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Wijk aan Zee podium
voor
De Vrijstaat Roetz Festival

Een wandeling langs digitale belevenissen
Ondanks corona toch een festival in Wijk aan Zee?
Dankzij moderne technieken is het gewoon
mogelijk. Vanaf december is Wijk aan Zee het
decor van het ‘Roetz Festival’, waar ruim vijftien
bijzondere acts te zien zijn.
Het festival organiseert ‘De Vrijstaat Roetz’
samen met de organisatie ‘Kunsdt’ van de
Beverwijker Jan van Kampen. Hij heeft software
ontwikkeld voor een digitaal festival. Honderd
procent coronaproof dus. ‘Juist in deze tijd is
het belangrijk om binnen de beperkingen wel
culturele activiteiten te blijven organiseren’, aldus
dorpsgenoot Jacky de Vries van ‘Roetz’.
Het werkt simpel. Bezoekers kopen digitaal een
kaartje en via een website kun je een wandeling
maken door het dorp. Het enige dat je nodig
hebt is een smartphone, waarmee je de acts kunt
bekijken die op video zijn opgenomen.
‘Maar het is meer dan dat. Je krijgt een echt festivalgevoel’, legt medeorganisator Peter Neijenhoff
uit. ‘Met tal van verrassingen en mooie effecten.
Zo kan het gebeuren dat je ineens een melding
krijgt dat verderop in het dorp een act begint.
Je kan dus ook te laat komen.’

Nieuws van het
Sinterklaas
en Kerstcomité

Beste dorpsgenoten,
Wat leven wij momenteel in een onwerkelijke
wereld. Wat corona al niet met zich meebrengt. Geen intocht van Sinterklaas en zijn
Pieten in ons mooie dorp. Uiteraard is er wel
aandacht gegeven aan onze jeugd.
Bij het inleveren van een ingekleurde kleurplaat of een gemaakte puzzel mochten zij een
cadeautje ontvangen. Wij gaan ervan uit dat
wij in 2021 weer een grootse ontvangst van
Sinterklaas mogen organiseren met muziekkorps, pakjesboot en wellicht weer ouderwets
versierde straten.
Het comité heeft de mogelijkheden
onderzocht om de kerstmanden wel door de
Kerstman te laten rondbrengen en wij zijn
verheugd u te kunnen meedelen dat dit gelukt
is. Zoals te doen gebruikelijk ontvangen alle
alleenstaanden van 70 jaar en ouder alsmede
alle gehuwden / samenwonenden van 80 jaar
en ouder een rijk gevulde fruitmand met iets
extra’s. 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 de familie
P. Heine, Stetweg 11 te Wijk aan Zee en / of
via telefoonnummer 0251-375463.
Sinterklaas– en Kerstcomité Wijk aan Zee.

Allerlei lokale kunstenaars en artiesten doen
eraan mee. Een combinatie van professionals en
amateurs, zoals gebruikelijk is bij ‘Roetz’.
Onder hen dorpsgenoten David van Aalderen,
Nikki Kröder, Evelien Andree Wiltens, Jan van
der Land, de Baldados, de Verhalendames en het
bekende Duo Platini. Jacky van Roetz en Peter
Neijenhoff tekenen zelf ook voor een act.
Het ‘Roetz Festival’ is vanaf december enkele
maanden te bezoeken in Wijk aan Zee, zeker tot
en met de lente. Kaartjes zijn verkrijgbaar via
www.festival.kunsdt.nl.
Als bezoeker mag je de prijs van het kaartje zelf
bepalen.
Het concept werd al eerder met succes beproefd
in Westerhout, waar afgelopen zomer een soortgelijk digitaal festival plaatshad. Dat smaakte
naar meer, waarop Jan van Kampen contact
opnam met ‘Roetz’. Je hoeft zelf geen wizkid te
zijn om het festival te bezoeken, benadrukt hij.
Iedereen met een smartphone kan het ervaren.
Tekst: Merei Dekker.

Wijk aan ZeeDee 2020 dit keer op YouTube
Neem een eigen performance, muziekstuk of gedicht op

Al 18 jaar vindt in de huiskamer van Bert Kisjes
op 7 december de opname plaats van de Wijk aan
ZeeDee. Dit is elk jaar een happening waarbij de
muzikanten van het dorp onder het genot van een
hapje en drankje muziek opnemen. Dit heeft veel
mooie, gezellige momenten en muzikale hoogtepunten opgeleverd.
Door de huidige omstandigheden is het niet
mogelijk en wenselijk om de huiskamer dit jaar
open te stellen. Daarnaast is de CD als geluidsdrager uit de gratie aan het raken. Het zou echter
jammer zijn als in deze tijd van culturele- en
sociale schaarste dit mooie initiatief ook al niet
door zou gaan. Daarom is in overleg met diverse
betrokkenen het volgende alternatief bedacht.
De Jutter en SAWAZ dragen door hun medewerking bij aan de realisatie.
Editie 2020.
Iedereen die dat wil kan thuis of waar dan ook
met zijn of haar eigen telefoon een performance,
muziekstuk of gedicht opnemen. Het thema is:
neem iets op wat gerelateerd is aan dit corona
jaar, bijvoorbeeld een stuk waar je blij of droevig
van wordt, of een gedicht wat je extra tot nadenken brengt over de huidige tijd. Voor degenen die
dit willen: je kunt ook de opname doen in een
studio in het dorp, of op afspraak in de huiskamer bij Bert Kisjes voor als je een vleugel nodig
hebt of voor de gezelligheid. Neem dan even
contact met de coördinator Serge Heman.
De huiskamer is beschikbaar op 7 december.
Stuur jouw filmpje uiterlijk vóór 12 december a.s.
naar onderstaand mailadres:
stichtinghartvaneuropa@gmail.com
Uiteraard samen met een korte beschrijving met
in ieder geval titel en uitvoerende(n).
Er worden maximaal 15 filmpjes geplaatst dus
wees er snel bij! Vanaf 24 december zullen de

filmpjes te zien zijn op het youtube-kanaal van
SAWAZ te vinden op youtube onder:
“sawazwijkaan zee”
In de januari-editie van De Jutter zullen de
deelnemende artiesten en het programma
gepubliceerd worden. Mochten er nog vragen
zijn of is er hulp nodig, bel dan Serge Heman
06-2443 7612. Mailen kan uiteraard ook.

Live-release in De Zon.
En…. zodra het kan gaan we een live-release
organiseren in Café De Zon!
Volgend jaar is de 20e editie van de Wijk aan
ZeeDee. Wij hopen dat dit dan weer een avond
wordt als vanouds!
Tekst: Serge Heman/Foto: Margot Ekhart.

2

Dorpsgenoot

Hanne Bijl

Hanne woont nog maar anderhalf jaar in ons
dorp, maar voelt zich er al helemaal thuis.
Zij is opgegroeid in Medemblik, waar zij na twintig
jaar vertrok om in Amsterdam te gaan studeren,
wonen en werken.
“Ik zat op de Rietveld Academie, waar ik Theatervormgeving studeerde. Theatervormgeving is het
creëren van decors, lichtplannen en kostuums
voor theatervoorstellingen. Na twee jaar was het
toch niet helemaal wat ik wilde en ben Creatieve
Therapie gaan studeren in Amersfoort.
Maar dagelijks als therapeut werkzaam zijn leek
me na een paar jaar studie toch iets teveel van
het goede. Daarna startte ik met een opleiding
als psychiatrisch verpleegkundige, maar ook dat
beviel niet echt. Al snel voelde ik dat ik mijn
werk teveel mee naar huis nam, ik moest er mee
stoppen. Op dat moment moest ik een keus
maken, wat nu? Mijn grote hobby was en is
koken. Tijdens de opleidingen die ik had gedaan,
kookte ik al, weliswaar ongeschoold, in de horeca
als bijbaantje. Ik gooide het roer om en ging van
een HBO opleiding naar een MBO opleiding,
ik ging naar de koksopleiding. Ik was op dat
moment 27 jaar”.
“Ik was 39 jaar toen ik om mij heen keek en
realiseerde mij dat ik helemaal geen vrouwelijke
koks zag die ouder waren dan ik. Ik hoefde niet
lang na te denken waarom ze er niet waren.
Een restaurantkok werkt geen acht uur per dag
en is vaak midden in de nacht pas thuis, loopt de
hele dag te sjouwen met zware pannen, een pan
soep is gauw meer dan twintig kilo. Ik voelde
mijn knieën steeds meer als ik moest bukken om
iets uit een laag laatje te pakken. Ik moet hiermee
stoppen voor het te laat is, maar wat, ik heb van
mijn hobby mijn werk gemaakt, wat nu?
Na lang nadenken had ik het antwoord, ik ga
koken voor gezelschappen en startte mijn eigen
kookbedrijf. Ik noemde het ‘De Kokende Bijl’.
Niet meer koken voor een groot aantal tafels,
waar iedere gast zijn eigen menu samenstelt,
maar voor één gezelschap, waarvoor ik met de
opdrachtgever van te voren het menu heb
samengesteld. Sommige gerechten kan ik thuis
al voorbereiden. Ik ga op de dag van het diner
’s morgens naar de groothandel. Ik koop voornamelijk lokaal, ik heb geen asperges uit Kenia.
Ik werk onder andere met ijsmaker ‘Ci Vediamo’
uit Egmond Binnen, een geweldige, die ik ken
uit het restaurant waar ik in Amsterdam werkte,
de Duintuin en kaasmaker Klaver uit Winkel, die
ook een winkel heeft in de Beverhof.
Ik was tijdens de eerste lockdown op de kaasmakerij en de kaasmaker vroeg of ik ook de
koeien wilde zien, dat wilde ik graag. Hij belde
zijn broer en die nodigde mij uit op de boerderij.
Hij liet mij zien wat de dieren voor voer kregen.

Dat is toch een voordeel van de Coronatijd, dat
ik daar nu tijd voor heb. Bakker Martijn van
bakkerij ‘de Basis’ uit Velsen levert mij het brood,
dat brood dat je op zaterdag kunt kopen bij
‘Be my Guest’. Mijn volgende idee is om ook
met vlees van Schotse Hooglanders te werken,
lokaler kan bijna niet. Mijn diners zijn nu
weliswaar kleiner, maar hebben nog steeds een
bijzonder karakter. Ik heb mijn opdrachten door
het hele land en zelfs daarbuiten. Ik ga bijvoorbeeld naar Portugal en België, daar blijf ik dan
een aantal dagen”.
“Ik woonde in Amsterdam in een woonboot,
op dat moment vond ik dat het mooiste wat er
was, ik woonde in Oud-West aan de Jacob van
Lennepkade. Na daar jarenlang met heel veel
plezier gewoond te hebben is op een ochtend in
oktober tijdens een storm mijn boot gezonken.
Wat ik daarna beleefde hou je niet voor mogelijk.
De hele buurt leefde enorm mee. De hele buurt
voelde na 25 jaar al als een hele vertrouwde, fijne
buurt, en dat bleek te kloppen. Van alle kanten
werd ik geholpen. Ik had niets meer, geen droge
kleren, geen bed, geen eten. Er werd gezorgd dat
ik ergens kon slapen, dat ik te eten kreeg, mensen

gingen met mij naar de winkel om nieuwe kleren
te kopen. De boot werd opgeknapt en ik kon
mijn boot weer in. Eind goed, al goed. Helaas
kreeg vijf jaar later een café-restaurant pal voor
mijn deur vergunning om tot drie uur ’s nachts
open te blijven. Gegil, geschreeuw en luid gelach,
dat hield mij en mijn buren bijna elke nacht uit
de slaap. Met zijn allen zijn wij naar de gemeente
gegaan om te praten, maar de vergunning werd
niet ingetrokken”.
“Ik was in die tijd in contact gekomen met Ella
van ‘Be my Guest’ en zij zei dat zij op de woensdag een kok kon gebruiken. Maar ik had het druk
genoeg met mijn eigen werk dus dat kwartje viel
niet direct maar na er een nachtje over geslapen
te hebben leek het me toch wel heel gezellig,
weer werken met vaste collega’s in een restaurantomgeving. Ik was op zoek naar een nieuwe stek
voor mijn woonboot en zocht in Amsterdam en
wijde omgeving, ik heb zelfs contact gehad met
een woonarkenbouwer in Groningen om een
nieuwe te laten bouwen en die naar een prachtstek in Westzaan te laten slepen. Op dat moment
was ik er van overtuigd dat geen mens mij van
het water af krijgt. Tot ik een keer naar Wijk aan

Zee reed, de derde afslag nam van de rotonde.
Ineens, hoe het kwam weet ik niet, maar ineens
dacht ik waarom ga ik hier niet wonen.
Ik ben niet geboren maar wel opgegroeid aan
de kust van de voormalige Zuiderzee, het water
is mij altijd dierbaar gebleven, waarom niet
wonen aan de kust van de Noordzee”?
“Zo is het gekomen, dat ik een prachtig huisje
heb gekocht, wat door Peter van Wensveen is
omgebouwd tot mijn paleisje. Ik heb een grote
keuken, waar ik lekker kan werken, een tuin waar
ik kan relaxen. Vanaf dag één dat ik hier woon,
al voor de verbouwing, voel ik mij hier thuis.
Met Wijk aan Zeeërs heb ik zoveel prachtige
contacten gekregen. Ik hoop hier nooit meer weg
te hoeven.
“Naast koken heb ik nog een creatieve liefhebberij, schilderen. Ik ga wekelijks naar de Kop
van WaZ, waar ik met een groepje onder leiding
van Elly Dubbeld aan het schilderen ben.
Inmiddels ben ik ook vrijwilliger bij de Kop van
Waz, hartstikke leuk”.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.
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Voetstappen in
het zand

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

Aflevering 12: Dik Trom in Wijk aan Zee
Uit het dagboek van C. Joh. Kievit - juni 1919

Mijn boeken over Dik Trom worden nu aardig
verkocht, zo hoorde ik van mijn uitgever de heer
Kluitman uit Alkmaar. De tekeningen van Johan
Braakensiek hebben wel behoorlijk bijgedragen
aan het succes. Nu ik gepensioneerd ben en de
school niet meer de aandacht opeist, kan ik in
alle rust werken aan een nieuw deel in de reeks.
Ik vorder aardig met het vierde boek over mijn
held Dik Trom. Het gaat heten: “Dik Trom en
zijn dorpsgenoten”. Het gaat over Dik’s laatste
schooljaar, maar ik moet nog op zoek naar een
passend slothoofdstuk. Het moet een beetje
feestelijk slot worden en na alle kwajongensstreken van Dik moet mijn hoofdpersoon er
ook goed uit tevoorschijn komen.
Het is zonnig vandaag, dus om wat inspiratie op
te doen ben ik maar eens een dagje naar Wijk aan
Zee gegaan. Met de boot van de Amsterdamse
Pakketmaatschappij over het Noordzeekanaal
gevaren richting IJmuiden. Nadat we daar waren
afgemeerd een aangename wandeling door de
duinen naar het mooie strand van Wijk aan Zee.
Het is daar rustiger dan in Noordwijk of

Zandvoort. Wandelend langs de kustlijn, kwam
er een leuk idee bij me op. Ik zou voor het
slothoofdstuk van mijn boek een schoolfeest
als thema kunnen nemen. Een schoolfeest in
de vorm van een uitstapje met de hele klas naar
Wijk aan Zee.
Ik huurde een strandstoel en begon maar meteen
wat aantekeningen te maken. Die vaartocht langs
het Noordzeekanaal met de hele schoolklas, dat
zou natuurlijk al een eerste feestelijk element zijn.
Ik realiseerde me ook, dat Dik en zijn klasgenoten waarschijnlijk voor het eerst van hun leven
de zee zouden zien. Hun verbazing over het
fenomeen van de golven en het uitzicht op de
horizon, ook dat is een mooi onderwerp om te
beschrijven. Er is heel wat te bekijken voor Dik
en zijn klasgenoten, maar voor dat blinde klasgenootje Nelly, die ook in mijn boek voorkomt,
ligt dat anders. Hoe zal ik dat in mijn verhaal

verwerken? Terwijl ik daarover zit te piekeren,
word ik aangesproken door de man in de badstoel naast me. “Ik zie dat u aantekeningen zit te
maken, bent u soms schrijver?” Ik stel me voor
en de man zegt: “Ah, u bent de schrijver van Dik
Trom! Die verhalen lees ik altijd voor aan mijn
kinderen.” De man blijkt de bekende oogheelkundige professor Donders te zijn, hij is een vaste
gast in Wijk aan Zee. Soms moet je een beetje
geluk hebben in het leven, want via Donders kom
ik op een idee over Nelly. “Denkt u dat er voor
blinde kinderen toch een oplossing kan zijn?”
vraag ik aan Donders. Dat blijkt niet uitgesloten.
Daarmee geeft de professor mij een oplossing
voor de clou van mijn verhaal. Ik laat Dik Trom
en Nelly op het strand in contact komen met die
professor en dan werken we toe naar een mooi
slot van het boek! Dik doet een goede daad door
Nelly in contact te brengen met de beroemde

oogheelkundige. Eind goed, al goed. Opgewekt
ben ik met de tram naar Beverwijk teruggereisd.
Dat dagje Wijk aan Zee heeft zijn waarde wel
gehad. Morgen meteen aan de slag om dat slothoofdstuk van “Dik Trom en zijn dorpsgenoten”
te schrijven!

maten: kleinere urnen voor de as van dieren of
voor een deel van de as van de overleden dierbare
en ook grotere urnen. Ook maakt ze mooie
gedenktekens waar je kleine spulletjes in kunt
bewaren, een sieraad of een plukje haar van de
overledene bijvoorbeeld. Daarnaast is het mo-

gelijk om in overleg een urn te laten maken die
helemaal is afgestemd op de persoonlijke wensen
van de overleden dierbare en de familie.
Voor meer informatie kijk op
www.levana-urnen.nl
Tekst en foto’s: Stephanie Dumoulin.

De schrijver C. Joh. Kievit (1858-1931) schreef
meer dan veertig kinderboeken, waaronder vijf
over Dik Trom. Het hoofdstuk over het reisje naar
Wijk aan Zee staat in “Dik Trom en zijn dorpsgenoten” (1920). Een vergelijkbaar verhaal over een
uitstapje naar Wijk aan Zee komt voor in “Ciske
de Rat” van Piet Bakker.
Dit is de laatste aflevering van “Voetstappen in
het zand”. Volgend jaar een reeks met een nieuw
thema: “Mensen van de straat”.
Tekst: Jan de Wildt.

Nieuw in Wijk aan Zee: Levana Urnen
Cynthia van der Waard startte afgelopen zomer
een bijzonder bedrijf: ze maakt urnen en gedenktekens. Het begon allemaal toen haar vader elf
jaar geleden overleed. De as van haar vader zat in
een standaard zwarte urn. Cynthia schilderde al
veel met olieverf en omdat ze wist dat haar vader
niet zo van zwart hield, besloot ze de urn met
pastelkleuren te beschilderen. Tijdens dit proces
heeft ze ervaren hoe belangrijk en helend dit
gedenkteken voor haar was. Dit was het moment
waarop ze het idee kreeg om dat met anderen te
gaan delen. Alles viel samen, Cynthia had altijd
al affiniteit met de uitvaart en wilde daarnaast
iets creatiefs doen. Hiermee had ze de mooie
combinatie gevonden.
Ze volgde een cursus bij een keramiste en begon
met het maken van urnen. Haar uitgangspunt
is dat als je naar de urn kijkt, je niet meteen de
dood ziet, maar een object met mooie natuurlijke
vormen dat je van dichtbij zou willen bekijken en
misschien wel zou willen aanraken.

De natuur is voor Cynthia essentieel. “Dat is onze
basis. De plek waar we ons hele leven waren en
waar we uiteindelijk weer naar terugkeren.”
Ze gebruikt zo veel mogelijk natuurlijke materialen om de urn te maken en de meeste urnen die
ze maakt dragen iets uit de natuur bij zich, zoals
schelpen, stenen, zand of iets ander uit duin of
bos. Ze beschildert ook urnen, vaak wel in de
vorm van een traditionele urn, die ecologisch
afbreekbaar zijn en die je kunt begraven.
Daarmee geef je de as en de urn terug aan de
natuur en wordt alles weer volledig afgebroken.
Vaak vinden mensen het mooi om dan een boom
of struik op die plek te planten.
Zodra Cynthia aan haar urnen gaat werken, zorgt
ze altijd voor een fijne en rustige sfeer uit respect
voor degene die is overleden. Zo steekt ze een
kaarsje aan en zorgt voor rust om zich heen om
in alle toewijding te kunnen werken.
De urnen zijn voor mens en dier in verschillende
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Dorpsgenote zet zich in voor stamceldonatie
In 1996 bleek dorpsgenote Erna Stevens een
stamcelmatch te zijn voor een ernstig ziek vierjarig
meisje uit Amerika. Ze twijfelde geen moment en
onderging de nodige keuringen om het kind te
helpen. Inmiddels 24 jaar later zet Stevens zich
nog steeds met liefde in voor anderen.
Daarom doet zij op 12 december mee aan de
Matchis Winterwandeling, een sponsorloop ten
behoeve van stamcelonderzoek, waar iedereen
coronaproof in zijn eigen woonplaats aan mee
kan doen. We spraken Erna over haar bijzondere
verhaal en de sponsorwandeling die zij in
Wijk aan Zee zal lopen.
Erna was al jaren bloeddonor toen zij in 1986
vanuit het LUMC in Leiden het verzoek kreeg
om zich ook aan te melden als stamceldonor.
Haar stamcellen werden geregistreerd in de
internationale databank van Europdonor (nu
Matchis). De kans dat iemand buiten de familie
van de patiënt een exacte match is, is slechts
één op de tien miljoen, vertelt Erna.
De verrassing was dan ook groot toen zij tien jaar
na haar inschrijving benaderd werd om daadwerkelijk stamcellen te doneren: er was een
match gevonden. Na een uitgebreide medische
keuring kwam de bevestiging dat haar cellen
iemand konden helpen en dat ze gezond was om
de drie uur durende transfusie (toen nog onder
narcose) voor de stamceldonatie te ondergaan.
Op 17 oktober 1996 was het zover. Toen ze
ontwaakte uit de narcose bleek alles goed te zijn
verlopen en zat de transplantatiearts al met haar
stamcellen in het vliegtuig naar New York.
Twee maanden later werd Erna opnieuw gebeld,
er was nog één soort cel nodig voor een boost
om het meisje te genezen. En er was haast bij,
kon ze nu komen? Ze woonde destijds vlak bij
Leiden en dus kon ze snel in het ziekenhuis zijn.
Dit keer was er geen narcose nodig, al duurde het
alsnog drie uur om de juiste cellen te oogsten.
Terwijl Erna rustig tekenfilms zat te kijken met in
de ene arm een infuus dat bloed aftapte en in de
andere een met bloedtoevoer, kwam er steeds
iemand kijken die almaar zenuwachtiger werd.
Dat bleek de koerier te zijn. “Ze hebben een
KLM Boeing 747 drie uur lang aan de grond
gehouden om mijn cellen zo snel mogelijk nog
mee naar de andere kant van de oceaan te
krijgen!” vertelt ze lachend.
In 2018 kreeg Erna het zelf zwaar voor de kiezen
toen zij de diagnose baarmoederkanker kreeg.
Een intensief traject met chemokuren en
bestraling volgde. Eind dat jaar was de behandeling voltooid, maar was ze allesbehalve fit.
Ze zette zich altijd graag sportief in voor goede
doelen, maar dat zat er even niet in. Desalniettemin verzekerde ze haar artsen ervan dat ze de
halve marathon van Egmond weer zou lopen en
in 2021 als extreem doel een hele marathon.
En niet zomaar een; die van New York, 25 jaar na

de stamceldonatie en samen met een ploeg van
Matchis die daar ook aan deel zou nemen.
Ze schreef zich in bij Heliomare, waar ze zich met
goede begeleiding stortte op het ‘Fit in 12 weken’
programma. Ze werd snel sterker en fitter en is
er ook na die twaalf weken blijven sporten.
Erna voelt zich weer fit, alleen heeft ze, door
de chemo, neuropathie aan haar voeten, “Maar
zolang ik blijf lopen, heb ik er geen last van.”
Dat lopen gaat haar dus wel goed af. In januari
van dit jaar voltooide ze de halve marathon van
Egmond. Met windkracht 7 was het een pittige
opgave, maar het is haar gelukt. En als dat kan,
dan moet die hele van New York volgend jaar
toch ook lukken? Ware het niet dat de pandemie
roet in het eten gooit. Het is de grote vraag of die
marathon in haar jubileumjaar überhaupt plaats
gaat vinden. Erna is niet het type dat zich snel
uit het veld laat slaan en kijkt graag naar wat er
nu wel kan. En dat is bijvoorbeeld de Matchis
Winterwandeling.
Matchis is een stichting die zoekt naar stamceldonoren en matcht deze met patiënten met
leukemie of andere ernstige bloedaandoeningen.
Omdat de kans op een exacte match zo klein is,
is het belangrijk om over een zo groot mogelijke

databank met donoren te kunnen beschikken.
De registraties en het testen van donoren en
het matchen met patiënten brengt ook kosten
met zich mee. Daarom organiseert de stichting
regelmatig evenementen om aandacht te vragen
voor stamceldonatie en sponsorgeld voor de
kosten op te halen. Erna heeft al meerdere keren
hardgelopen voor de stichting. “Mijn shirts van
Europdonor en Matchis vielen op. Er zijn altijd
wel een paar nieuwsgierige mededeelnemers die
vragen of ze daar ook voor kunnen lopen.”
Omdat de coronasituatie de organisatie van
evenementen bemoeilijkt, wordt de Winterwandeling nu landelijk georganiseerd. Iedereen
kan in zijn eigen omgeving meedoen door een
sponsorpagina te starten. Natuurlijk heeft Erna
er eentje aangemaakt. Ze zal circa acht kilometer
lopen vanaf het dorp naar de pier en weer terug.
Wie het leuk vindt om het initiatief te steunen
kan op haar sponsorpagina een donatie doen:
sterkvoormatchis.nl/actie/erna-stevens
Ook kan daar een aanmoediging achtergelaten
worden, en wie wil kan 12 december op 1,5 meter
afstand met haar meelopen. Ze zal de wandeling
starten om 11 uur vanaf de SunSeaBar en is te
herkennen aan haar Matchis t-shirt en kerstmuts!
Tekst: Jolien Herber/Foto: website Matchis.

Ingezonden
Openhaard rook

Laat ik voorop stellen dat de uitstoot van fijnstof
en grafietregen, veroorzaakt door de TATA, een
groot probleem is voor Wijk aan Zee en omgeving.
Natuurlijk hebben we hier allemaal last van en dat
valt dan ook niet goed te praten.
Wat ik nou eens onder ogen wil brengen is de
overlast van openhaard rook tijdens het stookseizoen. Het valt mij dan ook op dat niemand
hier eens eerder aandacht aan heeft gegeven,
bijvoorbeeld de dorpsraad.
Tijdens een wandeling op een mooie winterdag
(2019) werd mijn aandacht getrokken door een
poster op een raam ergens in Wijk aan Zee,
de tekst luide:
“STOP DE UITSTOOT VAN DE TATA”,
in diezelfde woonkamer brandde een grote openhaard. Op het dak een grote schoorsteen waar
een aanzienlijke hoeveelheid rook uit kwam,
daar zou een mammoet tanker jaloers op zijn.
Er zijn veel mensen, ongeveer 1 op de 3
gemiddeld in Nederland, die hier vreselijk veel
last van ondervinden en geen raam voor
ventilatie kunnen openzetten. Vooral mensen
met COPD, astma, bronchitis en gevoelige
luchtwegen kunnen veel last hebben van rook en
onzichtbare verbrandingsgassen. Zo ook in Wijk
aan Zee, ik heb diverse mensen gesproken die
veel overlast ervaren van openhaardrook die
regelmatig als een deken over het dorp hangt.
Ook als je op de strandopgang (Relweg / De
Zwaanstraat) loopt komt er vaak rook van de
paviljoens op je af, lekker als je een frisse neus wil
halen! Vergeet niet dat een openhaard gigantisch
veel fijnstof, ultrafijnstofen PAK’S (Polycyclische
aromatische koolwaterstoffen) uitstoot wat zeer
schadelijk is voor de gezondheid. Deze uitstoot
is schadelijker dan de dieselauto’s die we met zijn
allen zo vies vinden.
Uitstoot van openhaarden en oude houtkachels
liggen gemiddeld tussen 6 tot 40 gram fijnstof,
ultrafijnstof per kg brandstof. Bij nieuwere
houtkachels is dat tussen 4 en 10 gram per
kg brandstof. Daar komt nog bij dat dat deze
uitstoot ook wordt gemeten door de ultrafijnstofmeters die op diverse plekken in Wijk aan
Zee staan opgesteld en dus niet alleen de uitstoot
van de TATA meten.
Dus als de bewoners van Wijk aan Zee schone
lucht willen begin dan bij jezelf en stop met de
uitstoot van openhaard rook.
J.A. Oudendijk
Julianaweg 26E

Noot van de redactie:

Op de achterpagina staat een artikel met stooktips voor houtkachels.
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Natuur en gezondheid

Positieve effecten van een wandeling door de duinen
Wandelen in de natuur is voor veel mensen
een lekkere ontspanning: genieten van de
geur van het bos, het ruisen van de wind
door de bladeren, het fluiten van de vogels
of de stilte om ons heen. Voor anderen is het
een ontdekkingstocht naar bijzondere
planten of dieren: het prikkelen van de
hersenen met positieve signalen uit de
omgeving met het zien van een mooie
orchidee, een zandloopkever of een huppelend konijn. Een stevige wandeling door
de natuur is goed voor de conditie, en voor
de mentale gezondheid. Wetenschappelijk
onderzoek laat zien dat mensen tot rust
komen tijdens een wandeling door de
natuur en dat het genezingsproces van het
lichaam sneller verloopt. Je knapt er van op,
je wordt er gezond van en je leert er wat van.
Duindoornbessen: rijk aan vitamine C.
Wie in het najaar een wandeling maakt door
het duingebied komt ze ongetwijfeld tegen:
de duindoorn. Dit is een grote struik met
grijsgroene blaadjes en oranje bessen.
Althans de vrouwtjes, want alleen de
vrouwelijke struik van de duindoorn draagt
bessen. De oranje bessen zijn wat zuur van
smaak en zeer rijk aan vitamine C. Je kunt
er jam van maken, maar het plukken van de
bessen is een vak apart. De truc is een paar
takjes met bessen af te knippen, deze in de
vriezer te leggen en na het invriezen kun je
de bessen er makkelijk vanaf halen.
Duindoornbessen worden ook gegeten
door vogels die in het najaar langs onze kust
trekken: de kramsvogels en de koperwieken.
Deze vogels zijn vanuit Scandinavië op weg
naar warmere streken in Zuid-Europa en
sterken aan door het eten van duindoorn- of
vlierbessen. Als de bessen goed rijp zijn dan
gaan ze gisten. Je kunt dan dronken kramsvogels of koperwieken tegenkomen in het
duingebied.
Het bijzondere van de duindoorn is dat deze
plant samenleeft met een bacterie. Deze bacterie zit in kleine knolletjes aan de wortels
van de duindoorn. De bacterie bindt stikstof
uit de lucht en geeft dit door aan de duindoorn als voedingsstof. Omgekeerd maakt
de duindoorn suikers uit zonlicht en koolzuurgas en geeft dit door aan de bacterie als
voedingsstof. Deze vorm van samenleven
noemen we symbiose. Zowel de bacterie als
de duindoorn hebben er voordeel bij en ze
zitten elkaar niet in de weg.
Geneeskrachtige kruiden.
In de natuur komen veel planten voor
die een geneeskrachtige werking hebben.
Althans, op papier. Want veel van die
geneeskracht komt voort uit de overlevering,

en het wetenschappelijk bewijs daarvan is
lang niet altijd geleverd. Wat wel een feit
is, is dat veel van onze geneesmiddelen een
oorsprong kennen in de natuur. De natuur
levert ons de kennis en de ingrediënten voor
geneesmiddelen. Een duidelijk voorbeeld
daarvan is het antibioticum, een stof die
bacteriën bestrijdt. Dit antibioticum wordt
in de natuur gemaakt door schimmels.
De eerste verhalen over geneeskrachtige
kruiden (of helende aftreksels van planten) dateren al uit de tijd van de farao´s in
Egypte. Van appelschimmel werd een
gorgeldrank gemaakt. Uit de 16e eeuw
kennen we het extract van pokhout (een
tropisch hardhout) in de strijd tegen de
ziekte syfilis. En in 1928 werd penicilline
ontdekt. Een stof die in de natuur wordt
geproduceerd door een schimmel en een
antibacteriële werking heeft.
In de literatuur komen we duizenden
plantenextracten tegen die een geneeskrachtige werking hebben. Ze worden veel
gebruikt in de alternatieve geneeswijzen
en het merendeel van de werkzame stoffen in deze plantenextracten zijn inmiddels
bekend. Ook in de duinen komen we deze
planten tegen, enkele voorbeelden:
Valeriaan staat bekend om zijn kalmerende
werking en middel tegen slapeloosheid.
De werking ervan wordt al beschreven in
het Oude Griekenland. De bloemen zijn wit
en hebben een lekkere geur. Ook katten zijn
er dol op.
Echt lepelblad is een eetbare plant die
als thee wordt ingezet bij nier-, lever- en
blaaskwalen. Vanwege het hoge gehalte aan
vitamine C werd de plant ook wel gebruikt
als middel tegen scheurbuik.
Smeerwortel wordt als tinctuur uitwendig
gebruikt. In de literatuur wordt het
genoemd als middel bij reuma, jicht,
beenderpijn, zieke bindweefsels en
bloedsomloop stoornissen.
Stijve ogentroost is een schitterend plantje
als je het van heel dichtbij bekijkt (met de
loep). Al in de middeleeuwen wordt deze
plant genoemd als geneesmiddel tegen
oogziekten.
Zeepkruid wordt van oudsher gebruikt
om de haren mee te wassen, van mensen
of van schapen. De licht giftige saponine in
het zeepkruid stond altijd al bekend als een
goed middel bij huidziekten.
Tekst: Marc Janssen, Stichting Duinbehoud.

Column

Niemandsland

“’s Nachts om drie uur heb je mensen die nog
op zijn en mensen die weer op zijn. Dat is een
verschil van dag en nacht. En het lukte mij om
ze allemaal aan …. tafel te krijgen.”
Deze zin uit Jacky de Vries’ boek ‘Een nieuwe
tijd’ (2015) over leven en visie van Bert Kisjes,
kwam deze week tijdens een avondlijk gesprek
voorbij. Een totaal verschillende kijk hebben
op hetzelfde uur: ik vond het een mooi beeld
in deze tijd die draait om corona, Amerikaanse
verkiezingen en Brexit.
Een tijd waarin de visies wijd uiteenwaaieren
en mensen in totaal verschillende werelden,
met verschillende “feiten” lijken te leven.
In 1884 verscheen er in de handelingen van
het Britse Koninklijk Historisch Genootschap
een artikel over de invloed van “pestilentiën”
[epidemieën] op de toekomst van volkeren.
De auteur constateert dat de tijd voorbij is dat
we ziekte als een straf van God beschouwden
en dat een wetenschappelijke aanpak een
einde [!] aan de epidemieën heeft gemaakt, en
merkt dan op: “Alles wat in de mens zit, of het
nu goed is of kwaad, wordt uitvergroot door
de aanwezigheid van gevaar. In overeenstemming met een algemene natuurwet brengt een
dergelijke staat van opwinding een verandering
teweeg, die al naar gelang de omstandigheden
gunstig of schadelijk is, zodat naties ofwel
moreel hoogstaander worden, ofwel dieper
wegzinken in onwetendheid en ondeugd.”
Als voorbeeld van het laatste noemt hij onder
ander het Romeinse rijk waarvan de ondergang
door een pestepidemie werd versneld.
Laten we ons gelukkig prijzen dat we niet meer
leven in de tijd van Daniel Defoe, de auteur
van Robinson Crusoe. In 1722, een kleine eeuw
voordat vaccins gemeengoed werden, schreef
hij in een boek over de ervaringen van een
man die de pest van 1665 overleefde: “de pest
trotseerde alle medicijnen; en zelfs de doktoren
vielen eraan ten prooi met hun preventieve
middelen nog in hun mond.“
Deze middelen waren o.a. klaverzuring, koffie,
keukenzout, azijn … , maar ook teerwater werd
toegepast. Natuurlijk, net als de chloorinjecties
dit jaar, door “experts” aanbevolen!
Inmiddels komen de vaccins eraan, de
geneesmiddelen lijken beter te worden.
Maar tegelijkertijd hebben we geen idee hoe
lang het allemaal nog gaat duren voordat deze
tijd een herinnering wordt en we de balans op
kunnen maken van de hoogte- en de dieptepunten van het afgelopen jaar.
Het wordt weer tijd om samen aan tafel te
gaan.
Alie Blokhuis.
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Helpt u Beverwijk en Wijk aan Zee
Hartveilig te houden?
Word burgerhulpverlener bij HartslagNu!

Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland
buiten het ziekenhuis een hartstilstand.
Dit zijn meer dan 15.000 mensen per jaar.
De kans op overleven is het grootst als er binnen
zes minuten wordt gestart met reanimatie.
Hulp binnen 6 minuten redt levens en kwaliteit
van leven. Het lukt een ambulance niet altijd om
binnen deze tijd aanwezig te zijn.
HartslagNu heeft daarom burgerhulpverleners
en AED’s nodig.
Burgerhulpverleners en AED’s in Beverwijk.
In de gemeente Beverwijk zijn 469 burgerhulpverleners beschikbaar. Het aantal blijft stijgen.
HartslagNu is daar ontzettend blij mee.
Er zijn 24 AED’s verdeeld over Beverwijk en
Wijk aan Zee, 7 dagen per week, 24 uur per dag
beschikbaar. Daarnaast zijn er nog 10 AED’s
aangemeld, die een deel van de dag beschikbaar
zijn, omdat ze binnen hangen en de locatie niet
de hele dag open is.

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of ouder
is, kan zich aanmelden. Hoe meer mensen bij het
netwerk zijn aangesloten, hoe beter het is.
U kunt u alleen registreren als hulpverlener als u
een erkende reanimatietraining hebt gevolgd.
Het is daarbij belangrijk om ieder jaar een opfriscursus te volgen.
Zorgen over reanimeren in coronatijd?
Dat snappen we best. U vindt antwoord op al uw
vragen op de site van hartslagnu.nl.
Heeft u een AED ter beschikking?
HartslagNu is ook op zoek naar goed onderhouden AED’s die door organisaties,
verenigingen, instellingen of particulieren
beschikbaar worden gesteld. Deze AED’s kunnen
dan bij een calamiteit worden ingezet.
Via de site: www.hartslagnu.nl
kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener
of als AED-beheerder..

Vanaf de bank gluren bij de buren dankzij
online bij Duurzame Huizen Route
Een comfortabele en energiezuinige woning is
extra belangrijk nu mensen meer tijd in huis
doorbrengen. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar?
Via het platform Duurzame Huizen Route delen
meer dan 1.600 huiseigenaren hun ervaringen met
duurzaam wonen. Dit jaar kunt u tot 15 december
via een video-verbinding in contact komen met
deze huiseigenaren.
De Duurzame Huizen Route is een platform vol
met ervaringsverhalen over duurzaam wonen.
Huiseigenaren laten zien hoe zij hun woning
duurzamer maken en gaan met u in gesprek.
Bezoek een huis naar wens
Vanwege de maatregelen rondom corona gebeurt
het bezoek dit jaar online, door middel van
videogesprekken. Dé kans om eens binnen te
kijken bij een huis aan de andere kant van Nederland of een huis met een specifieke maatregel.

In de loop van de weken wordt de lijst met bezoekmogelijkheden steeds verder aangevuld. Na
inschrijving ontvangt u een duidelijke instructie
over hoe het videogesprek in zijn werk gaat.
Zelf ervaring delen
Heeft u al duurzame stappen gezet? Deel dan ook
uw ervaring via www.duurzamehuizenroute.nl en
meld uw woning aan als voorbeeld. Elke ervaring
is welkom. Of het nu gaat om HR++-glas of
gevelisolatie of het volledig aardgasvrij maken
van een huis. Het deelnemen aan een videogesprek is optioneel. Ook enkel als voorbeeldwoning op de website staan, is waardevol voor
anderen die op zoek zijn naar informatie en
ervaringen.
Schrijf u in voor een online bezoek of deel zelf
uw verhaal via:
www.duurzamehuizenroute.nl
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Beleidsplan van overheid Tata Steel 2020-2050: vaag en bedeesd
De Dorpsraad is teleurgesteld over het lang
verwachte beleidsplan Tata Steel 2020-2050 van
de regionale overheid. Het plan - ‘Samenwerken
aan een gezondere en veilige IJmond’ geheten –
bestaat vooral uit vage, goede voornemens.
Het gaat veel over meten, versterken, aanscherpen en meer zichtbaar aanwezig zijn.
Het is ook een bedeesd beleidsplan. Tekenend:
de overheid noemt Tata Steel ‘een belangrijke
bron’ van ongezonde stoffen, maar durft het
bedrijf niet de belangrijkste te noemen. Ook al
is Tata Steel bewezen voor negentig procent
verantwoordelijk voor de schadelijke lokale
uitstoot. Nog een voorbeeld. De overheid wil
de volksgezondheid ‘meer meenemen’ in het
toezicht op het staalbedrijf. Maar het is vooral
Tata dat de overheid meeneemt, zo blijkt uit het
beleidsplan. De toekomstvisie van het staalbedrijf
is leidend, blijkt uit het beleidsplan.
Zo accepteert de overheid dat de problematische
cokesfabriek 2 nog minstens vijftien jaar in de
lucht gehouden wordt. Zo staat het namelijk
in het toekomstplan van Tata. Het ontwerp
van cokesfabriek 2 was dertig jaar geleden al
verouderd. De fabriek zorgt bijna dagelijks voor
incidenten (stank, uitstoot van fijnstof, benzeen,
H2S, So2 en kankerverwekkende PAK’s etc.)
omdat het bedrijf de fabriek niet onder controle
krijgt.
De Dorpsraad ziet in het beleidsplan een
overheid die Tata Steel op geen enkele wijze
– bijvoorbeeld met milieumaatregelen – in de
weg wil zitten. De Dorpsraad vindt dat gezondheid en een gezonde leefomgeving het uitgangspunt hadden moeten zijn van het overheidsbeleid
de komende drie decennia. Sluiting van Cokesfabriek 2 en wel zo snel mogelijk is dan de eerste
logische stap om het staalbedrijf daadwerkelijk
te dwingen een groene, gezondere koers te varen.
Zelfs de regionale overheid geeft dat met zoveel
woorden toe in het beleidsplan. ‘Strak vergunnen en handhaven is belangrijk. Maar de echte
gezondheidswinst kan Tata Steel behalen met
forse innovatie.’

Gezondheid als leidraad was urgent en is nog
urgenter geworden met de kankercijfers die daags
voor lancering van het beleidsplan naar buiten
zijn gekomen, vindt de Dorpsraad. Rond de
vijftig procent meer kans op longkanker in de
wijken vlakbij Tata Steel; het is beangstigend.
Linda Valent van de Dorpsraad deelde met
gedeputeerde Jeroen Olthof ook daarom de
ervaringen van Canada en Italie waar de overheid
na onafhankelijke metingen aan de bron meteen
overging tot sluiting van de fabrieken. ‘Het is niet
voor te stellen maar daar zit de overheid er wel
bovenop. Daar is men ervan doordrongen dat de
overheid in het belang van de volksgezondheid
(kanker) en de veiligheid keihard moet optreden.
Hier lijkt het meer op faciliteren van het bedrijf
(en de uitstoot) door de Omgevingsdienst en de
Provincie.’ Men vindt het hier al heel wat dat Tata
Steel mogelijk straks richtwaardes voor geur opgelegd krijgt. Dat is wat er tussen de regels door
in het Noordhollandse beleidsplan te lezen valt.
Vage, goede voornemens kom je veel tegen in het
plan. Dit in tegenstelling tot wat de Dorpsraad
had gevraagd. Die wilde meetbare doelen voor
de komende decennia. Als het gezonder moet
worden, laat dan zien hoeveel je fijnstof, grofstof
en andere uitstoot wilt terugbrengen. En op wat
voor termijn. Daarmee meet je de effectiviteit van
je beleid en ben je transparant. Bewoners willen
resultaten zien. De overheid wil daar niet aan.
Die wijst er voortdurend op dat zij gebonden is
aan de wet- en regelgeving.
En wat de regelgeving betreft: de Dorpsraad had
de overheid gevraagd de nek uit te steken en
werkelijk tot actie over te gaan met een beroep
op haar zorgtaak (voor de leefomgeving) en
het voorzorgbeginsel. Zo zijn de normen over
emissie die voor de Europese staalindustrie zijn
afgesproken minimum eisen. Iedere overheid
kan strakkere eisen stellen, bijvoorbeeld omdat
het bedrijf in een kwetsbare omgeving opereert.
Linda Valent: ‘Je wilt niet over tien jaar moeten
vertellen dat de kans op longkanker nog steeds zo
hoog is.’

De bedeesde overheid hier hoopt dat de onderzoeken kansen opleveren. Het gaat om onderzoeken naar uitstoot en neerslag, naar gezondheidseffecten, naar bronnen, naar vergunningen
en mogelijkheden tot subsidie voor maatregelen.
Alsof het meeste al niet bekend is.
De overheid wil ook meer overleggen (met Tata
Steel, Rijksoverheid, Brussel en soms ook
deskundigen) en meer en beter communiceren.
Dit laatste heeft vooral betrekking op de
bevolking. Dus komen er overlegrondes met
bewoners. Net als Tata opent ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied (ODNZKG) in
Wijk aan Zee een winkeltje. En de dienst gaat
voortaan met auto’s met een duidelijk embleem
rondrijden en je kunt straks meer documenten
op internet vinden.
De Dorpsraad had onderstreept dat er niet meer
gecommuniceerd hoeft te worden maar dat
bewoners vooral inspecties en ingrijpen willen
zien van de ODNZKG die over het toezicht op
het staalbedrijf gaat. Niet de bezorgdheid van
bewoners moet worden aangepakt maar de
oorzaken van de bezorgdheid. Dat heeft de
overheid niet opgepakt.
Veelzeggend ook: de Dorpsraad had gevraagd om
een ombudsman of –vrouw, om bewoners vooral
te helpen bij de juridische kant van hun klachten.
Dat verzoek is uitgelegd als ‘een behoefte aan
meer dialoog’. Daartoe is de functie van ‘gebiedsmanager’ gecreeerd die dus vooral veel moet
(jawel) communiceren.
Meer weten? Het beleidsplan en voorgenomen
acties van de overheid vind je hier:
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/
Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Tata_Steel/
Programma_Tata_Steel_2020_2050
De vragen en aanbevelingen die de Dorpsraad
eerder dit jaar aan de Provincie zond hierover,
vind je bij de werkgroep Gezondheid en Milieu
op de website van de Dorpsraad.

www.wijkaanzee.org
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Houtkachel aan? Denk aan uw omgeving!
Dorpskerk

Zondag 6 december 10.00 uur
Tweede zondag van de Advent
Voorganger: mevr. ds. M. Myburgh te Amsterdam
Zondag 13 december 10.00 uur
Derde zondag van de Advent
Voorganger: ds. D. Fisser te Amsterdam

Odulphuskerk

Zaterdag 5 december 19.00 uur
Themaviering
Voorganger: p. Kiki Kint
Zondag 13 december 9.15 uur
Communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. M. de Haas
Zaterdag 19 december 19.00 uur
Gezinsviering met jeugdkoor
Voorganger: p. A. Overmars
Rond Kerstmis zijn er in beide kerken verschillende vieringen voor een beperkt aantal
bezoekers. Publicatie komt in de Jutter die vóór
de kerst in het weekend van 19/20 december
wordt bezorgd.

Oud papier ophalen
SV Wijk aan Zee heeft al jaren een groep top
vrijwilligers die u verlossen van het oud papier.
Dit gebeurt 1 x per maand op de zaterdag na de
derde woensdag van de maand. Met de opbrengst
daarvan kunnen de groeiende kosten worden
betaald. Vandaar deze oproep om zoveel mogelijk
oud papier op te sparen en het op zaterdag
19 december ‘s morgens voor de deur te zetten.
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.

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

Met de koude dagen in aantocht gaan in steeds
meer huizen de open haarden, inzethaarden en
vrijstaande kachels weer aan. Deze kachels zorgen
niet alleen voor verwarming, maar geven ook
sfeer in huis. Echter kan stoken met hout voor
omwonenden hinder en gezondheidsklachten
veroorzaken. Goed dus om verstandig te stoken
met behulp van een aantal stooktips.
Stooktips:
Juiste kachel, schoonmaken, droog hout
- Zorg voor de juiste grootte kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen.
- Schoorstenen en rookkanalen moeten goed
zijn afgestemd met de haard of kachel. Het is ook
belangrijk dat u, tenminste één keer per jaar, uw
schoorsteen door een erkend vakman schoon laat
maken.
- Maak het vuur aan met aanmaakblokjes en

kleine houtjes en stook alleen droog, onbehandeld hout. Stook niet bij windstil of mistig weer.
Stooktips: frisse lucht, controleer de vlam
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt
wordt is belangrijk, net als volledige luchttoevoer
tijdens het stoken. U kunt dit zelf controleren
door naar de kleur van de rook en de vlam te
kijken. En als laatste: laat houtvuur vanzelf
uitbranden. Door de stooktips te volgen houdt u
rekening met uw buren en beperkt u overlast en
gezondheidsklachten voor uw omgeving.
Meer informatie over de tips kunt u vinden op:
www.rivm.nl.
Gezondheidseffecten
Houtrook bevat ongezonde stoffen en draagt
bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft
informatie over mogelijke gezondheidseffecten

Zielenschippers van Wijk aan Zee
Ooit maakten de Lage Landen deel uit van
het Frankische Rijk. De inwoners van het rijk
moesten belasting afstaan aan de overheersers,
maar voor sommigen gold een uitzondering.
Bijvoorbeeld voor de vissers in Wijk aan Zee.
Zij hadden als taak de zielen van de overledenen
over te varen naar het eiland Brittia en waren in
ruil daarvoor niet schatplichtig.
Zo nu en dan werd om middernacht bij een
visser op de deur geklopt en zachtjes geroepen.
Hij zat dan meteen rechtop in bed en spoedde
zich naar het strand. Hier lag een boot klaar die
hij nooit eerder had gezien. De man pakte de
riemen en roeide de zee op. Hoewel het vaartuig
helemaal leeg was, was het zo zwaar dat het tot
aan de bovenste rand in het water lag. Na een
uur al bereikte de visser het strand van Brittia,
terwijl dit met zijn eigen schuit een dag en een
nacht zou duren. Eenmaal aan wal werd de boot

lichter en lichter en even later hoorde de visser
dat de namen van de doden één voor één werden
afgeroepen. Met een boot zo licht als een veertje
keerde hij daarna weer terug naar Wijk aan Zee.

Het verhaal over Brittia is opgeschreven door de
6e-eeuwse geschiedschrijver Procopius.
Volgens hem deed het verhaal over het mythische
eiland de ronde in de Lage Landen onder de
Frankische overheersing.
Bron: www.lichtoplegenden.nl

van blootstelling aan houtrook. Ook geven zij
voorlichting over stoken met zo min mogelijk
overlast en effect op uw gezondheid.
Op www.ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie over gezondheidseffecten van houtrook.
Visie Luchtkwaliteit 2017-2021
De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012
samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit.
Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit is
het platform Milieu en Gezondheid waarin
portefeuillehouders gezondheid en milieu van
de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd.
De afgelopen jaren werkte dit platform nauw
samen met Omgevingsdienst IJmond en GGD
Kennemerland.
Meer informatie vindt u op:
www.odijmond.nl/luchtkwaliteit.

Koop cadeautjes
in de buurt
Vergeet u in deze vreemde tijden de lokale
ondernemers niet? Juist nu kunt u hen steunen
door uw decembercadeautjes in de buurt te
kopen. Loop eens binnen bij de winkeltjes aan
het Julianaplein, die niet alleen tijdschriften, een
mooi kapsel of kunst verkopen, maar ook leuke
cadeautjes. Een bon van een van de heerlijke
restaurants, cafés en hotels in het dorp zal bij
iedereen in de smaak vallen.
Of neem een kijkje in de thuiswinkel en webshops van onze lokale ondernemers voor van
alles, van houten speelgoed tot woondecoratie
en accessoires. Denk niet alleen aan cadeautjes
voor uw lootjes, maar ook eens aan een attentie
voor die lieve buur, de krantbezorger, postbode
of pakketbezorger. Ga een gezellige tijd tegemoet
en wees lief voor elkaar!
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