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Wijk aan Zee onthaalt Sinterklaas en zijn Pieten

Een mooier welkom kon de Sint zich niet voorstellen. De Tappenbeckstraat en de Burgemeester
Rothestraat waren zaterdagmiddag prachtig
versierd. Overal hingen kleurige ballonnen, in
visnetten die tussen de lantaarnpalen waren gespannen. Achter de ramen waren de prachtigste
tekeningen geplakt en in de struiken lag her en
der een cadeautje verdwaald te wezen. Vast een
teken dat niet alleen de omwonenden, maar ook
de Pieten dit bezoek minutieus hadden voorbereid en ons dorp de avond ervoor al hadden verkend. Sint Nicolaas zelf zag er uitgerust en vrolijk
uit. De mijter wees recht omhoog en de baard zat
prachtig in de krul. Hij liet zich per koets door
het dorp vervoeren en soms ging de oude man
zelfs even rechtop staan, zodat zelfs de kleinsten
een glimp van hem konden opvangen. Of was het
andersom, want de goedheiligman genoot zichtbaar van dit bezoek aan ons kleine dorp en wilde
iedereen begroeten. Hoe dan ook was het voor
een ieder een geruststelling om te zien dat de Sint
in een geweldige conditie verkeerde, ondanks de
drukte van de laatste tijd en de hoge leeftijd.

Een fiere fanfare in blinkend tenue ging de stoet
voor en van heinde en verre kon je de klanken
horen van die vertrouwde melodieën, wat maar
één ding kon betekenen: Hij is in aantocht!
Het deed vele ramen en deuren openen.
Achter de koets liepen tientallen, nee misschien
wel honderden kinderen met hun ouders.
Aan de gelukkige gezichten te zien was deze middag de scheiding tussen groot en klein heel even
verdwenen. Met een Sinterklaas die er zo prachtig
uitzag, voelde iedereen zich weer even kind.
Het blijft wonderlijk waar al dat snoepgoed
vandaan kwam. Er leek geen einde aan te komen
en elke keer als de Pieten in hun zak graaiden,
kwam er weer wat lekkers uit en strooiden ze het
vrolijk rond. Daarbij werden zelfs de volwassenen niet overgeslagen. De kinderen krioelden als
hongerige vogels over de grond, maar in al deze
overvloed viel er geen onvertogen woord.
Aangekomen op het Julianaplein gebeurde waar
iedereen op hoopte. De Pieten wisten op een
van de balkons te komen van Villa Belinfante en
daarbij hadden ze prachtig uitzicht op de menigte
op het plein. Een bombardement van snoepgoed
volgde. Inmiddels is de vangkunst van de Wijk
aan Zeese jeugd dermate ontwikkeld dat hierbij
geen gewonden vielen.
Toen alle zakken, mutsen, capuchons, tassen en
fietsmanden zo vol waren, dat er niets meer bij
kon, vervolgde de bonte stoet zijn weg. Vele kilo’s
zwaarder en luidruchtig smakkend. Sinterklaas
zag het allemaal glimlachend aan en ging met
iedereen geduldig op de foto. De optocht eindigde bij De Moriaan, een plek die de Goedheiligman inmiddels op zijn duimpje kent, want de
beheerder en de oude man uit Spanje begroetten
elkaar als ware het goede bekenden. Ook hier
bleek hoe geliefd Sinterklaas is in Wijk aan Zee.
Handige dorpelingen hadden een prachtig
podium gebouwd, zodat alle kinderen goed
konden zien hoe Sint en Piet gul waren met
complimentjes, vriendelijke praatjes en nog meer
lekkers. Uit volle borst zong jong en oud mee met
alle liedjes. Tientallen wangetjes waren inmiddels
gloeiend rood geworden van de opwinding.
De vaders, moeders en vrijwilligers keken tevreden toe. Die laatsten hadden veel eer van al het
werk dat ze verzetten, want het was wederom een
geweldige middag. Wijk aan Zee en Sinterklaas,
het blijft een prachtige combinatie.
Tekst: Jacky de Vries/Foto’s: Hans de Bruijn.

Sinterklaas- en Kerstcomité nieuws

Beste dorpsgenoten,
Wat hebben Sinterklaas en zijn Pieten weer
een mooie intocht beleefd op zaterdag 23
november jl. Er was voldoende strooigoed
en de kinderen hebben genoten van de voorstellingen in de Moriaan. Graag willen wij
het muziekkorps, voor de muzikale ondersteuning, de WRB, met de pakjesboot en alle
andere vrijwilligers, heel hartelijk bedanken
voor hun inzet.
Het comité is inmiddels alweer bij elkaar
geweest in verband met de voorbereidingen
voor het Kerstfeest. Alle alleenstaanden van
70 jaar en ouder, alsmede alle gehuwden
en samenwonenden van 80 jaar en ouder
ontvangen een rijk gevulde fruitmand met
iets extra’s van de Kerstman. Daarnaast
ontvangen nabestaanden van een overledene
en mensen waarbij een ernstige ziekte is
gediagnosticeerd ook een attentie.
De leden van het comité horen en weten veel
maar ook weer niet alles. Omdat wij niemand willen overslaan doen wij een beroep
op u allen. Mocht u in uw omgeving iemand
kennen die aan één van bovengenoemde
criteria voldoet en in het verleden nog geen
fruitmand heeft ontvangen zou u dan zo
vriendelijk willen zijn dit aan het comité te
melden. Dit kan bij familie P. Heine, Stetweg
11 te Wijk aan Zee en/of via telefoonnummer 0251-375463.
Het comité organiseert het graag mede
namens u allen met de slogan:
Van dorpsgenoten voor dorpsgenoten.
Nogmaals heel veel dank voor uw gaven om
het Sinterklaas- en Kerstfeest op deze wijze
in ons dorp mogelijk te blijven maken.
Sinterklaas– en Kerstcomité Wijk aan Zee
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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.

EEN LEVEND SCHAAKSPEL
De 10e december 1999: Wijk aan Zee maakt zich
op voor het tiende en laatste bezoek van een van
de culturele dorpen. Het Duitse dorp Schachdorf
Ströbeck komt met een grote, vooral jeugdige
delegatie: 35 kinderen en 15 volwassenen.
Wijk aan Zee noemt zich wel “schaakdorp”, maar
op die kwalificatie maakt Ströbeck toch nog meer
aanspraak. Hun schaaktraditie gaat terug tot de
Middeleeuwen, toen een gevangen edelman zich
op slimme wijze vrijkocht door het schaakspel
te leren aan de bevolking. Op de huizen van het
dorp nabij de Harz prijken schaakborden als
versiering, op school wordt schaakles gegeven
en de kinderen presenteren zich met een levend
schaakspel. Met muziek en ballet worden de
figuren in het schaakspel uitgebeeld, maar er
worden ook echte partijen gespeeld. Dat gebeurt
ook tijdens het bezoek van de Ströbeckers aan
Wijk aan Zee. In de Moriaan zitten de directeuren van Corus Chess Zwart en Van den Berg op
hoge scheidsrechterstoelen te turen op een enorm
schaakbord, waarop ze de levende schaakstukken
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dirigeren. Geheel in de vriendschappelijke geest
van het evenement wordt het een remise.
De schaakpartij is het hoogtepunt van een
wintermarkt in een mooi versierde Moriaan, die
fungeert als een overdekt dorpsplein. Aan het
eind van de zondagmiddag zitten daar 300 dorpsgenoten en gasten aan een winterse maaltijd
met Hollandse stamppotten. De gezamenlijke
maaltijden zijn de grote ontdekking van dit jaar
met de culturele dorpen. Er heeft zich door het
jaar heen een kookploeg gevormd, die samen met
de bouwploeg de ruggegraat zal gaan vormen van
SAWAZ, de Stichting Actief Wijk aan Zee.
Voordat onze Duitse gasten zich samen met ons
aan tafel zetten hebben ze al een stevig programma achter de rug. Onder leiding van Dennis
Krassenburg en Reggy de Vries wordt er gefeest
in Sonnevanck, gezwommen in de Waterakkers,
geschaakt met de schooljeugd en bezoeken
gebracht aan de Bazaar en de Warmbandwalserij
van Tata, dat dan nog Corus heette. Er is een
ontvangst op het Stadskantoor en de Ströbeckers
presenteren zich met een kraam op de muzikale
kerstmarkt in de Dorpskerk.
Cultureel Dorp leeft! Maar hoe moet het verder?
Die vraag komt aan de orde in de derde
burgemeestersconferentie, die tegelijk met het
Ströbeckbezoek wordt gehouden. Er wordt de
laatste hand gelegd aan het Handvest voor de
Dorpen, een verklaring die door alle deelnemende dorpen wordt ondertekend. Daarin zijn
vastgelegd de ideeën over de dorpen als dragers
van cultuur, economie, planologie, democratie en
duurzaamheid. Wijk aan Zee geeft het estafettestokje door: Mellionnec neemt de organisatie in
het jaar 2000 op zich.
Hoe sluit je zo’n bijzonder jaar af? Het was eigenlijk al één grote verzameling van hoogtepunten.

Bert Kisjes heeft nog een verrassende toegift in
petto op zondag 19 december: het symfonieorkest van Litomysl en het Smetanakoor geven
een sprankelende uitvoering van de kerstmis van
Jakub Jan Ryba in de bomvolle Odulphuskerk.
Luisteren naar zang en muziek is mooi, bij culturele dorpen past ook het actief zelf doen. Daarom
is er diezelfde avond de eerste kerstsamenzang op
het stampvolle Julianaplein. Een fakkeloptocht
langs de wei heeft de mensen samengebracht
rond vuurpotten. Er wordt fors gezongen bege-

Boekpresentatie “Ouderen Vertellen”, 75 jaar vrij
De bouw van de Vesting IJmuiden tijden de
Tweede Wereldoorlog had grote gevolgen voor de
inwoners van Wijk aan Zee. Cees Hilbers, Wim
de Winter, Bets Durge, Sjon Steltenpöhl en Rietje
Dobber-Holthaus maakten het als kind mee en
deelden hun ervaringen in interviews die gebundeld zijn in het boek ‘Proclamatie 1945 Wijk aan
Zee 2020’ en op de bijbehorende DVD.
De lezing in het museum Kennemerland op 24
oktober was een groot succes. Op veler verzoek
een herhaling voor de Wijk aan Zeeërs op dinsdag 3 december in de Moriaan, aanvang 20.00
uur. Een aantal van hen zal dan aanwezig zijn.

leid door Arion en Wim Duin met Piet de Reuver
als dirigent. Aan het eind een ovationeel applaus
als dank aan Bert Kisjes, de man die de gangmaker is van Cultureel Dorp.
Rond de jaarwisseling is de kookploeg alweer bezig met de voorbereiding voor het nieuwjaarsdiner, want in 1999 hebben we de smaak te pakken
gekregen en er zou nog heel veel meer volgen.
Tekst: Jan de Wildt/Foto: aangeleverd.

Brand Schachmuseum Ströbeck
In het schaakmuseum in Ströbeck, een van de
Cultureel Dorpen van Europa, heeft een grote
brand gewoed. Volgens de Duitse media is de
brand op 14 november ’s ochtends ontstaan
tijdens werkzaamheden aan het dak. Het vuur
greep snel om zich heen en legde een gedeelte
van de bovenverdieping van het enige schaakmuseum van Duitsland in de as.

Museumstukken op de bovenste verdieping van
het pand zijn in vlammen opgegaan en ook is
een eeuwenoude vlag vernietigd. Het historische
pand heeft zware schade opgelopen, onder andere aan de gevel. Hoewel de brand fors was, zijn
naar verluid de meeste museumstukken bewaard
gebleven. In het museum zijn schaakspellen uit
de hele wereld ondergebracht en er is een schaakbibliotheek. De schade zou meer dan een half
miljoen euro zijn en de inwoners vrezen dat het
museum gesloten wordt. Desondanks hopen de
dorpelingen dat de meer dan duizend jaar oude
schaaktraditie in Schachdorf Ströbeck behouden blijft. Schaken behoort tot het immaterieel
erfgoed van het dorp. De collectie is inmiddels
tijdelijk op een andere locatie ondergebracht.

De avond begint met de vertoning van de
educatieve film: De Verborgen Grens. Gevolgd
door een presentatie over de bouw van de Vesting
IJmuiden in Wijk aan Zee. Aansluitend wordt een
compilatie van de DVD vertoond met citaten van
de verhalen van de ouderen.
Daarna is er de gelegenheid om het boek in te
zien en aan te schaffen.
Foto: Heleen Vink,

Op zoek naar een passende en uitdagende sport? Dan is dit iets voor u!
In december biedt Heliomare Bewegen en Sport
verschillende beweegactiviteiten aan voor iedereen
die toe is aan een nieuwe uitdaging op sportief
gebied. In samenwerking met Heliomare daagt
de Gemeente Beverwijk haar bewoners uit om
duurzaam in beweging te komen. Samen met
professionals gaat u op zoek naar een passende en
uitdagende beweegactiviteit.
De activiteiten worden georganiseerd voor mensen in de leeftijd van 35 tot 65 jaar die beschikken over een lichte beperking: denk aan overgewicht, gewrichtsproblemen, Reuma, chronisch
pijn, hartklachten etc. U kunt met verschillende
sporten kennismaken waaronder Klimmen,
Aquafit en Tafeltennis. Lijkt het u leuk om eens
iets nieuws te proberen?
De kosten bedragen 5 euro per activiteit.

De volgende activiteiten zijn er bij Heliomare in
Wijk aan Zee:
Boogschieten: 3 december 14.00–16.00 uur
Wandklimmen: 10 december 14.00–16.00 uur
Boccia Toernooi: 12 december 13.00–17.00 uur
Zwemclinic: 17 december 13.00–15.00 uur
Na iedere activiteit kunt u vrijblijvend en kosteloos in gesprek met de Buurt Sport Coach.
Deze kan met u evalueren hoe u de activiteit
ervaren heeft, wat uw beweegwensen zijn en
welke beweeg- of sportactiviteit nog meer of
beter kan aansluiten. Bel voor meer informatie
en aanmelding: Roy Appel, Bewegen en Sport
E r.appel@heliomare.nl; Buurt Sport Coach
T 06 19 08 01 02; Heliomare sport
T 088 920 82 88 E info-sport@heliomare.nl
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Colofon

Dorpsgenoten

Hans de Bruijn
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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
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
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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:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
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

Een dorpsgenoot die in Wijk aan Zee is geboren,
dat zijn er niet zoveel. Deze maand is onze dorpsgenoot Hans de Bruijn, geboren op de Dorpsduinen. Hans is vader van twee kinderen. Naomi van
25 die een opleiding heeft in het managen van
evenementen en nu werkt in hotel Duin-en Kruidberg in Santpoort-Noord. En zoon Ramses die net
als zijn vader de wereld van film en fotografie is
ingegaan. Vanaf deze maand is Hans de fotograaf
van De Jutter.
“Toen ik 28 jaar was ben ik vertrokken uit Wijk
aan Zee en door studie kwam ik eerst in Haarlem
en later in Amersfoort te wonen. Na 35 jaar ben
ik terug op mijn geboortegrond en woon hier
sinds 2 jaar samen met mijn vriendin Jannet.
Ik woonde het laatst in Haarlem en Jannet in
Zaandam. We wilde eigenlijk allebei wel weg uit
de stad. Ik zag Zaandam niet zo zitten en Jannet
dacht net zo over mijn woonplaats. Ik stelde voor
om af en toe eens te kijken in Wijk aan Zee. Met
veel mazzel hebben we er een heerlijk huis kunnen kopen en wonen hier nu met veel plezier”.
“Ik heb eerst fotografie gestudeerd en heb later
een HBO opleiding gevolgd als creatief therapeut. Ik werk nu in de psychiatrie, dagbehande-

ling. Ik geef er beeldende therapie door middel
van schilderen, tekenen, boetseren en dramatherapie. De patiëntenpopulatie is zeer divers.
We behandelen o.a depressies, mensen met
burn-out klachten, persoonlijkheidsstoornissen,
etc. Mooi werk. Jannet werkt ook in de hulpverlening en begeleidt mensen met een autistische
stoornis”.
“Mijn andere werk is dat van fotograaf. Leuk te
vertellen is dat toen Ramses nog een klein jochie
was, we regelmatig foto wedstijdjes hielden.
We spraken dan een thema af en kregen een uur
de tijd om een aantal foto’s te maken. We lieten
het werk door anderen beoordelen. Het resultaat
is dat Ramses naar het Mediacollege gegaan is en
werkt nu in de foto- en filmwereld”.
“Ik heb laatst in Heliomare een fotoserie over de
blauwe zeedistel tentoongesteld. Een prachtige,
beschermde, plant. Ik heb over de hele wereld
foto’s gemaakt. Meestal in de wereld van de
kunst. Maar ik heb ook veel pop en jazz coryfeeën gefotografeerd. Zo werk ik voor het Haarlems
Dagblad en fotografeer de artiest voordat deze
zijn concert in Haarlem en omstreken doet.
Ik kom veel bij concerten. Vorige maand heb ik
4 concerten in één week bezocht. Muziek, ik heb

er wel wat mee. Als puber heb ik in een bandje
gitaar gespeeld, en herinner me dat ik als jochie
van ongeveer 12 jaar regelmatig met Jan-Paul
van der Meij samen gitaar speelde”.
“Over beeldend kunstenaars heb ik twee fotoboeken uitgegeven. Het eerste in kleur met
daarin 50 beeldend kunstenaars waarvan 2500
exemplaren zijn verkocht en een tweede, zwartwit boek, met 90 kunstenaars portretten. Allen
van museaal niveau. Boeken zijn via internet of
in museumwinkels te koop. Bij de Kop van WaZ
heb ik er ook een aantal neergelegd. Een heel
andere serie gaat over jongeren in de leeftijd van
16 tot 18 jaar. Ik vind het een intrigerende leeftijd
zo tegen de volwassenheid aan. Enkele van de
foto’s heb ik hier in huis aan de wand”.
“We hebben het hier in Wijk aan Zee erg naar
onze zin. Een paar keer per week maken Jannet
en ik een wandeling langs het strand. We wonen
niet ver van het strand, dus binnen een paar
minuten staan we met onze blote voeten in het
zand. Cees Noteboom heeft onder andere het
boek ‘Waar je bent gevallen blijf je’, dat is voor
mij via een omweg van toepassing, alleen ben ik
hier niet gebleven, maar wel teruggekomen”
Tekst en foto: Georges van Luijk.

Column

Niemandsland

In 1986 reed ik met een vriendin naar het
strand in Wijk aan Zee. Het was mijn eerste
ontmoeting met het dorp, maar toen ik de
Dorpswei zag, wist ik het gelijk: hier wil ik
wonen. De weidsheid van dat niemandsland
met de duinen eromheen….. hier voelde ik
me thuis.
De oorsprong van de dorpsweide ligt in de
10e en 11e eeuw, toen in dit gebied duinen werden gevormd in de vorm van een
hoefijzer. In de holtes hiervan sloeg klei uit
zee neer en op de akkers, de ‘zeecroften’, die
hierdoor ontstonden konden gewassen worden verbouwd. De Wijk aan Zeese dorpsweide is het enige overgebleven voorbeeld
van dit zeedorpenlandschap en in die zin
uniek. In 1798 werd de ‘Zeecroft’ overigens
al beschreven als: ‘tegenwoordig eene grasrijke weide’. Maar van wie is de Dorpswei
eigenlijk? Als bestuur van Sawaz hoorden we
weleens geluiden van inwoners die zich dat
afvroegen en ook bij de gemeente leek het
van wie, en voor wie niet altijd duidelijk.
Ik kwam erachter dat al sinds de 12e eeuw
over het gebruik van de gemeenschappelijk
gronden gebakkeleid is: ligt het gebruiksrecht bij de gebruikers op basis van het
Germaanse gewoonterecht, dat het begrip
eigendom niet kende of bij de vorst, later de
graaf van Holland, die volgens het opkomende Romeinse recht, recht had op alle
gronden zonder eigenaar en daarmee dus
ook van alle ’gemene gronden’?
In Gooiland liepen deze conflicten tussen
gebruikers en graaf zo hoog op dat het in
1470 tot een rechtszaak kwam bij het Hof
van Holland. Beide partijen waren ontevreden met het vonnis. Vier jaar later stonden ze weer tegenover elkaar, nu voor het
hoogste rechtscollege van de Lage Landen:
de Grote Raad van Mechelen. Daar werd
bepaald dat het eigendomsrecht over alle
gemene gronden in het Gooi toekwam aan
de graaf van Holland, maar tegelijkertijd
werd het exclusieve gebruiksrecht van de
gebruikers (een welomschreven groep)
erkend. Een polderbesluit avant la lettre.
In Wijk aan Zee is het, voor zover ik weet,
nooit tot grote conflicten gekomen, maar ik
hoor toch een echo uit de 15e eeuw in het
project van de gemeente (2018) om beheer,
onderhoud en exploitatie van de Dorpswei
onder te brengen bij de Stichting Behoud
Dorpsweide, met als doel de dorpsbewoners
meer zeggenschap te geven over het gebruik
van hun Dorpswei en een betere communicatie tussen de gebruikers onderling te
bevorderen. Om Heinrich Heine te citeren:
“Het is een oude geschiedenis en toch blijf ze
steeds nieuw.”
Alie Blokhuis
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Aan de Keukentafel met een ‘Full English Breakfast’

Gratis af te halen:
Drie boekjes ‘Leer bridgen met
Berry Westra’
en 4 biedboxjes
Deel 1 Leer Bridge
Deel 1 Beter Bridge
Deel 2 Beter Bridge
Bel voor afspraak 06 28118474
Georges van Luijk.

In ‘Aan de keukentafel’ delen Wijk aan Zeeërs hun
bijzondere recept met een verhaal. Na heel wat
omzwervingen woont de Engelse Rod Himsley
sinds een aantal jaren met zijn vrouw en haar
zoon in Wijk aan Zee.
“Ik heb over de hele wereld gewoond en mij
eigenlijk overal wel thuis gevoeld. Ik vind het
fijn om nieuwe mensen te ontmoeten, contact te
maken en met hen in gesprek te gaan. Dat gaat
mij gemakkelijk af, dus is het vaak een kwestie
van ‘home is where the heart is’. En dat geldt
zeker voor mij, voor mijn werk heb ik veel
moeten reizen en dat was vaak ontzettend leuk,
maar ook zeker niet altijd makkelijk. Je leeft uiteindelijk vaak uit je koffer. Ik heb ook vierenhalf
jaar in Afrika gewoond, dat was geweldig!
Maar wekelijks heen en weer van Engeland naar
Nederland en een aantal dagen in een hotel
verblijven viel mij soms zwaar. Ik vind het wonen
in Wijk aan Zee door al het gedoe rondom Tata
en Tennet soms lastig, maar als ik dan in de
zomer alle mensen bepakt en bezakt met hun
kroost door mijn straat richting strand zie gaan,
kan ik daar intens van genieten.
Het goede leven zit hem in de kleine dingen.
Helaas is mijn moeder een aantal maanden
geleden op 104-jarige leeftijd overleden. Dus in
Engeland is er geen echt thuiskomen meer, maar
het is wel thuis, dus probeer ik dat daar op andere
manieren te creëren. Het recept dat ik met jullie
deel, kan haast niet Engelser.”

Ingrediënten voor 4 personen:
4 braadworsten of saucijsjes
2 tomaten, in tweeën gesneden
300 gram portobello champignons
3 eetlepels olijfolie
8 dikke plakken bacon
4 plakken bloedworst
4 sneeën wit brood dwars doorgesneden
400 gram witte bonen in tomatensaus
4 grote eieren
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 120 graden. Bak de
worstjes rondom gaar en bruin, voeg daarna de
doorgesneden tomaten (met de doorgesneden
kant naar beneden) samen met de champignons
toe en bak ze nog 10 minuten mee. Doe de worstjes, tomaten en champignons in een ovenschaal
en hou ze warm in de oven. Bak vervolgens de
bacon lekker bruin en knapperig en houd die
vervolgens ook warm in de oven. Rooster het
brood in de pan goudbruin. Haal het brood uit
de pan, doe wat extra olie in de pan en bak de
bloedworst aan elke kant 2/3 minuten, haal ze uit
de pan en houd ook dat warm in de oven.
Warm de witte bonen op en bak ondertussen de
eieren aan een kant zodat de dooier heel en zacht
blijft. Verdeel alles wat je hebt klaargemaakt mooi
(en eerlijk) over de borden.
ENJOY!

Tekst en foto: Annemarie Deen-Zoontjes
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Opnames van Wijk aan ZeeDee

Het is een van de mooie tradities in Wijk aan Zee.
Lokale muzikanten die elk jaar op 7 december in
één avond een kerst cd maken. Ook dit jaar gaat
het weer gebeuren. Vanaf 17.00 uur zijn muzikanten, koren en zangers welkom om hun stuk op te
komen nemen. De locatie is de huiskamer van
Bert Kisjes aan de Julianaweg 35.
Het idee ontstond jaren geleden toen een groep
Wijk aan Zeeërs was uitgenodigd voor een markt
met lokale producten. Toen rees de vraag: wat is
eigenlijk het lokale product van ons dorp?
In een dorp met zoveel muzikanten en die zo’n
belangrijke rol spelen in de gemeenschap was
het antwoord eenvoudig. Zo werd de eerste cd
gemaakt met lokale deelnemers.
Na zeventien jaar is het wel tijd om een paar
wijzigingen aan te brengen. De CD wordt vanaf
nu uitgegeven door Sawaz. Zij zorgt voor de
distributie, organisatie en financiële afwikkeling.
,,Wij hopen dat dit jaar naast de vaste deelnemers
ook een aantal nieuwe artiesten zullen meedoen
om het nog meer de CD van en voor Wijk aan
Zee te laten worden’’, legt voorzitter Martin de
Vlugt uit. ,,Een aantal nieuwe aanmeldingen is
inmiddels binnen.’’
De spelregels zijn simpel. Iedereen mag meedoen,
maar gebruikt de avond niet om eerst te oefenen.
,,Elke artiest/groep neemt in één take zijn of haar
stuk op. In voorgaande jaren werd er vaak nog
tijdens de avond gerepeteerd, hierdoor ging de
vaart er vaak uit. Uiteraard kan er wel kort ingespeeld worden.’’
Sommige artiesten hebben weinig tijd, zij kunnen een voorkeurstijdstip aangeven waarop zij
komen. ,,We denken aan een tijdspanne van circa
2 uur, bijvoorbeeld tussen 17.00 en 19.00. Dan
vindt jouw take in ieder geval plaats binnen dat
tijdsbestek’’, aldus Serge Heman.
Een ieder die dit wil kan mailen naar sergeheman12345@gmail.com die samen met Martin
van der Vlugt de coördinatie zal doen. Net als
voorgaande jaren is het vooral een gezellige muzikale avond, met een hapje en een drankje.e.d.

Kerstconcert Odulphuskoren

Op vrijdag 13 december geven de koren van de
Odulphusparochie weer hun jaarlijkse kerstconcert in de parochiekerk aan de Odulfstraat.
De kerk is speciaal voor dit concert al helemaal in
kersttooi en een uur lang kan er genoten worden
van optredens van het Odulphuskoor, het Themakoor en het gelegenheidsjeugdkoor.
Het jeugdkoor wordt elk jaar na de herfstvakantie gevormd uit kinderen van Wijk aan Zee die
graag zingen. Het staat onder leiding van Chantal
van der Meer en toetsenist Lieke van der Mey
zorgt voor de muzikale begeleiding. Zij repeteren
elke vrijdagavond en er wordt gezongen tijdens
de familievieringen die elke derde zaterdagavond
van de maand gehouden worden. Daarnaast zijn
er in de decembermaand optredens op diverse
plekken in Wijk aan Zee, waaronder de kerstsamenzang op het plein en uiteraard de viering
op kerstavond samen met het Themakoor.
Dit seizoen staat er in maart aanstaande een
musical over Sint Jozef op het program, daar
wordt al stevig voor gerepeteerd.
U kunt genieten van al die Wijk aan Zeese muzikaliteit, afgewisseld met gedichten, vanaf 19.30
uur. Na afloop is er de traditionele glühwein en
warme chocolademelk. Toegang is gratis, maar
een donatie voor de onkosten kan gedaan worden
in de witte vazen achterin de kerk.

Het Houten Huis weer in Beverwijk

Net als vorig jaar zal Radio Beverwijk vier dagen
lang uitzendingen verzorgen vanuit een tijdelijke
studio. Dit jaar loopt het programma dag en
nacht door, met als doel zo veel mogelijk geld in
te zamelen voor de LINDA.Foundation.
De eerste editie van Het Houten Huis, geïnitieerd
in het jubileumjaar van Radio Beverwijk, was een
groot succes. In december 2018 werd een bedrag
van 12.000 euro opgehaald en van dit geld kreeg
een aantal gezinnen in Beverwijk een financieel
steuntje in de rug. Het pakketje dat deze gezin-
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Nog één keer kerstmis met de Carol Singers

Jutter koor-respondent J.P. Van der Meij in gesprek met dirigent Joost Doodeman.

De Carol Singers is een groep van 20 ervaren zangers en zangeressen o.l.v. dirigent Joost Doodeman.
De leden, die zingen in diverse koren in de regio,
komen vanaf begin oktober bij elkaar voor 10 repetities waarin nieuwe liedjes geleerd worden en het
bestaande repertoire nog eens aangescherpt.
Op tweede kerstdag zingt dit Wijk aan Zees –
Heemskerkse koor voor de 41e en laatste keer tijdens de viering om 10.00 uur in de Odulphuskerk.
Kerstliedjes midden in de zomer
Joost, hoe is het koor destijds begonnen?
“We zijn begonnen in 1979. In dat jaar waren we
met 6 vrienden in 2 lelijke eenden aan het rondtouren in Engeland. Rolf Deen, Rob van Straaten,
Marion van Straaten, Marja van de Peet en Rita
Dufrenne. We waren op een gegeven moment
in Oxford waar we onafhankelijk van elkaar bij
de universiteitswinkel een paar bundels met
christmas carols (kerstliedjes) hebben gekocht.
Toen we elkaar weer zagen op de camping zijn we
meteen gaan proberen de vierstemmige muziek
te zingen, proberen hoe het ging. Er kwam toen
een boer met twee ‘pints of milk’ om ons te belonen voor het zingen van kerstliedjes.... midden
in de zomer! Later dat jaar zijn we begonnen met
in een iets gestructureerdere vorm bij elkaar te
komen. Zo zijn de Carol Singers ontstaan.
Het eerste optreden was geloof ik bij een vrouwenvereniging we waren toen met zijn achten.”

Traden jullie meestal op in de regio of ook
daarbuiten?
“We werden uitgenodigd voor lunchconcerten
bijvoorbeeld in het prachtige gebouw van de
toenmalige NMB (nu ING bank) in Amsterdam
Zuid-oost. Daar hebben we twee keer een lunchconcert gedaan voor het personeel. En we hebben
op het balkon van de Stadsschouwburg gezongen
tijdens een kerstmarkt. In Utrecht zongen wij
voor de Rabobank. Ook heeft het tv programma
van Gewest tot Gewest een uitzending aan ons
gewijd. Maar iedereen werkte gewoon dus we
konden niet op alle uitnodigingen in het land
ingaan. Je kon daar geen vrij voor nemen.”
Waarom iets stopt dat is een optelsom
Waarom gaat het koor nu stoppen?
“Waarom iets stopt, dat is een optelsom.
Leeftijd zal daar ongetwijfeld mee te maken
hebben. Repertoire eigenlijk niet want ik kon
ieder jaar toch wel nieuwe dingen vinden.
Soms kom je juweeltjes tegen zoals ‘the holly and
the ivy girl’. Dat is een Iers liedje, dat is zó mooi.
Dus met het repertoire lukt het altijd wel.
De trouw van de leden daar lag het ook niet aan.
Wat wel meespeelt is dat het aanbod van kerstkoren steeds groter wordt. Veertig jaar geleden
brachten we iets nieuws en nu zijn er zoveel
koren die dat repertoire omarmd hebben.
Dus de vijver wordt steeds voller.

Optreden was net een film van Bert Haanstra
De website carolsingers.net vertelt dat het koor zich
in de loop van de jaren een enorm repertoire aan
christmas carols heeft eigen gemaakt.
Een breed repertoire met Middeleeuwse en
moderne carols, Engelse carols en carols uit andere
Europese landen en Zuid-Amerika. Wat is er
veranderd sinds 1979?
“Toen, 40 jaar geleden waren christmas carols
nog een redelijk onbekend fenomeen. Zelfs Piet
de Reuver (de in Wijk aan Zee wonende zanger/
dirigent die professioneel zong bij o.a. het Groot
Omroepkoor) zei toen: christmas carols? Ik ben
benieuwd wat dat is? Vanaf toen is het steeds
uitgebreider geworden. Van zingen in de ene kerk
naar zingen in de andere. Zo zijn we ooit in het
dorp Burgerbrug uitgenodigd bij een kerstavond.
Het was net een film van Bert Haanstra.
Er zat een of andere fanfare op een podiumpje en
ze zetten iedere keer weer vals in. Zo’n dorpsgebeuren, we hebben toen een leuke avond gehad.”

Hebben jullie al reacties gehoord op het gegeven
dat jullie stoppen?
“De meeste reacties die je hoort zijn: jammer dat
jullie stoppen. Maar je kunt beter stoppen als het
nog heel goed is. Nu ben ik er echt trots op.
Het is een hele goeie groep, er wordt goed
gezongen en goed gewerkt. Hoewel het wel langer
duurt om op het niveau te komen. Maar nu het
niveau nog goed is maken we echt een spetterend
eind met alle vrienden van de Carol Singers die
mee komen spelen en zingen!

nen van de LINDA.Foundation ontvangen, stelt
ze in staat om extra boodschappen, kleding,
huishoudelijke artikelen en speelgoed te kopen
met behulp van cadeaukaarten van landelijke
winkelketens. Er wordt hiermee gezorgd dat met
name de kinderen niet worden geconfronteerd
met de gevolgen van het lage gezinsinkomen.
Het Houten Huis staat dit jaar op het Stationsplein, waar in december ook weer de schaatsbaan
zal liggen. Iedereen kan in Het Houten Huis geld
doneren (ook pinnen is mogelijk!) en mag in
ruil daarvoor een plaat aanvragen. Net als vorig

jaar zullen diverse artiesten en bands optreden.
Het Houten Huis is van donderdag 19 tot en met
zondag 22 december geopend. Op vrijdagavond
zal door restaurant Brafoer een Tiroler avond
worden gehouden en op zaterdag zullen de programmamakers van Radio Beverwijk een speciaal
programma maken voor de jeugd, waaraan door
diverse DJ’s wordt meegewerkt.
Via www.actievoorlindafoundation.nl/actie/
radio-beverwijk kan geld worden overgemaakt,
dit wordt dan bij de opbrengst van Het Houten
Huis meegeteld.

De Carol Singers plus Nienke van Leijden (harp),
Bernard van den Boogaard (piano), het Dickens
Ensemble van Emergo, Ronald Schollaart
(orgel) en de groep Dockside zijn ook te horen
op 22 december om 15.30 uur in de Pancratiuskerk in Castricum.
Tekst: Jan-Paul van der Meij/Foto: aangeleverd.

Decemberfeest voor 75 jaar en ouder
Op donderdag 19 december worden de
inwoners van Wijk aan Zee van 75 jaar en ouder
door het team van de kofferbakmarkt van harte
uitgenodigd om in de kantine van s.v. Wijk aan
Zee onder het genot van een kopje koffie of thee,
met wat lekkers, weer even gezellig wat oude
koeien uit de sloot te halen. Op de achtergrond
zullen gezellige kerstliedjes gedraaid worden.
De ochtend zal worden afgesloten met een
heerlijk kopje soep en een broodje, waarna u nog
in de gelegenheid gesteld wordt om enkele foto’s
van Wijk aan Zee te bekijken.
Laat tijdig weten of u kunt komen en gelieve dit
dan vóór 14 december door te geven aan:
Leny Stolp, telefoon 375373.
U wordt verwacht tussen 10.00 en 10.30 uur.
Er zijn 80 plaatsen beschikbaar dus wees er snel
bij want VOL = VOL.
Mocht u niet over eigen vervoer beschikken,
kunnen wij dit indien nodig voor u regelen.

Kerstmuziekavond in café De Zon

In café De Zon vindt op 22 december een muziekavond plaats, met als thema Kerst.
Na de samenzang op het plein is iedereen welkom om naar het café te komen. Daar spelen tal
van lokale artiesten hun favoriete kerstlied.
De avond wordt georganiseerd door De Vrijstaat
Roetz en begint om 19.30 uur met een optreden
van het blazersensemble Het Dorp. Vanaf 20:00
uur treden er allerlei lokale artiesten op. Onder
hen zijn Peter Meester, Saskia en Merei, Milly en
Marc, Annemarieke Bechtold en Serge Heman,
Jeff Templon en Paul Verhorst.
Publiek is van harte welkom en de toegang is
gratis. Muzikanten die willen deelnemen kunnen
zich opgeven via info@roetz.nl. Alle optredens
zijn akoestisch (onversterkt).

Kennemer Christmas Carol Singers
op tournee in de regio en België

Kennemer Christmas Carol Singers is een regionaal kerstkoor met veel mooie Engelse Christmas
Carols op het repertoire. Naast Engelstalig zingen
zij ook Nederlandstalig. Met 50 koorleden brengen zij het kerstgevoel tot leven. In september
zijn ze begonnen met repeteren in De Moriaan
onder leiding van Wim Duin en daar wordt het
hele jaar al naar uit gekeken. Het kerstgevoel zit
er dan meteen in. Saamhorig werken ze naar de
concerten toe die in december plaatsvinden op
mooie locaties. Ook in het buitenland.
Dit jaar geven ze kerstconcerten in Antwerpen en
Mechelen. Elk jaar sluiten ze de concertenreeks af
in de Dorpskerk van Wijk aan Zee.
Concertagenda 2019:
Zondag 8 december 15.15 uur
De Gravenzaal Haarlem
Donderdag 12 december 20.00 uur
Het Wittekerkje Oudorp
Zaterdag 14 december 15.00 uur
Sint-Pauluskerk Antwerpen
Zondag 15 december 15.00 uur
Sint-Pieters en Paulkerk Mechelen
Donderdag 19 december 14.00 uur
Huis ter Wijck Beverwijk
Zaterdag 21 december 14.00 uur
Reinaldahuis Haarlem
Zondag 22 december 20.00 uur
Dorpskerk Wijk aan Zee.

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Zondag 1 december
Badgastenkerk: Vertelconcert ‘Misschien wisten
zij alles’ door Floor Wittink; 12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal:
Gratis rondleiding; 14.00 uur
Dinsdag 3 december
De Moriaan: Lezing bouw Atlantikwall in Wijk
aan Zee - Boekpresentatie “Ouderen Vertellen”,
75 jaar vrij; 20.00 uur
Vrijdag 6 december
Sonnevanck: DJ Soul & Disco Classics; 20.30 uur
Zaterdag 7 december
Huiskamer Bert Kisjes: Opname van Wijk aan
ZeeDee 2020; vanaf 17.00 uur
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Sonnevanck: Toussaint & Van Essen; 21.30 uur
Zondag 8 december
Badgastenkerk: Groningse troubadour Jan Henk
De Groot; 12.00 uur
Woensdag 11 december
Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 12 december
Sonnevanck: Close 2 Fire; 20.30 uur
Vrijdag 13 december
Moriaan: Kerststukjes maken voor kinderen;
14.15-16.00 uur - Kosten: € 3,50
Sint Odulphuskerk: Kerstconcert Odulphuskoren; 19.30 uur
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Sonnevanck: Sweet Mary Jane; 21.00 uur
Zaterdag 14 december
Doolhof: Reünie met feest 90 jaar SV Wijk aan
Zee; 19.30 uur
Sonnevanck: Nashville Night met Jordyn Mallory; 22.00 uur
Dinsdag 17 december
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd aanmelden: 0251-374320; 17.00 uur
Woensdag 18 december
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30-23.00 uur
Donderdag 19 december
Doolhof: December-feest voor 75 jaar en ouder;
10.00 uur
Sonnevanck: Kim Schulte & Daan Krakers; 21.00
uur
Vrijdag 20 december
Spar: Sociaal team trakteert; 15.00-17.00 uur
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Sonnevanck: Top 2000 Pianist; 21.00 uur
Zaterdag 21 december
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Moriaan: Foute Kerst Kinderdisco t/m groep 4;
18.30 tot 19.45 uur - Kosten: € 2,00
Moriaan: Foute Kerst Kinderdisco vanaf groep 5;
20.00 tot 21.30 uur - Kosten: € 2,00
Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck: Singeltjes DJ met Vinyl; 22.00 uur
Zondag 22 december
Julianaplein: Kerstsamenzang; 17.30 uur
De Zon: Muziekavond thema Kerst; 19.30 uur
Dorpskerk: Kerstconcert “Kennemer Christmas
Carol Singers”; 20.00 uur
Maandag 23 december
Moriaan: Sport & Spel Festijn voor kids t/m 12
jaar; 13.00 tot 15.30 uur - Kosten: € 2,00
Donderdag 26 december
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur
Vrijdag 27 december
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Zaterdag 28 december
Sonnevanck: Bloes Broers; 22.00 uur
Dinsdag 31 december
Sonnevanck: Oudjaarsfeest met Bahia Bounce;
22.00 uur

Programma Badgastenkerkje

De wekelijkse klankschaalconcerten in december
zijn op zaterdag 7, vrijdag 13, vrijdag 20 en vrijdag 27 december. Naast diverse soorten klankschalen zullen ook piano, handpan, ting-sha en
chimes te horen zijn. Je mag zelf een mat en evt.
kussen meenemen. Als je liever wilt zitten kun
je kiezen voor een rieten strandkorf of een stoel.
Inloop vanaf 20.00 uur, reserveren is niet nodig,
aanvang 20.30 uur, duur: ongeveer een uur,
vrijwillige financiële bijdrage voor instandhouding van de Badgastenkerk is welkom.
Vertelconcert Floor Wittink 1 december
Op zondag 1 december om 12:00 uur speelt Floor
Wittink de voorstelling ‘Misschien wisten zij alles’. Een concert met verhalen van Toon Tellegen
en muziek van onder meer Schubert, Bach en
Ravel. Floor speelt piano en saxofoon en vertelt.
‘Misschien wisten zij alles’ is voor volwassenen
gemaakt en ook geschikt als familieconcert.
Floor Wittink haalde in 2002 haar masterdiploma klassiek saxofoon. Na haar studie
speelde zij in vele projecten, van kamermuziek
tot muziektheater. Speelde o.a. met het Esquire
saxofoonkwartet, Rotterdam Philharmonisch
orkest en Holland Opera.
Toon Tellegen is een Nederlandse schrijver, arts
en dichter, die vooral bekend is om zijn amusante, bizarre en filosofische verhalen rond de mier
en de eekhoorn. De schrijver heeft laten weten
deze voorstelling een warm hart toe te dragen.
Inloop vanaf 11:30, reserveren niet nodig, koffie
en thee vrij, vrijwillige financiële bijdrage naar
draagkracht is wenselijk.
Jan Henk de Groot 8 december
Op zondag 8 december om 12 uur speelt de
Groningse troubadour Jan Henk De Groot in
het Badgastenkerkje. Jan Henk schrijft zijn eigen
liedjes, zingt, speelt gitaar en vertelt mooie verhalen. In Noordoost Nederland is Jan Henk een
artiest die heel veel optreedt en prijzen wint.
Zijn dorpse kijk op het leven resoneert met gedachten en gevoelens van Cultural Village.
Ongetwijfeld zal hij ook liedjes spelen van zijn
splinternieuwe CD ‘De Wolf is trug’.
Jan Henks Groningstalige debuutalbum ‘Weerom’
(2014) werd bekroond met de Streektaalprijs van
het Dagblad van het Noorden.Vorig jaar deed Jan
Henk voor het eerst solo de theaters aan en het
Dagblad kopte: “Baldadig, grappig en ontroerend”. Inloop vanaf 11:30, reserveren niet nodig,
koffie en thee vrij, vrijwillige financiële bijdrage
naar draagkracht is wenselijk

Moriaan Nieuws

De Halloweenkinderdisco was eind oktober een
groot succes! Er waren heel veel kinderen, die
allemaal hun best hadden gedaan er griezelig
en mooi uit te zien. Ook hadden de ouders het
gezellig in de bar, er werden spelletjes gespeeld en
dit viel erg leuk zo samen met het darttoernooi.
Vrijdagmiddag 13 december van 14.15 tot 16.00
uur gaan de kinderen prachtige kerststukjes
maken. Aanmelden via: activiteitenmoriaan.nl,
kosten: € 3,50
Natuurlijk komt er ook weer een mega leuke
kinderdisco, dit keer is het thema ‘Foute’ Kerst!
Trek een gekke kersttrui aan, doe kerstballen in je
oren, alles kan. De disco is op zaterdag 21
december van 18.30 tot 19.45 uur voor de
kinderen t/m groep 4 en van 20.00 tot 21.30 uur
voor de kinderen vanaf groep 5. Kosten: € 2,00
KerstVAKANTIE!! En dat betekent weer een
leuke Sport & Spel Festijn in de sporthal.
Op maandag 23 december van 13.00 tot 15.30
uur kunnen de kinderen meedoen met spelletjes,
apenkooien, schminken en op de mega grote
stormbaan. Kosten: € 2,00.
Nieuwjaarsborrel.
Hoe gezellig is het om op nieuwjaarsdag je
familie, vrienden, buren, kennissen en andere
dorpsgenoten het beste te wensen voor het jaar
2020! Leuk om dit in het Dorpshuis te doen.
Vanaf 15.00 uur is de bar open, de kachel staat
aan, een gezellig muziekje en De Moriaan zorgt
voor een lekker hapje tussendoor.
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Sociaal team trakteert in de SPAR

Op vrijdag 20 december staat het Sociaal team
Beverwijk van 15-17 uur in de SPAR supermarkt
in Wijk aan Zee. Graag bieden we u samen met
de SPAR een kopje koffie of thee aan en trakteren
we u op wat lekkers. Voor de kinderen hebben we
een kleine attentie. Leuk als u langs komt!
Het Sociaal team is er voor alle inwoners van
Wijk aan Zee. Als u problemen ervaart of vragen,
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.

Dorpskerk

Zondag 1 december 1e Advent 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden
Zondag 8 december 2e Advent 10.00 uur
Voorganger: ds. S. Schippers te Scharnegoutum
Zondag 15 december 3e Advent 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Fisser te Amsterdam
Dinsdag 24 december Kerstnacht 22.00 uur
Voorganger: ds. D. Fisser te Amsterdam
Woensdag 25 december 1e Kerstdag 10.30 uur
Gezinsdienst, Kerkenraad
Zondag 29 december 10.00 uur
Voorganger: ds. B. J. Stobbelaar te Driehuis

De Verwondering pop-up Be my guest Odulphuskerk
Op zaterdag 14 december is De Verwondering
pop-up. Kom lekker eten en laat je verwonderen
door een gastoptreden tijdens het eten. Van wie?
Dat blijft een verrassing. Hoe laat? Dat blijft een
verrassing. Een tipje van de sluier: een onbekende bekende die reeds je buurvrouw zou kunnen
zijn. In de nacht is ze op haar best, maar bij Be
my Guest is de avond een mooi voorproefje.
Reserveren: bemyguest.menu@gmail.com of
0251 295326. Voorstraat 4 in Wijk aan Zee

Vrijwilligers gezocht bij Tata Chess

Van vrijdag 10 t/m zondag 26 januari vindt het
grootste schaaktoernooi ter wereld weer plaats
in ons dorp: Tata Steel Chess Tournament!
Dorpsgenoten Linda Breusers en Kate Geertsma
organiseren dit jaar vanuit De TIP een aantal
activiteiten, met het doel om het dorp meer bij
dit evenement te betrekken. Zoals: Lampionnen
in de lantarenpalen op de Zeestraat, Verlengde
Voorstraat, Zeecroft en Dorpsduinen; Schaakstukken langs de Zeestraat; Schaakclinic door
Anne Haast; Kroegenschaak op 23 januari;
Dorpswandeling op dinsdag 14 en dinsdag 21 januari; Festival voor kinderen op 18 en 19 januari;
Huldiging van de winnaar en de winnaar van de
Challengers op 26 januari. Al deze activiteiten
worden uitgevoerd door vrijwilligers. En er zijn
nog best wat handjes nodig. Bijvoorbeeld voor de
opbouw van het Julianaplein en voor in de grote
feesttent en de kinderknutsel tent. En mensen die
willen helpen tijdens het festival voor kinderen
op 18 en 19 januari. Je kunt je aanmelden via
lindabreusers@hotmail.com

Zondag 8 december 9.30 uur
Woord-communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. M. de Haas
Zaterdag 14 december 19.00 uur
Gezinsviering met Jeugdkoor
Voorganger: p. Kaleab
Dinsdag 24 december Kerstavond 19.30 uur
Kerstfamilieviering met jeugdkoor en themakoor
Voorganger: p. N. Smit
Woensdag 25 december 1e Kerstdag 9.30 uur
Hoogfeest van Kerstmis met Odulphuskoor
Voorganger: p. A. Hoedemaker
Donderdag 26 december 2e Kerstdag 10.00 uur
Viering m.m.v. Carol Singers
Voorganger: p. L.H. Stuifbergen

Oecumenische bijbelkring

Maandag 2 december is de derde avond van
de oecumenische bijbelkring waarin we verder
spreken over Abraham. Pastor Nico Smit leidt de
gesprekken in. Plaats van samenkomst 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.

Laatste optreden Carol Singers

Op 2e kerstdag treden de Carol Singers voor de
allerlaatste keer op in de Odulphuskerk.
Het koor onder leiding van Joost Doodeman
stopt na 40 jaar met het zingen van bekende en
minder bekende carols uit de Engelse zangtraditie in de Kersttijd. Wijk aan Zee was elk jaar
het eindpunt van vele optredens in de regio en
daarbuiten, we zullen ze missen!

