor het dorp. Hamers, buurman 
van Heliomare, zit zowel in de Beverwijkse Parti-
cipatieraad als in de Cliëntenraad van Heliomare. 
Hamers, ook aanwezig op de jaarvergadering, zei 
dat het hoe en wat van de inspraak in overleg met 
de ambtenaren en de Dorpsraad wordt vastge-
steld. Maar er komt in ieder geval begin 2019 een 
enquête. Het nu te bebouwen terrein waar eerder 
de barakken van de mythylschool van Heliomare 
stonden is 7.000 vierkante meter groot. 
Het huidige bestemmingsplan biedt twee moge-
lijkheden: een gebouw met een maatschappelijke 
functie of/en woningbouw.
Bij Heliomare mikt men op een gezamenlijke 
sportaccommodatie, die overdag vooral door 

cliënten van het hersteloord gebruikt kan wor-
den en ’s avonds door het dorp. ‘Onze huidige 
sporthal is te groot en te kostbaar,’ aldus Kicken. 
Modernisering is aan de orde binnenkort: de hal 
is 35 jaar oud. De Moriaan is nog ouder en ook 
aan vernieuwing toe.
Ook de dokterspost, de fysiotherapiepraktijk 
en het dorpshuis kunnen in het nieuwe gebouw 
worden ondergebracht. Heliomare praat al met 
de betrokkenen. Kicken hoopt dat er onderne-
mers zijn die meedoen en dus gaan bijdragen. 
Los van het kostenaspect zou samen een gebouw 
gebruiken ook verrijkend zijn. Volgens de vast-
goedadviseur willen de cliënten van Heliomare 
meer leven in de brouwerij, met name in het 
weekeinde. Wethouder Niele toonde zich voor-
zichtig. ‘Er wordt van alles geroepen maar eerst 
moet duidelijk worden hoe groot de zorgbehoefte 
is. Hoeveel mensen sporten in Wijk aan Zee in de 
hal? Wat is de behoefte voor het welzijn? Voor de 
jeugd? Wat is er nodig?’
De vragen in de zaal gingen vooral over woning-
bouw. Er was destijds een voorstel om 80-100 
nieuwe woningen te bouwen. Hoe zat het daar 
mee? De wethouder gaf aan dat er huizen kun-
nen worden gebouwd op vrijgekomen plekken. 
Als de huidige sporthal van Heliomare gesloopt 
wordt, kunnen daar bijvoorbeeld huizen komen. 
Het voorlopige bestemmingsplan dat de gemeen-
teraad op 13 december gaat bespreken, gaat uit 
van maximaal vijftig huizen; en als er ook appar-
tementen worden gebouwd mag de ontwikkelaar 
tot zeventig gaan. Naar verluidt wil Heliomare 
graag woningen voor ouderen op haar eigen 
terrein. Die kunnen dan gebruik maken van de 
sport- maar ook zorgfaciliteiten van de instelling.
Suggesties zijn evenwel nog steeds welkom. 
De wethouder: ‘Op het ogenblik zijn er vooral 
veel vragen maar we hebben geen idee wat de 
bewoners van Wijk aan Zee zelf zouden willen.’
                                                 Tekst: Ineke Holtwijk.

               Dorpsraad en de grote buur. Wat wil je en wat kun je?
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Dorpskerk
Zondag 2 december 1e Advent 10.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop
Zondag 9 december 2e Advent 10.00 uur
Voorganger: dr. D. van Arkel, Castricum
Zondag 16 december 3e Advent 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Fisser; Heilig Avondmaal
Maandag 24 december Kerstavond 22.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop
Dinsdag 25 december 1e Kerstdag 10.30 uur
Gezinsdienst door de kerkenraad
Zondag 30 december 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden

Odulphuskerk
Zaterdag 1 december 19.00 uur
Themaviering met het Themakoor
Voorganger: p. B. Stuifbergen
Zondag 9 december 9.30 uur 
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: k. T. Warnaar
Zaterdag 15 december 19.00 uur
Familieviering met Jeugdkoor
Voorganger: p. Kaleab
Zondag 23 december 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. Kaleab
Maandag 24 december 19.30 uur
Kerstavondviering met jeugdkoor/themakoor
Voorganger: p. N. Smit
Dinsdag 25 december 10.00 uur
Hoogfeest van Kerstmis met Odulphuskoor
Voorganger: p. R. Hopman
Woensdag 26 december 10.00 uur
Tweede Kerstdag met Carolsingers
Voorganger: p. B. Stuifbergen

Oecumenische Bijbelkring
Maandag 3 december gaat  het bijbelgesprek ver-
der over de eerste brief van Paulus aan Timoteüs. 
We bespreken nu hoofdstuk 2. 
Aanvang 19.30 uur. Plaats van samenkomst is de 
consistorie van de Dorpskerk. 
De gespreksleider is ds. Arrie van Nierop. Er is 
plaats voor ongeveer 20 personen, toegang gratis.

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

Zaterdag 1 december
Sonnevanck: Different Cook; 22.00 uur 

Zondag 2 december
Badgastenkerk: Handpanconcert met Jan-Paul 
van der Meij; 12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding; 14.00 uur

Donderdag 6 december
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur

Vrijdag 7 december
Sonnevanck: DJ Spinderella; 21.00 uur

Zaterdag 8 december
Sonnevanck: Bommelband; 22.00 uur

Zondag 9 december
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12.00 uur
Café De Zon: Salsa Dansen; 16.00 – 17.00 uur

Woensdag 12 december
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur

Donderdag 13 december
Sonnevanck: Lucky Monday; 20.30 uur

Vrijdag 14 december
Odulphuskerk: Kerstconcert van de drie Odulp-
huskoren; 19.30 uur
Sonnevanck: DJ Goosie; 21.00 uur

Zaterdag 15 december
Sonnevanck: Ruth Geerse & band; 22.00 uur

Zondag 16 december
Café De Zon: Salsa Dansen; 16.00 – 17.00 uur

Dinsdag 18 december
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd (aanmelden: 
0251-374320); 17.00 uur

Woensdag 19 december
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur 

Donderdag 20 december
De Doolhof: Kerstochtend voor senioren vanaf 
75 jaar; 10.00 uur
Sonnevanck: Leo & friends; 20.30 uur

Vrijdag 21 december
De Doolhof: Kerstkien van SV Wijk aan Zee; 
19.30 uur
Sonnevanck: KerstSpecial met Frans; 21.00 uur

Zaterdag 22 december
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Brasserie Wijk aan Zee: Diner met een optreden 
van Mick Harren; 19.00 uur
Sonnevanck: Kyle, Boudewijn & Loren; 22.00 uur

Zondag 23 december
Café de Zon: Diner Dansant met live muziek van 
Rob van der Klooster; 17.00 uur
Julianaplein: Kerstsamenzang; 17.30 uur

Dinsdag 25 december
Odulphuskerk: Kindje wiegen; 13.00 – 15.00 uur 

Donderdag 27 december
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur

Vrijdag 28 december
Sonnevanck: DJ Goosie; 21.00 uur

Zaterdag 29 december
Sonnevanck: Bloes Broers; 22.00 uur

Maandag 31 december
Sonnevanck: Oudjaarsfeest met Bahia Bounce; 
22.00 – 04.00 uur

Met spoed oud papier gezocht
SV Wijk aan Zee heeft al jaren een groep top 
vrijwilligers die u verlossen van uw oude kranten. 
Dit gebeurt 1 x per maand op de zaterdag na de 
derde woensdag van de maand. Met de opbrengst 
daarvan kunnen we de groeiende kosten betalen. 
Vandaar deze oproep om zoveel mogelijk oud pa-
pier op te sparen en het op zaterdag 22 december
 ‘s morgens voor uw deur te zetten. 
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten. 

Kunst gezocht met thema ‘Vrijuit’
Vrijuit Zingen bestaat volgend jaar 25 jaar. Om 
dit te vieren gaat het koor in maart 2019 een con-
cert geven in de Grote Kerk in Beverwijk. 
Het leek ons leuk om dit te combineren met een 
expositie met als thema ‘Vrijuit’. Daarom zijn 
we op zoek naar deelnemers. Heb jij iets moois 
gemaakt wat in het thema past, of laat je je graag 
inspireren, neem dan contact op met Wim Duin,
info@korenduin.nl

Kerstochtend voor 75 plussers
Het team van de kofferbakmarkt nodigt alle 
dorpsgenoten van 75 jaar en ouder uit voor een 
Kerstochtend in voetbalkantine “De Doolhof ” 
welke gehouden zal worden op donderdag 20 
december aanvang 10.00 uur. Nico Smit zal een 
Kerstverhaal vertellen en er zullen Kerstliedjes 
gezongen worden. Dit alles onder het genot van 
een kopje koffie of thee met wat lekkers.
Ook zullen er hapjes en drankjes geserveerd wor-
den. De ochtend wordt afgesloten met een kop 
soep en een broodje. Laat tijdig weten of u komt. 
gelieve dit vóór 13 december door te geven aan: 
Leny Stolp, telefoon 375373 of
Dory Zuid, telefoon 06 462 23 404.
Er zijn slechts 75 plaatsen beschikbaar, wees er 
dus snel bij want VOL=VOL.
Als u niet over eigen vervoer beschikt, kunnen 
wij dit, indien nodig, voor u regelen.

Kerstconcert Odulphuskoren
Op vrijdag 14 december is het vanaf 19.30 uur 
een uur lang genieten van het jaarlijkse kerstcon-
cert dat de drie Odulphuskoren geven. 
Er is weer een gelegenheidskerstkoor gevormd 
met ongeveer 15 Wijk aan Zeese kinderen. 
Zij gaan onder leiding van Chantal van der Meer 
optreden en worden aan het orgel begeleid door 
Lieke van der Meij. Ook het gemengde Odulp-
huskoor onder leiding van Dory Zuid met Piet de 
Reuver aan het orgel en het Themakoor Wijk aan 
Zee met dirigente Marja Westerbeek en organiste 
Anja van der Ploeg zijn van de partij. 
Tussen de optredens door zullen er gedichten 
worden voorgedragen en na afloop worden 
glühwein en warme chocolademelk geschonken. 
Een programma dat de kerstsfeer die de versierde 
kerk oproept zeker zal verhogen.

Eerste Kerstdag Kindje wiegen
Op eerste kerstdag is van 13.00-15.00 uur het 
traditionele Kindje wiegen. Even uitwaaien en 
elkaar ontmoeten rondom de kerststal. 
Er kan worden geknutseld en er worden kerstver-
halen verteld aan ieder die maar luisteren wil en 
uiteraard gaat dat niet zonder een kopje koffie of 
warme chocolademelk. 

Kerstkien van SV Wijk aan Zee
Op 21 december is de jaarlijkse kerstkien met 
fantastische prijzen van SV Wijk aan Zee op het 
Doolhof. Zaal open 19.00 uur aanvang 19.30 uur

Kerstman in Wijk aan Zee
Traditiegetrouw zal de Kerstman op 24 decem-
ber, in hoogst eigen persoon, wederom ruim 
160 rijkelijk gevulde fruitmanden brengen bij de 
alleenstaande 70 plussers, de getrouwde of sa-
menwonende 80 plussers en/of de dorpsgenoten 
welke werden getroffen door het overlijden van 
een partner, een ernstige ziekte onder de leden 
hebben of door een ernstig ongeluk zijn getrof-
fen. De Kerstman zal er dit jaar ook weer iets 
extra’s bij doen en wat dat is zal tot die datum een 
verrassing blijven. Dit alles onder het motto “Van 
de dorpsbewoners vóór de dorpsbewoners”.

Oproep voor vrijwilligers
Elk jaar als u in januari ons dorp inrijdt ziet u aan 
de lantaarnpalen de mooi verlichte en kleurige 
lampionnen hangen die door vrijwilligers worden 
gemaakt. Op zaterdag 15 december en maandag 
17 december gaan we nieuwe lampionnen maken 
voor het Tata Steel Chess toernooi. Wij zoeken 
daarvoor vrijwilligers die het gezellig vinden dit 
onder het genot van een kopje koffie gezamenlijk 
te doen in de KOP van WaZ van 10.00–13.00 uur. 
Voor materialen wordt gezorgd. Indien je een 
naaimachine hebt die je mee kunt nemen zou dat 
fijn zijn. Dat is niet noodzakelijk omdat er ook 
geknipt en geregen moet worden. Opgeven kun 
je je bij marjonvanhal@hotmail.com voor een 
van deze dagen of voor beide dagen. 
Alle hulp is welkom. Graag tot dan!

Kies voor balans in je leven
Staan de goede voornemens voor 2019 al op 
stapel? Op maandag 7 januari om 20:00 start er 
weer een nieuwe cursus Praktisch Mediteren in 
Wijk aan Zee. In deze cursus (6 lessen van 1.5 
uur) gaan we mediteren op een manier die altijd 
en overal praktisch toepasbaar is in je dagelijks 
leven. Je leert onder andere hoe je tot rust kunt 
komen, hoe je minder in je hoofd en meer in je 
kracht kunt zijn, hoe je je beter kunt beschermen 
tegen prikkels van buitenaf, en hoe je je grenzen 
kunt aangeven en bewaken. 
Meld je aan voor een gratis proefles, en ervaar of 
het iets voor je is. Kun je niet op maandagavond? 
Je kunt ook terecht op dinsdagmiddag om 13:30 
in Beverwijk, of op woensdagavond om 20:00 in 
Heemskerk. Meer informatie vind je op www.
haptonomie-time-out.nl of Fb haptonomie-time-
out of bel, mail of app Paulien Pinksterboer 
06-53 675 676; info@haptonomie-time-out.nl
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