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Moet woningbouw in Wijk aan Zee in het bestemmingsplan de ruimte krijgen of juist meer aan
banden worden gelegd? Een vraag waarover de
meningen verschillen. Anneke van Genderen en
Marijke Hopman van de Werkgroep Kustbeschermers Wijk aan Zee in gesprek met D66-wethouder
Tim de Rudder, portefeuillehouder ruimtelijke
ordening.
De werkgroep Kustbeschermers Wijk aan Zee
heeft in juli van dit jaar de petitie ‘Kies bewust
voor de kust’ aangeboden aan de gemeente
Beverwijk, mede namens 374 bezorgde bewoners. Hierin worden zorgen geuit over de ruimte
die het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan biedt aan woningbouw, met name op
het vrijgekomen terrein naast Heliomare en de
Dorpsduinen.
Anneke van Genderen: “We zijn ons kapot
geschrokken toen wij de plannen zagen. De
plannen maken de bouw van bijna tweehonderd
woningen mogelijk. Wijk aan Zee telt nu ongeveer duizend woningen, dat betekent een groei
van bijna twintig procent. Bij Heliomare wordt
een maximale bouwhoogte van zeventien meter
genoemd, dan heb je het over flats.”
Tim de Rudder: “Goed dat de bewoners van
Wijk aan Zee zo meeleven. Bijna vierhonderd
reacties, daar moeten we iets mee. Daarom zijn
we met de initiatiefnemers in gesprek gegaan.
Ik snap dat de bewoners zeggen: het dorp moet
wel een dorp blijven. Dat is ook wat wij willen. Het dorpse karakter moet bewaard blijven.
Vorige week hebben Anneke en Marijke ons
laten zien, wat hun zorg is bij de Dorpsduinen en
Heliomare.”
Marijke Hopman: “Het bestemmingsplan maakt
woningbouw van twaalf meter hoog mogelijk op
de plaats van de Moriaan, de Vrijheit en Juttersoord. Bij die hoogte weet je al dat het de richting
van een appartementencomplex opgaat. Als je
drie van die bouwwerken in de Dorpsduinen zet,
dan heb je toch al een soort van boulevard?”
Tim de Rudder: “Wat we bij de huidige gebouwen in de Dorpsduinen zien, is het enorme
verschil in hoogte van de fundering. De Moriaan
en de Vrijheit liggen iets hoger ten opzichte van
de parkeerplaats, maar Juttersoord ligt een heel
stuk hoger. We hebben voor die drie locaties aangegeven, dat er twaalf meter hoog gebouwd mag
worden. Maar als je bij de Moriaan een twaalf
meter hoog gebouw neerzet, dan is dat iets heel
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anders dan bij Juttersoord.”
Anneke van Genderen: “De vraag is dan, waar
begin je met meten?”
Tim de Rudder: “Om die discussie te voorkomen, zou in het bestemmingsplan een meetpunt
vastgelegd moeten worden. We kunnen ook
kijken of we hier en daar de maximale hoogte
moeten aanpassen. Ik begrijp de bezorgdheid
over het zicht op de duinen en de uitstraling bij
nieuwbouw bij Heliomare.”

Ecologisch dorp

Het bestemmingsplan geeft kaders aan voor
woningbouw. Het betekent niet dat op alle locaties ook meteen gebouwd gaat worden. Aan de
Dorpsduinen gaat het bijvoorbeeld nadrukkelijk
alleen over de locaties waar nu al bebouwing
staat. Mogelijk kan daar in de toekomst woningbouw komen, bijvoorbeeld als de sporthal of
de school daar weggaan of in geval van nieuwbouw er bovenop. Dat is op dit moment niet
aan de orde. Anders ligt dat bij het terrein naast
Heliomare, dat is vrijgekomen na de verhuizing van het Speciaal Onderwijs van Heliomare
naar Heemskerk. Hoewel er voor zover bekend

nog geen concrete bouwplannen liggen, wordt
hier wel gekeken naar een nieuwe bestemming.
Volgens de werkgroep Kustbeschermers Wijk aan
Zee, ligt hier een mooie kans.
Marijke Hopman: “Bij Heliomare zou het zo
mooi zijn als je geen appartementengebouw
neerzet, maar woningen in de natuur opgenomen, we noemen dat eco-woningen. Wijk aan
Zee kan zich daarmee mooi op de kaart zetten als
een ecologisch dorp.”
Tim de Rudder: “Het bestemmingsplan is
gemaakt op basis van de Gebiedsvisie voor Wijk
aan Zee uit 2014. Daar stond dit niet in. Ik vind
het wel een sympathieke gedachte. Het betekent dat je voor deze locatie strakkere kaders
en eisen in het bestemmingsplan op neemt.
In de gemeente Beverwijk zijn wij niet gewend
om zoveel kaders in een bestemmingsplan vast
te leggen, maar het kan wel. Ik sta daar positief
tegenover. Dit is nog niet met het college of de
gemeenteraad besproken . Ik weet dus niet of de
gemeenteraad die extra kaders op het gebied van
duurzaamheid, inpassen in het landschap en type
woning in het bestemmingsplan wil vastleggen,
maar ik vind het wel een goed idee.”

Minder regels: definitieve afschaffing van de welstand
Een bekend spreekwoord (‘’Over smaak valt te
twisten’’) vormde voor de gelegenheid de aanleiding om het in de Beverwijkse raadscommissie te
hebben over welstand. Een welstandscommissie, of
welstand in zijn algemeenheid, kent Beverwijk als
gevolg van een proef niet meer.
Als het aan het voorstel van het college van B&W
ligt wordt deze beleidslijn straks definitief voortgezet.
Wat is welstand?
De gemeente heeft een wettelijke taak om te
zorgen voor een goede kwaliteit van de leefomgeving. Het veelgehoorde uitgangspunt schoon,
heel en veilig komt in dat verband vaak terug.
Zo wordt de leefbaarheid van de omgeving, de
veiligheid en aantrekkelijkheid gewaarborgd.
Daar profiteren alle partijen van, van inwoners
tot bedrijven. Gemeenten stellen om deze reden
soms regels over wat wel en niet gebouwd mag
worden in de openbare ruimte.
Een welstandscommissie oordeelt dan over de
aanvraag van de uit te voeren plannen.

Minder regels
Fracties als Gemeentebelangen, CDA, GroenLinks en de PvdA toonden zich positief over het
voorstel. Van de fractie van D66 werd door Weel
gewezen op “het belang van het verminderen van
de regeldruk.” Met het voorstel verdwijnt de toetsingscommissie, de welstandcommissie definitief.
Wel blijkt uit de stukken dat er een adviesteam
komt waarop een beroep kan worden gedaan.
Heinink (VVD) vroeg naar aanleiding van die
ontwikkeling aandacht voor wat nu de status
is van adviezen die desgevraagd door dit team
kunnen worden afgegeven. “Welke juridische
consequenties zijn er als mensen bijvoorbeeld
adviezen naast zich neerleggen? Is dat toch niet
zoiets als een verkapte welstandscommissie”
Witte (Fractie Witte) vroeg zich nog af “wat we
nu precies besluiten?’’
Dialoog
Verantwoordelijk portefeuillehouder Van Weel
bevestigde dat “Beverwijk welstandsvrij wordt,
maar wel onder dialoog zodat we de stad samen

mooier kunnen maken. We hebben hierdoor
minder regels en dat is een goede zaak.”
Voor de gebieden Binnenduin, Centrum en Wijk
aan Zee blijft een beeldkwaliteitsplan van kracht.
‘’Deze beeldkwaliteitsplannen zijn er puur te
inspiratie en kunnen de basis voor een gesprek
vormen’’, gaf zij verder aan. Welstandsvrij betekent echter niet exces-vrij.
Daarop heeft de gemeente wel een ‘ontsnappingsroute’ ingebouwd, het welstandsexces. Beverwijk
hanteert bij het toepassen daarvan het criterium
dat sprake moet zijn van een buitensporigheid
in het uiterlijk dat ook voor niet-deskundigen
duidelijk is en op die manier afbreuk doet aan de
ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Het is dan
mogelijk om handhavend op te treden.
Behandeling in de raad
In de raadscommissie van 16 november werd geconcludeerd dat het voorstel van het college van
B&W voldoende is besproken en als hamerstuk
wordt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 30 november.

Draagvlak bij bewoners

Het bestemmingsplan heeft als bijzondere voorwaarde dat nieuwe bouwplannen wel de steun
van de bewoners moeten hebben. Onduidelijk is
echter hoe dat draagvlak gemeten wordt.
Tim de Rudder: “Dit komt voort uit de nieuwe
Omgevingswet. Het is voor de gemeente ook
een nieuw fenomeen. We hebben daar nog geen
richtlijnen voor opgenomen.
Maar we kijken natuurlijk wel of een projectontwikkelaar serieus zijn best heeft gedaan om
de buurt te bereiken. Zeker als het om een wat
groter project gaat, dan heb je niet alleen met
directe buren te maken.
Heeft de projectontwikkelaar meer mensen
geprobeerd te bereiken? Heeft hij de Dorpsraad
erbij betrokken?”
Anneke van Genderen: “Wij maken ons hier
grote zorgen over. We hebben natuurlijk recent
gezien dat een bouwplan tot in de hoogste instantie is aangevochten, en toch staat er nu iets waar
wij niet blij mee zijn.”
Tekst en foto: Marian van den Hul.

Van de redactie

Op 24 november heeft De Jutter afscheid
genomen van Angela van den Bos, die de
opmaak van De Jutter verzorgde, en Martine Bleyi, die stukjes over sport schreef.
Angela en Martine ook vanaf deze plaats
heel erg bedankt voor jullie inzet.
De afgelopen maanden heeft Peter Duin
de opmaak al overgenomen. Naast het
penningmeesterschap gaat hij zijn creativiteit inzetten om De Jutter vorm te geven.
Sinds kort zijn er twee journalisten in
Wijk aan Zee komen wonen, Jacky de
Vries en Merei Dekker. Spontaan hebben
ze zich aangeboden om voor De Jutter te
schrijven. Hun bijdragen treffen we deze
maand in De Jutter aan. Jacky en Merei
welkom in Wijk aan Zee en bij De Jutter.
De Jutter van januari zal in verband
met de feestdagen in het weekend voor de
Kerst bezorgd worden.
De sluitingsdatum voor copij is daarom
vervroegd naar 12 december.
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0251 295 326
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Facebook
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www.imkos.nl
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Dorpsgenoten
Evelien woont nog maar drie en een half jaar in
Wijk aan Zee, maar ze voelt zich er thuis. De
geboren Heemskerkse is bij toeval hier terecht
gekomen.
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Evelien Andrée Wiltens

“Nadat het Anneko van der Laanhuis leeg kwam
te staan en voordat het werd verbouwd, werd het
tijdelijk bewoond als anti-kraakpand.
Een jaar heb ik daar gewoond en zo ben ik in
Wijk aan Zee gekomen. Het beviel me zo dat
ik er niet meer weg wilde. Toen de verbouwing
begon moesten we er uit en heb ik met nog twee
meisjes een jaar gewoond in een huis dat al een
tijdje te koop stond. Wat hadden wij een schoon
huis. Elk moment konden wij een telefoontje
krijgen dat er een kijker voor het huis kwam.
Maar ook daar kwam een eind aan en woon ik
nu op mezelf ”.
“Nadat ik het Kennemercollege had doorlopen
ben ik naar de Hogeschool voor de Kunsten
in Amsterdam gegaan en heb in 2013 ook een
docentenopleiding voor beeldende kunst afgemaakt. Daarna heb ik gewerkt achter de bar in
een kroeg in Amsterdam. Als je aan de goede
kant van de bar staat kun je geld verdienen en
als je zuinig leeft kun je ook nog sparen. Dat heb
ik gedaan omdat ik een lange reis wilde maken.
Toen ik genoeg had gespaard heb ik drie maanden door Thailand, Laos en Cambodja gereisd”.
“Van de kunst leven is er nog niet bij, hoewel,
dat is voor velen niet haalbaar. Ik heb een tijdje
gewerkt in een naaiatelier in Heemskerk. Waar
ik nu mijn brood verdien is bij de buitenschoolse
opvang ‘Natuurfontein’ in Amsterdam. De overige dagen ben ik bezig met de kunst. Maar daarmee ben ik wel intensief bezig. Ik geef schilderles
bij de ‘Studio O’ in de Grebbestraat in Beverwijk.
Dat is een stiching voor kunst-en Cultuureducatie. De ‘O’ staat voor oneindig, ondernemend en

onderwijs. Professionele kunstdocenten werken
aan een kwalitatief uniek onderwijsaanbod om
kennis en talent van kunst en cultuur te behouden, versterken, verbreden en verdiepen. Ik ben
er onderdeel van het educatieve team. Ik ben momenteel bezig met Johannes Vermeer. Ik zag een
documentaire van David Hogney, dat ging over
Vermeer en technieken, waarvan wij ons tegenwoordig afvragen of Vermeer die gebruikte, zoals
Camera Obscura of Camera Lucida. Ik heb met
de editie van Ezels en Kwasten van dit jaar mee-

gedaan en heb die technieken daarin gebruikt.
Op de foto zit ik met mijn interpretatie van ‘Het
Meisje met de Parel’. Ik vind haar heel mooi, een
schoonheid, vooral de manier waarop het licht
in dat schilderij zit. Door het hoge contrast en de
lichtinval. Het thema van ‘Ezels en Kwasten’ was
dit jaar de vervalsing, dus dat kwam goed uit’.
“Naast mijn passie voor Vermeer heb ik die ook
voor Jeroen Bosch. Vorig jaar heb ik de tentoonstelling ‘500 jaar Jeroen Bosch’ bezocht in Den

Bosch. Er was een website gemaakt, waarop je
kon inzoomen op een schilderij. Daarbij kon
je elk fragment van het schilderij nauwkeurig
bestuderen. Er werd uitleg gegeven van elk deel
van het schilderij. Ik heb een werk gemaakt dat
is geinspireerd door een schilderij van Jeroen
Bosch. Ik zal niets anders willen doen zoals nu;
werken met kinderen en schilderen. Ik hou van
kinderen en ik hou van kunst”.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink.

Koninklijke onderscheiding voor Dennis Schuijt van de KNRM.

Spar Poliste Wijk aan Zee tweede plaats beste Sparwinkel van de regio.

Burgemeester Martijn Smit heeft zaterdag 18 november in het KNRM-boothuis een koninklijke
onderscheiding uitgereikt aan Dennis Schuijt uit Wijk aan Zee. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. In de periode 1986 -2016 was Dennis actief als Jeugdstrandwacht, lid/postcommandant bij de Reddingsbrigade Wijk aan Zee (WRB). Ook is hij sinds 1994 actief bij de Koninklijke Redding Maatschappij (KNRM) station Wijk aan Zee als Opstapper, p.r.-coördinator en plaatsvervangend
schipper en schipper.
Foto: Heleen Vink.

Op 11 november was het finalefeest en de uitreiking van de beste sparwinkel 2017 in de regio van Den
Helder tot Rotterdam. De Wijk aan Zeese Spar Poliste is daarbij 2de geworden!!
Een goede buurtsuper, goed assortiment, schone winkel, vriendelijk personeel, dus een winkel om
trots op te zijn.
Martin Poliste op facebook: We zijn trots op ons fantastische team en natuurlijk op onze fantastische
klanten, en dit gaan we natuurlijk met u vieren!
Foto: Heleen Vink.
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Colofon
Jaargang 36 • nummer 12• 2017
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

De Jutter wordt maandelijks gratis huis
aan huis thuis bezorgd in Wijk aan Zee.
Dit is financieel mogelijk door de adverteerders. We zoeken daarom nieuwe
adverteerders om De Jutter in stand te
houden.

Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950

Het plaatsen van een advertentie kost:
1-kolomsadvertentie € 23,-- per maand
2-kolomsadvertentie € 33,-- per maand

Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk,
Stephanie Dumoulin, Heleen Vink, Jan-Paul van der
Meij, Jacky de Vries, Merei Dekker.

Meer informatie via jutter@live.nl
of 0251-248551

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden voor het januari nummer kan i.v.m. de
feestdagen tot 12 december.
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 mag, mits de
bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ mogen maximaal 25
woorden bevatten en zijn gratis voor dorpsbewoners
(maar een financiële bijdrage is welkom) en moeten
schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.
Administratie/advertenties/opmaak:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 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: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 279 100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond:
263863 - www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving: (riool,
groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken Beverwijk 256256
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente gebeidsverbinder BeverwijkWest: 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
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com

Als u De Jutter wilt sponsoren kan dit op
bankrekeningnummer:
NL52 RABO 0308 0598 67

VOOR
DE
VORM
Grafisch ontwerp
&
Fotografie
WWW.NIETWEGGOOIEN.NL

Kunst Ontmoetings Plek
& Toeristen Informatie Punt
Voorstraat 12, 1949BH Wijk aan Zee
T 06 814 68 816

KOP van WaZ
Al 12,5 jaar
Kunst Ontmoetings Plek Wijk aan Zee!
www.kopvanwaz.nl

OPEN:
vrijdag t/m maandag van 13 tot 17 uur
dinsdag t/m donderdag gesloten

toeristen informatie punt
www.tipwijkaanzee.nl

Op fotosafari met groep
acht van de Vrijheit
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Sint op bezoek ‘Ik vond het een mooie intocht’
Gezellige Sinterklaasliedjes van de fanfare
klinken als Sinterklaas weer aankomt in Wijk
aan Zee. Op deze laatste zaterdag van november
staan de kinderen bij de Duinrand in groten
getale klaar om de Sint een warm welkom en dito
rondrit te geven. Zoals de Goedheiligman zelf
later zei in de Moriaan:

,,Ik vond het een mooie intocht.”

Leerlingen maken een eigen tijdschrift
,,We gaan op fotosafari”, zegt fotograaf en kunstenaar Jan van der Land. Hij staat voor groep
8 van basisschool de Vrijheit. ,,Op jacht naar
verborgen zaken, dingen die zo gewoon zijn dat
je ze niet meer echt ziet. Daar gaan we foto’s
van maken.” De groep reageert uitgelaten en er
worden meteen allerlei ideeën geroepen.
De leerlingen zijn vanaf oktober bezig met
het maken van een tijdschrift. Op een onstuimige vrijdag mogen ze naar buiten voor een
fotoserie voor hun eigen blad. Het idee is om
op zoek te gaan naar ogenschijnlijk gewone
dingen op het Julianaplein en die vast te leggen
met twee professionele camera’s van Van der
Land. De fotoserie wordt een onderdeel in de
kinderRoetz, een speciale uitgave van platform
De Vrijstaat Roetz in samenwerking met de
Dorpsraad en afdeling Wijkgericht Werken. De
leerlingen maken zelf de inhoud, ze schrijven
verhalen, doen interviews en maken dus ook
de foto’s. De naam van het blad wordt WaZ.
Het is de tweede keer dat Roetz een speciale
kindereditie maakt. ,,Het is mooi om met
kinderen te werken”, zegt oprichter van Roetz
Jacky de Vries. ,,Ze kijken op een andere
manier naar dingen en daar kunnen wij als volwassenen wat van opsteken.” De Vries geeft een
aantal keer per jaar een tijdschrift uit, Roetz
Magazine, een open podium waar het iedereen
vrij staat iets te publiceren. En af en toe mogen
kinderen dat doen.
Tussen de buien door breekt net de zon door
de wolken als de kinderen het plein op rennen.
Jasmijn Verhorst (11) staat stil bij een bijzondere tegel met daarop de tekst ‘De Noordzee
moorden’. ,,Ik had deze tegel echt nog nooit
gezien”, zegt ze. Jasmijn schrijft toevallig ook
een artikel over de zee. ,,Het gaat over de plastic soep. De zee is heel erg vervuild. Ik vond
dat we daar iets mee moesten doen. Mensen
gooien alles maar zo op straat. Ze denken ‘een

flesje maakt niet uit’ maar als iedereen dat
denkt, dat wordt het een zooitje.”
Ondertussen loopt een jongen met de fotocamera naar Van der Land toe. ,,Meneer, kunt
u helpen. Waar is deze voor?” Hij wijst op de
lens. ,,Om scherp te stellen”, legt Van der Land
uit. “Je kijkt dan hierdoor en drukt dan op deze
knop.” En weg rent de jongen, om zijn foto te
maken. ,,Het is zo leuk om te doen”, zegt Van
der Land met een glimlach. ,,Dat meen ik echt.
Die spontaniteit, die kinderen zijn zo enthousiast.”
Twee meiden zijn ondertussen al klaar met
fotograferen. Ze zitten giechelend op de rand
van de fontein. ,,We gaan de burgemeester interviewen”, zegt Julia Schellevis (11). ,,Ik weet
niet zoveel over de burgemeester namelijk. Hij
is wel de baas over Wijk aan Zee. Maar komt ie
hier wel eens? En wat vindt hij dan? Dat wil ik
weten.” Ze doet het gesprek samen met Linette
de Blok (11). Zij wil burgemeester Martijn
Smit uithoren over zijn persoonlijke leven.
,,Je ziet hem altijd in de krant staan, maar je
weet niets over zijn leven. Heeft hij kinderen
bijvoorbeeld?”

En dat was het. Straten waren mooi versierd, de
reddingsboot van de WRB zat weer goed vol en
ook de Sint was nog patent na alle drukte van de
afgelopen tijd. Op het Julianaplein nam hij uitgebreid de tijd om met de kinderen te praten en
op de foto te gaan. Een klein roze prinsesje met
een Pietentutu vertelde Sint dat ze een tekening
voor hem had. Maar waar was de tekening dan?
,,Vergeten!” straalde ze. ,,Nou”, zei Sint, ,,dan doe
je ‘m maar in je schoentje.” En er werd nog even
een mooie foto gemaakt.
Pieten stonden op het balkon en strooiden kwistig met pepernootzakjes in het rond. Als vogeltjes
stonden de kinderen eronder met uitgestrekte
handen ‘Piet! Piet!’ te roepen. Het bombarde-

ment van pepernotenzakjes maakte wel enkele
slachtoffers. Pas na wat een eeuwigheid leek,
waren de dozen leeg, de handen vol en een enkele
traan gedroogd.
In de Moriaan heette burgemeester Martijn Smit
de Sint en Pieten welkom. ,,Wat fantastisch dat u
er bent. Wat zijn er veel kinderen!” De Sint stak
de burgemeester, die als burgervader voor het
eerst Sinterklaas in deze gemeente vierde, nog
een hart onder de riem. “Veel succes in Beverwijk, in Wijk aan Zee gaat het vanzelf.”
Een heerlijke middag volgde. Enkele kinderen
werden op het podium uitgenodigd en vertelden over een opruimactie van zwerfafval op het
strand. En over reddingszwemmen, wat de Sint
een heel goed tijdverdrijf vond. De kleine Eva
riep nog door de microfoon dat haar moeder een
baby in de buik had. Waarop Sint ad rem antwoordde: ,,Nou, dat is pas een echte surprise.” Na
veel gezang, nog een pakje drinken en wat lekkers toe, togen de kinderen weer naar huis. Om
waarschijnlijk allemaal hun schoentje te zetten.
Tekst en foto: Merei Dekker.

Nieuws van het Sinterklaas en Kerstcomité
Het comité is bij elkaar geweest in verband met
de voorbereidingen voor het Kerstfeest. Alle
alleenstaanden van 70 jaar en ouder alsmede alle
gehuwden/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 fruit-

mand heeft ontvangen zou u dan zo vriendelijk
willen zijn dit aan één van de leden van het comité te melden. Of per mail: heiwel@kpnmail.nl.
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.
Voor de ontvangers van een fruitmand maken wij
u er graag op attent dat deze niet op de gebruikelijke 24 december maar op zaterdag 23 december
zal worden rondgedeeld door de Kerstman.

Doppen sparen voor tien knikkertegels

Meester Guido de Koning is trots op zijn
leerlingen. ,,Het is een heel leuk project. Drie
leerlingen hebben een wetenschapper geïnterviewd. Buiten dat die man heel leuk kon vertellen, is het goed dat die kinderen contact met zo
iemand hebben gehad. Dat maak je anders niet
mee en nu wel. Ze stelden ook goeie vragen, ze
kunnen zich goed in iemand verplaatsen.” En
ja, zo besluit hij met een lach. ,,Iedereen moet
deze Roetz natuurlijk lezen.”
De speciale kinderRoetz, de WaZ, komt uit op
20 december en is onder meer te verkrijgen in
de Kop van WaZ. Meer informatie is te vinden
op Roetz.nl en op Facebookpagina De Vrijstaat
Roetz.
Tekst: Merei Dekker/Foto: Jan van der Land.

We spaarden op school doppen en uiteindelijk
hadden we 15 kokers vol. De directrice heeft er
voor gekozen om 10 tegels te plaatsen op het
schoolplein. De organisatie was verbaasd omdat
wij een kleine school zijn en toch veel doppen

hebben ingeleverd. Het lijkt heel ouderwets maar
het is toch super leuk. Ik denk dat kinderen er
wel mee gaan spelen. De school en wij zijn heel,
heel blij maar dan ook echt heel erg blij.
jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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Yogaschool in De Vrijheit

In een lokaal van basisschool de Vrijheit start in
januari een yogaschool. Drie yogadocenten bundelen hun krachten en gaan hier - op verschillende
tijdstippen - yogalessen geven. In eerste instantie
voor volwassenen, maar op termijn ook voor
andere doelgroepen.
Als je aan de drie yogadocenten Kalinka van
Wees, Stephanie Dumoulin en Nanon Lahnstein
vraagt waarom yoga zo goed voor je is, krijg je
enthousiast antwoord. Het is bewezen dat yoga
goed voor je is. Het vermindert stress, bevordert
de flexibiliteit van lichaam en geest. Het helpt je
de rust bewaren en maakt je bewuster van wat er
in je lichaam en geest gebeurt. Alledrie doen ze
zelf ook al langer yoga en vinden het heerlijk. Kalinka begon ooit met mindfulness en kinderyoga,
Nanon gaf haar eerste yogalessen aan ouderen,
voor wie het heel effectief is om valgevaar te
voorkomen. Stephanie is naast fotograaf ook
reikidocent en geeft pas relatief kort yogales. De
drie yogadocenten delen verder vooral een groot
enthousiasme. Een lokaal van de Vrijheit wordt
ingericht als gemeenschappelijk yogalokaal, waar
op termijn mogelijk ook andere activiteiten georganiseerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld
mindfulness of stiltedagen. Nieuw is ook dat
deelnemers mee kunnen doen aan verschillende
lessen: met een 10-rittenkaart kun je bij elke les
aanschuiven. Aanmelden of inschrijven is niet
nodig, je komt wanneer je kunt. In januari starten
lessen op een woensdagavond en vrijdagochtend.
In april komt de woensdagochtend erbij, en start

Ingezonden reactie:

Nav de jongste jutter wil ik even wat kwijt.
Ik reageer niet zo snel op publicaties, maar
in het verhaal over Vincent Bijlo gaat het
in een passage niet goed. Uiteraard weet ik
niet of dat aan zijn info ligt of dat het ergens
anders niet goed gegaan is. De dubbel-cd Zo
klinkt Wijk aan Zee is uitgekomen in 2006
en niet in 2000. Hij is gemaakt en geproduceerd door Jan-Paul en mijzelf. En niet
zoals er staat door JP, Vincent, Egon en Luc.
Jan-Paul en ik hebben werkelijk alles zelf
gedaan, als tweetal. Van geld bijeen brengen, tot een deel van de liedjes schrijven,
opnemen en de boekjes vouwen. Uiteraard
hebben we van velen hulp gehad. Maar bv
Egon Kracht had totaal niets van doen met
de cd. Mariska, de vrouw van Vincent, was
op uitnodiging één van de vele mensen die
op ons verzoek een liedje bijdroeg, dat over
het wegvallen van Luc ging. Het is gezongen
en gespeeld door Mariska en Vincent, en JP.
En Vincent heeft idd een inhoudelijk mooie
workshop geleid. We (JP, Jacques Kloes,
Luc en ik) hebben in de nazomer van 2005
de tekst van de Dorptionale geschreven.
Zelf heb ik later de muziek erbij gemaakt
en JP deed het arrangement. De cd kwam
in 2006 uit tijdens de manifestatie 125 jaar
badplaats. Concluderend: het is echt bizar
en niet waar om Vincent, JP, Egon en Luc
te noemen als makers van deze dubbel-cd.
Bovenstaand is geen aanval maar een poging
om te laten zien dat wat in het verhaal staat
over dit project niet klopt. Bovendien ben
ik trots op dit product en verbindt er graag
mijn naam aan. En geloof me, dat is in dit
geval terecht.
Ab Winkel.
Naschrift van de redactie:
Zo zie je maar dat ook mooie herinneringen
soms feitelijk niet helemaal juist zijn en het is
goed om dit hiermee recht te zetten..

ook kinderyoga op maandagmiddag. De naam
‘Ruimte voor yoga’ is dubbelzinnig, enerzijds
slaat dat op de feitelijke ruimte, het lokaal in de
Vrijheit, anderzijds op de ruimte die yoga in je
leven kan geven. Een 10-rittenkaart kost 75 euro,
in januari is de eerste maand 70 euro. Ook is het
mogelijk een gratis proefles te volgen.
Meer informatie: deruimtewijkaanzee@gmail.
com of www.deruimtewijkaanzee.nl
Tekst: Marian van den Hul/Foto: Heleen Vink.

Nieuwe minibiebs

Het dorp is drie kleine bibliotheekhuisjes rijker.
Een initiatief van Hans Singerling en Doede Zoete,
die samen met een groep Wijk aan Zeeërs een
bijzondere erfenis van ruim tienduizend boeken
beheren.
De ‘minibiebs’ staan in de Burgemeester Rothestraat, bij de speeltuin aan de Relweg en bij de
dorpskerk aan het Julianaplein. Je kunt er boeken
lenen of ruilen.

Wijk aan Zee erfde de boeken van Fransje de
Ruig uit Bloemendaal. De eigenaresse van de
tweedehands boekenwinkel ’t Boekendaaltje
wilde ermee stoppen en zocht een goede bestemming voor de ruim tienduizend boeken over
elk denkbaar onderwerp. Ze raakte daarover in
gesprek met Hans Singerling, een van de vaste
klanten. Hij kwam geregeld in de winkel, op zoek
naar boeken over voetbal. Zo werd het idee geboren om het dorp, waar geen officiële bibliotheek
meer is, toch van heel veel leesvoer te voorzien.
Dat viel in goede aarde bij Fransje, maar ook in
Wijk aan Zee. ,,Ik heb geen moment in wanhoop gedacht: ‘waar begin ik aan’. Ik kreeg alleen
maar enthousiaste reacties’’, vertelt Hans. ,,Het
bedrijf Buko stelde een container beschikbaar, de
voetbalclub werkte mee en vond een plek en de
dorpsraad en gemeente steunden het project.’’

Oproep aan vrijwillige hulpverleners
Als iemand in je nabijheid een hartstilstand krijgt,
bel je natuurlijk meteen 112. Terwijl de hulpdiensten nog onderweg zijn, kan het gebeuren dat er
al eerder een dorpsgenoot met een AED-koffertje
voor de deur staat. Laat hem of haar direct binnen,
want elke minuut telt.

seert, wordt de bloedsomloop op gang gebracht’’,
zegt Sandor. ,,Ook de hulpverleners zijn blij met
ons, dat laten ze steeds merken’’, vult Saskia aan.
,,Ze weten dat de slachtoffers in goede handen
zijn en laten ons gaan, zodat zij de tijd hebben
om hun spullen te pakken.”

Die oproep doen Sandor Weintre en Saskia
Vijfschaft. Twee van de veertig Wijk aan Zeeërs
die zijn aangesloten bij het landelijke netwerk
van Hartveilig Wonen. Deze vrijwilligers redden
levens door slachtoffers handmatig of met een
AED (Automatische Externe Defibrillator) te
reanimeren, nog voor de hulpdiensten zijn gearriveerd.
Het werkt eigenlijk heel eenvoudig, legt Sandor
uit. ,,Je bent aangesloten met je mobiele nummer. Door middel van GPS weet een centrale
dat je binnen een straal van 100 meter van een
melding aanwezig bent. Dan krijg je een sms met
de vraag of je hulp kunt verlenen. Die kun je met
‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden. In de meeste gevallen worden er twee vrijwilligers op een melding
afgestuurd. De een haalt de dichtstbijzijnde AED,
de ander gaat alvast naar het adres.’’

Sandor is ook vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en beschikte net
als Saskia al over een geldig EHBO-diploma. ,,Eigenlijk zou iedereen dat moeten hebben, zegt hij.
,,Je moet er toch niet aan denken dat je iemand
niet hebt kunnen helpen. Binnen je eigen gezin
of een vreemde. Gelukkig is er nu een discussie
gaande om het vanuit school te gaan regelen.’’
Met veertig vrijwilligers is Wijk aan Zee gelukkig goed gedekt. Sandor en Saskia weten niet wie
de meeste anderen zijn, maar willen wel graag
met hen in contact komen. ,,Toevallig weten wij
het van elkaar en is het fijn om na te praten. De
nazorg is vanuit Hartveilig Wonen goed geregeld,
maar het is ook goed om het onderling te kunnen
bespreken.’’ Sandor is de afgelopen twee jaar zes
keer opgeroepen. ,,Het zijn ingrijpende momenten.’’

Deze vrijwilligers hebben allemaal een reanimatietraining gevolgd en krijgen elk jaar een opfriscursus. ,,We weten dus wat we doen’’, vervolgt hij.
,,Het is echt van levensbelang, want bij een hartstilstand is het essentieel dat de bloedcirculaitie
op gang blijft, zodat er geen hersenbeschadiging
optreedt. De hulpdiensten zijn binnen acht
minuten ter plaatse, wij zijn er als buurtgenoten
veel eerder.’
Het is belangrijk dat dit initiatief meer bekendheid krijgt. ,,Mensen kijken soms wel eens raar
op als we voor de deur staan’’, vertelt Saskia. ,,Ze
verwachten een ambulance, maar dan staat er
ineens een vreemde of een bekende dorpsgenoot
voor de deur. Dan volgen er wel eens verbaasde
reacties en dat is logisch.’’

Er zijn meer redenen om met de andere vrijwilligers in contact willen komen. Niet alleen om
onderling nazorg of ervaringen uit te wisselen, je
zou deze dienst ook kunnen uitbreiden. ,,Stel dat
een ouder iemand hulp nodig heeft bij het verwisselen van een verband en er is geen instantie
die dat kan doen, zouden wij dat kunnen oppakken. Je kan nog veel meer voor elkaar betekenen’’,
leggen ze uit.
Daarom willen Sandor en Saskia een appgroep
oprichten, om de vrijwilligers te verbinden. ,,Zo
weten we van elkaar wie we zijn, houden we
contact en kunnen we over vervolgstappen brainstormen. Ik zie een unieke kans om vanuit deze
groep mensen ook bij te dragen aan de cohesie
in ons dorp.’’ Vrijwilligers kunnen zich melden
bij Sandor en Saskia via telefoonnummer 06 215
944 88. Meer informatie over Hartveilig Wonen
en het netwerk van vrijwillige hulpverleners is te
vinden via hartveiligwonen.nl

Sandor en Saskia zijn twee bevlogen mensen en
doen hun taak met hart en ziel. Ze proberen zo
vaak mogelijk bereikbaar en beschikbaar te zijn.
,,Het is fijn om iemand te kunnen helpen. Elke
seconde maakt verschil en zodra je het hart mas-

Tekst: Jacky de Vries/Foto: Heleen Vink.

Hans opereerde al snel niet meer alleen. In zijn
voetbalmaatje Doede Zoete, Margriet Verheijden,
José Ostendorf, Nelleke van der Lelij en anderen
vond hij al snel ‘partners in crime’. ,,Het is mooi
hoe zo’n idee opgepakt wordt en gaat leven in een
dorp’’, zegt Hans.
,,Met de bouwploeg van Sawaz hebben we platen
aangebracht aan de binnenwanden van de container om de boeken goed op te kunnen slaan. De
mannen hebben ook geholpen met het ophalen
van de boeken.’’
Het leeghalen van de winkel in Bloemendaal
was een avontuur op zich, herinnert Doede zich.
,,Je krijgt boeken over de meest uiteenlopende
onderwerpen in je handen en sommige titels
herkenden we van vroeger en dat roept weer
allerlei herinneringen op. Tijdens de verhuizing
bleven we heel vaak staan om even door een boek
te bladeren. Dat schoot niet op.’’
De container raakte al snel vol. Er moesten dus
snel mooie bestemmingen gevonden worden voor
de boeken. ,,Een deel kon opgeslagen worden bij
Bert Kisjes in de Grote Kerk in Beverwijk, die
er een boekenweekactie omheen organiseerde.
Een ander deel is naar scholen in Castricum en
Heemskerk gegaan, de kookboeken kwamen
terecht bij Be My Guest, de Engelse titels bij Sonnevanck en we konden de boekenvoorraad van
De Gouden Gunje verversen. Dozen met Duitse
boeken werden naar Ströbeck meegenomen en de
fietsclub leverde Franse boeken af bij de minibieb
in Mellionec.’’
De minibibliotheken vormen een volgend hoofdstuk in dit verhaal. Na lang zoeken vonden Doede
op internet een wereldwijde non-profitorganisatie
genaamd Little Free Libraries die samen met
patiënten van een psychiatrische instelling de
bibliotheekhuisjes maakt. Die ‘minibiebs’ kun
je ook registreren, zodat er een enorm netwerk
ontstaat. Vorige maand werden de blauwe huisjes
afgeleverd en door Hans en Doede op hun plek
gezet. Een van de huisjes verving de vervallen
minibieb die Hans voor zijn huis aan de Burgemeester Rothestraat had neergezet.
Het doel is dat mensen de boeken lenen of omruilen voor een ander boek. Dat is een kwestie
van loslaten. ,,Dat ga je niet in de gaten houden
en daar vertrouw je op. Natuurlijk kan het gebeuren dat iemand die geen geld heeft zo’n boek op
Marktplaats zet, maar dan nog. Als iemand dat
nodig heeft waarom niet?’’
Tekst: Jacky de Vries/Foto: Heleen Vink.
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Agenda

voor actuele informatie: www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 1 december
Café de Zon: Sinterklaas en Pieten feest van
DnD Dance; 15.00 – 16.30 uur
Sonnevanck: DJ La Rue; 21.00 uur
Zaterdag 2 december
Be my guest: Vegetarische kookworkshop
door The Happy Green Chef; 14.00 uur
Sonnevanck: Mr. BoogieWoogie; 21.30 uur
Zondag 3 december
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis
Rondleiding; 14.00 uur
Donderdag 7 december
Sonnevanck: Freddy Koridon; 21.00 uur
Vrijdag 8 december
Sonnevanck Bluesnight: Decades; 21.00 uur
Zaterdag 9 december
Sonnevanck Swingt: Krolsch ; 21.30 uur
La Baliza: Disco House; 21.30 uur
Zondag 10 december
Café de Zon: Mannenkoor WazManK met:
Zo Klinkt Wijk aan Zee; 14.00 uur
Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 december
De Banjaert: Kunst van het leven
Woensdag 13 december
De Moriaan: Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 14 december
Sonnevanck: Kim Schulte & Daan Krakers,
2de donderdag; 21.00 uur
Vrijdag 15 december
Sint Odulphuskerk: kerstconcert van de
Odulphuskoren; 19.30 uur
Doolhof: Derby SV Wijk aan Zee - de Kennemers met na afloop live muziek; 17.00 uur
Sonnevanck: Rose Marin; 21.00 uur
Zaterdag 16 december
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.30 uur
Sonnevanck: Singeltjesklubb; 21.30 uur
Zondag 17 december
Julianaplein: Kerstsamenzang; 17.30 uur
Dinsdag 19 december
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur
Woensdag 20 december
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur
Donderdag 21 december
Sonnevanck: Leo & Friends; 21.00 uur
Vrijdag 22 december
Dorpskerk: Kerstconcert: De Kennemer
Christmas Carol Singers; 20.00 uur
Sonnevanck: Arthur Ebeling; 21.30 uur
Zaterdag 23 december
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Café de Zon: Diner Dansant met Live Muziek; 17.00 – 22.30 uur
Santé: Kerst met Robert Leroy; 19.00 uur
Sonnevanck Swingt: Bloes broers; 22.00 uur
Dinsdag 26 december
Timboektoe: Kerst Noordpiersessie: Kim
Schulte & Daan Krakers; 15.00 – 17.00 uur
Woensdag 27 december
Timboektoe: Dag van de Popquiz; 21.00 uur

Donderdag 28 december
Sonnevanck: Lucky Monday; 21.00 uur

Dorpskerk

Vrijdag 29 t/m zondag 31 december
Café de Zon: Hein de Vries Schaaktoernooi;
13.00 uur

Zondag 3 december 10.00 uur; 1e advent.
Voorganger Ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis.
Zondag 10 december 10.00 uur; 2e advent.
Voorganger Ds. A. Molendijk te Heemstede.

Vrijdag 29 december
Sonnevanck Dinerclub: Jordi Repkes &
Eelke Ankersmit; 21.00 uur

Zondag 24 december 22.00 uur; Kerstnacht.
Voorganger Ds. D. Fisser.

Zaterdag 30 december
Sonnevanck Swingt: Flattire; 21.30 uur

Maandag 25 december 10.30 uur; Kerstmis.
Gezinsdienst

Zondag 31 december
Sonnevanck: Oudjaarsfeest met Bahia
Bounce; 22.00 uur

Diner dansant in Café De Zon

Café de Zon organiseert op zaterdagavond
23 december een Diner dansant, van 17.00 –
22.30 uur, met een viergangendiner en welkomstdrankje met live muziek voor €47,50
p.p. Dit gaat door bij minimaal 15 stellen tot
een maximum van 30 stellen.
Opgeven bij Café de Zon tel.: 0251 374203
of 06-20394558 of via info@cafedezon.com

Derby met historie

Zaterdag 16 december speelt sv Wijk aan
Zee 1 tegen de Kennemers,over deze wedstrijd wordt door de voetballiefhebbers in de
IJmond al weken gepraat.
Beide clubs hebben al verschillende wedstrijden tegen elkaar mogen uitvechten
volgens clubarchivaris Cees Valk. In zijn
archieven konden we nog wat informatie
vinden vanaf 1982:
4 Overwinningen sv Wijk aan Zee
1 Gelijke spel
3 Overwinningen de Kennemers
17 Goals sv Wijk aan Zee
14 Goals de Kennemers
Na afloop van de wedstrijd is er een feestavond in de kantine van de Doolhof met
zanger Hans Steiger. .

Rummikubvereniging De Zandloper

Houdt u ook van een spelletje rummikub?
Wij spelen elke donderdagavond in de Moriaan te Wijk aan Zee. We starten om 20.00
uur en zijn rond 22.15 uur meestal klaar.
Wij kunnen best nog wat leden gebruiken!
Voor € 42.50 per jaar speelt u gemiddeld
35 avonden. Kom gerust eens kijken of een
avond gezellig, gratis meespelen!
Informatie bij: Jacqueline Beekman, tel. 020
6454823 of Ina Luiken tel. 0251 374758

Blaasorkest Wijk aan Zee

Sinds maart is het “Blaasorkest Wijk aan
Zee” iedere maandagavond aan het oefenen in Café de Zon. Begonnen werd met 7
personen en op dit moment bestaat de groep
uit 10 personen die elke week oefenen voor
het begeleiden van het koor “de vrolijke
Noot” uit Heemskerk dat uit ca. 90 mannen
en vrouwen bestaat en op 23 december om
20.00 uur een uitvoering geeft in de Morgensterkerk aan de Vrijburglaan in Heemskerk. De entree is 5 euro waarbij inbegrepen
een drankje.
U kunt kaarten bestellen per mail:
franssueters@hotmail.com.
Wilt u ook meeblazen op maandagavond
kom dan gerust een keer langs om 8 uur.

Sport- en spelactiviteiten 6 t/m 12 jaar

Vind jij het leuk om samen sportief en actief
bezig te zijn? Kom dan elke donderdag van
14.30-15.30 uur naar Dorpshuis de Moriaan.
Elke week een gevarieerd sport- en spelprogramma. Je hoeft je niet vooraf aan te melden. Deelname € 1,-- per keer (incl. fruit).
Voor meer informatie: Bert Kalter (buurtsportcoach), tel. 06-33585758.

Odulphusparochie
Zo Klinkt Wijk aan Zee live
bij mannenkoor WazManK
WazMank, het gemengde mannenkoor uit
Wijk aan Zee, doet op 10 december een
gulle greep uit het reservoir lokale liedjes
onder de noemer Zo Klinkt Wijk aan Zee.
Het bijzondere concert begint om 14:00 uur,
in café De Zon.
Wijk aan Zee kent een muzikale historie. Er
zijn in de afgelopen jaren om uiteenlopende
redenen veel liedjes gemaakt waarin het
dorp centraal staat of een rol speelt. Een deel
daarvan kreeg een plek in de bundel van
WazMank.
Bij de uitvoering op 10 december zingt een
keur aan solisten mee: Mariëtte van Soest,
Saskia Dommisse, Rob van der Klooster en
Jan de Wildt. Maar ook 3 J’s: te weten Jos
Molenaar, Jan Aardenburg en Jan-Paul van
der Meij.
WazManK is bezig aan het vijfde jaar en
heeft zich in de bestaanstijd ontwikkeld tot
een muzikale factor van betekenis. Het koor,
onder leiding van Ab Winkel en Rob van der
Klooster, verzorgde de muziek bij de laatste
dodenherdenking, maar was ook te gast bij
het afscheid van burgemeester Van Leeuwen
en huldigingen van schaatsicoon Magnus
Carlsen. Het koor zingt een afwijkend en
eigenzinnig repertoire waarbij enthousiasme
en beleving voorop staan.

Zaterdag 2 december
19.00 uur Themaviering met Themakoor
voorganger zuster Josephina Burger
Zondag 10 december
9.30 uur Eucharistieviering met Odulphuskoor
voorganger pater R. Putman
Vrijdag 15 december
19.30 uur Kerstconcert van de Odulphuskoren
Na afloop glühwein en warme chocolademelk.
Zie het huis-aan-huisgidsje dat in december
wordt verspreid voor verdere bijzonderheden.
Zaterdag 16 december
19.00 uur Familieviering met Jeugdkoor
voorganger pater R. Putman
Zondag 24 december Kerstavond
19.00 uur Kerstfamilieviering met jeugd/themakoor; voorganger pastor N. Smit
Maandag 25 december Hoogfeest Kerstmis
9.30 uur Eucharistieviering met Odulphuskoor
voorganger pater R. Putman
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag
10.30 uur woord-communieviering met Carolsingers; voorganger pastor B. Stuifbergen

Oecumenische bijbelkring

Maandag 4 december is de vierde avond van de
oecumenische bijbelkring, ds. Arrie van Nierop
leidt het gesprek in. Met als jaarthema “lastige
bijbelverhalen” deze keer uit Genesis het verhaal
van Abraham en Isaak. Plaats van samenkomst
de consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein. Aanvang 19.30 uur.

