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Wijk aan Zee en schaken horen bij elkaar

Hij geniet er na 35 jaar nog steeds van en is trots 
op dit toernooi. Het woord uniek is wat hem be-
treft niet overdreven. ,,Dit toernooi met Wijk aan 
Zee als decor heeft een enorme charme, dat hoor 
ik ook terug bij de grootmeesters. Het is bijzon-
der dat zoveel grootmeesters verzameld zijn in 
een kleine badplaats in de winter. Ze vinden het 
oprecht fijn hier, kunnen rustig een rondje lopen 
zonder te worden lastig gevallen.’’

Wijk aan Zee en schaken horen bij elkaar. ,,De 
grootmeesters slapen en eten soms bij mensen 
thuis en er zijn in al die jaren mooie vriendschap-
pen ontstaan. Dat geldt ook voor de amateurs, 
van wie de meesten hier al jaren komen.’’ Dat 
de duizenden amateurs en de grootmeesters op 

dezelfde locatie spelen, zie je nergens anders, 
weet Jeroen. ,,En niet in een of andere luxe hotel, 
maar midden in het dorp op een leuke locatie als 
De Moriaan met zijn sportzaal.’’ 
Hij zou zelf ook graag meedoen, dat blijft krie-
belen, maar helaas. ,,Als toernooidirecteur wil 
ik continu beschikbaar zijn.’’ Toch zou iedere 
schaker dit toernooi moeten meemaken, stelt 
Jeroen. ,,In Wijk aan Zee ben je onderdeel van 
een familie. Dan hoor je er als schaker bij, zo 
voelt het, of je nu amateur bent of professional. 
De sfeer is fantastisch.’’ 
Dit jaar zijn er twee jubilea, het is niet alleen 
de tachtigste editie, maar het toernooi vindt 
daarnaast voor de vijftigste keer plaats in Wijk 
aan Zee. De toernooidirecteur is net als vele 

andere schakers verknocht geraakt aan dit dorp. 
Ook hier heeft hij een rekensom voor: ,,Ik heb 
inmiddels zo’n twee jaar van mijn leven hier 
doorgebracht. Tijdens het toernooi ben ik hier 
natuurlijk altijd, maar ook in de zomer kom ik 
wel eens langs en betrap ik me er zelf op dat ik af 
en toe mijn hand opsteek naar een bekende. 
Je kan me dus echt wel een parttime Wijk aan 
Zeeër noemen.’’  
                                                   Tekst: Jacky de Vries.

Op de foto Jeroen van den Berg (rechts) met  oud- 
wereldkampioen schaken Anatoli Karpov, op de 
slotdag van het toernooi in 2017. Karpov was dat 
weekend de eregast en reikte de eerste prijs uit aan 
de winnaar van 2017 Wesley So.

De afgelopen weken is in opdracht van de ge-
meente gewerkt om het veilig oversteken op de 
Verlengde Voorstraat te verbeteren. Ter hoogte 
van het Boothuisplein en de Zeecroft ligt nu een 
vluchtheuvel, waardoor in twee fasen kan worden 
overgestoken. Gelijktijdig met de aanleg van de 
vluchtheuvels is de Verlengde Voorstraat op-
nieuw geasfalteerd. Op vrijdag 15 december ver-
richtten wethouder Jaqueline Dorenbos samen 
met Ton Mars de openingshandeling.

Ton Mars is uitgenodigd aangezien hij jarenlang 
heeft geijverd voor het maken van een veilige 
oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. Het 
ontwerp is met de Dorpsraad Wijk aan Zee en 
omwonenden uitgewerkt tot een definitief ont-
werp. Wethouder Dorenbos gaf een korte toelich-
ting over het proces en Ton Mars deed zijn relaas 
zoals bij hem gebruikelijk op rijm. Daarna werd 
de “eerste oversteek” door hen samen gedaan.
Onderstaand het gedicht van Ton Mars;

Eindelijk
jaren lang hebben wij hier op moeten wachten
waarom geen oversteekplaats bij de Spar?
het is daar zo gevaarlijk oversteken
vooral voor ouderen, het is bar.

mijn vrouw werd hier licht aangereden
kwam met wat schaafwonden thuis
ze dorst zelfs niet meer te fietsen
haar dorpsleven lag voor haar in gruis

dus heb ik via de dorpsraad het initiatief genomen
haalde voor deze oversteekplaats veel handtekenin-
gen op 
de wethouder van het CDA heeft ze toen aange-
nomen
maar onze handtekeningenactie werd een flop

WANT!!! er waren weer eens geen centen
o.a. de punaises gingen voor
die ronde witte ringen op ieder kruispunt
die zijn gestoord in Beverwijk, riepen wij in koor

bewoners schilderde hier zelf witte strepen
een zebrapad strak, netjes, geniaal
maar tot ongenoegen van de schilders
reageerde de gemeente weg er mee, dat is illegaal

tijden veranderen net als de gemeente
men zocht samen met de dorpsraad na lang 
overleg
er moet iets gebeuren, dit kan zo niet langer
en kijk eens een oplossing een slag in de weg

nu kan men hopelijk veilig oversteken
maar het blijft opletten met het verkeer
samen met de gemeente zijn we er positief uitge-
komen
dorpsbelangen knipt nu het lint door het is ons 
beiden een eer

Roland Snijders, dorpsbelangen
Ton Mars, oud lid dorpsbelangen
van de Dorpsraad Wijk aan Zee.

Officiële opening oversteekplaats Verlengde Voorstraat

Het zijn drukke tijden voor Jeroen van den Berg. 
Hij is toernooidirecteur van het Tata Chess Tour-
nament dat op 12 januari van start gaat. Met zijn 
team zorgt Jeroen dat straks alles zo vlekkeloos 
mogelijk verloopt tijdens een van de meest unieke 
schaakevenementen ter wereld. De tachtigste editie 
alweer, die niet alleen de thuisbasis Wijk aan Zee 
op positieve manier op zijn kop zet, maar ook op 
toernooi gaat naar Hilversum en Groningen.

We spreken met een bevlogen man. Een ervaren 
organisator en groot liefhebber van de schaak-
sport. ,,Schaken was altijd mijn passie. Ik had 
talent, speelde tegen mensen als Jeroen Piket, 
maar had niet genoeg talent om net als hij de top 
te bereiken.’’ Toen koos Jeroen voor een andere 
passie, de journalistiek. Hij versloeg schaaktoer-
nooien, ging ze zelf organiseren en werd uitein-
delijk toernooidirecteur van Tata Chess. ,,Je mag 
gerust zeggen dat ik van mijn hobby mijn beroep 
heb gemaakt.’’

Toernooidirecteur zijn is in deze periode een 
fulltime baan. ,,Ik heb het uitgerekend en op jaar-
basis ben ik zo’n zeven maanden met dit schaak-
toernooi bezig. Februari is voor mij een rustige 
maand, dan is er even tijd om uit te blazen, 
maar in maart komen we alweer bij elkaar om te 
evalueren en plannen te maken voor de volgende 
editie. Je moet er ook snel bij zijn om de toppers 
te strikken. In april ben ik vaak op reis, bezoek 
ik andere toernooien om met grootmeesters te 
spreken. Dat waarderen ze hoor, dat persoonlijke 
contact.’’

In de zomer kan Jeroen even opladen, maar na 
de vakantie is het weer op volle kracht vooruit 
voor de toernooidirecteur en zijn team. Dat is 
geen sinecure. Zoals gezegd is Tata Chess een van 
de grootste evenementen ter wereld, waar niet 
alleen de top aan meedoet, maar ook duizenden 
amateurs al een jaar lang naar uitkijken.

2017: Legale oversteekplaats.

   2014: Illegaal zebrapad bij de Spar.



Kijk op de website of facebook voor het programma
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Een heerlijk verwenadres
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ETEN
Vijf dagen (ma, di, 
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van 15 - 21 uur
Donderdag is onze rustdag

GROENTE
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van 16 - 18 uur

BROOD
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van 10 - 15 uur
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CONTACT
0251 295 326

06 41 50 45 86

LIKE
Facebook 

‘Be My Guest’

2



Dorpsgenoten

Ruud van Wilgenburg is een echte Wijk aan Zeeër, 
geboren op de Relweg en bijna zijn hele leven heeft 
hij in dienst gestaan van de zee en Wijk aan Zee. 
Dat deed en doet hij bij de KNRM en daarnaast 
ook hulpstrandvonder. Iedereen heeft hem wel eens 
zien rijden in zijn rode terreinwagen. Dagelijks 
rijdt hij zijn ronde en speurt hij in zijn gebied naar 
spullen die zijn aangespoeld.

“Veertig jaar heb ik bij de Hoogovens gewerkt als 
elektronica monteur. Een elektro monteur doet 
het grote werk aan machines en wij deden het 
fijnere werk zoals beveiligingssystemen. Vanaf 
mijn 24ste ben ik bij de KNRM geweest. Van 
opstapper, tweede reservemotordrijver, reserve-
schipper, naar schipper. Bij de KNRM mag je op 
je 56ste niet meer varen en nu doe ik in het boot-
huis allerlei hand- en spandiensten. Altijd blijf je 
betrokken bij de reddingmaatschappij, het gaat 
niet zomaar uit je bloed. Het ‘Oud Zout’, zoals de 
gepensioneerden worden genoemd, komt nog 
wekelijks langs om een bakkie en een praatje”.

“Sinds een jaar of vijftien geleden hebben mijn 
vrouw Marga en ik het Duinpaviljoen van Theo 
Schoos draaiende gehouden als Theo en Mary 
met vakantie gingen. Maar ook was ik in die 
zelfde tijd Theo’s plaatsvervanger als hulpstrand-
vonder. Zo ben ik er dus vanzelf ingerold toen 
Theo overleed. Eerst met instemming van de 
burgemeester, maar afgelopen 14 september 
ben ik op het Provinciehuis officieel beëdigd als 
hulpstrandvonder door de Commissaris van de 

Koning Remkes. De burgemeester is de strand-
vonder, ook als hij nog nooit een stap op het 
strand heeft gezet, maar de hulpstrandvonder 
doet de dagelijkse werkzaamheden. Mijn strand 
loopt van de pier tot een paar honderd meter van 
paal 48, de gemeentegrens tussen Heemskerk en 
Castricum”. “Mijn taak is alles wat aanspoelt in 
beslag te nemen en ervoor te zorgen dat het bij de 
eigenaar terugkomt. Ik meld het bij de strandbe-
heerder, dat zijn de gemeenten Velsen, Beverwijk 
of Heemskerk. De volgende stap is het melden bij 
de douane. Dan is het eigendom van de gemeente 
en die heeft de plicht ervoor te zorgen dat de goe-
deren bij de rechtmatige eigenaar terugkomen”. 
“Met de hedendaagse transportwijze spoelt er 
niet zo veel meer aan. Er slaat nog wel eens een 
container overboord. Vroeger met gesjorde dek-
ladingen kwam dat vaker voor. De laatste grote 
vondst was in het begin van de jaren negentig, 
toen van Castricum tot aan de pier het strand vol 
lag met balken. En jutters heb je ook niet meer, 
dat is niet meer van deze tijd en doordat alle 
strandopgangen zijn voorzien van slagbomen 
kun je verhinderen dat mensen met terreinwa-
gens het strand op kunnen. Vroeger werd er 
intensief gejut, niet alleen omdat er toen nog wat 
te jutten viel, maar ook uit armoede. Kijk naar 
stropers, vroeger stroopten veel mensen in het 
duin, dat is er ook niet meer”. 

“Een half jaar geleden was de strandsuppletie op 
het Heemskerkse strand klaar. Het strand was zo 
opgehoogd dat de palen ongeveer 50 tot 80 cen-

Geboren is Aart in Bussum, waar zijn vader een 
Sparwinkel had. Zijn moeder kwam uit IJmuiden, 
waar haar vader werkte als sluiswachter. Hij was 
twee jaar toen het gezin Hiemstra in Wijk aan Zee 
kwam wonen, aan het Zeepad, waar zijn vader 
twee jaar later het eerste zelfbedieningsrestaurant 
van Nederland zou openen.

“Mijn ouders hadden elkaar leren kennen op het 
kleine strand van IJmuiden. Mijn vader wees een 
keer naar de overkant van de Zuidpier, ‘Daar aan 
het begin van de Noordpier wil ik een restaurant 
beginnen’. Hij heeft wel geprobeerd een vergun-
ning te krijgen, maar dat lukte niet omdat binnen 
enkele jaren de pier zou worden verlengd. 
Wel lukte het een vergunning te krijgen in Wijk 
aan Zee, aan het Zeepad. In 1957 zijn wij daar 
komen wonen, tijdens de bouw van Bou Sada 
woonden wij in een bouwkeet. En in 1959 werd 
het eerste zelfbedieningsrestaurant van Neder-
land geopend. Op zondagmiddag was er dansen. 
Het liep goed, maar in 1963 werd het minder 
en stopte mijn vader er ook mee. Ik woonde er 
heerlijk, lopend door de duinen naar school”.

“Na de lagere school wilde ik timmerman wor-
den, maar mijn moeder zei dat ik eerst maar naar 
school moest gaan, later kon ik nog wel beslissen, 
hoe het verder moest. Ik ging naar de HBS in Be-
verwijk, toen ik het diploma op zak had schreef 
ik me in voor een studie weg- en waterbouw. 
Ik ging logeren in Amsterdam, onderweg erheen 
reden wij langs de Hogere Zeevaartschool. ‘Laat 
me er hier maar uit, ik loop wel verder’. Ik had 
een spandoek gezien met de tekst ‘Open dag Ho-
gere Zeevaartschool’, dat wilde ik wel eens zien. 
Ik was verkocht, ik ga naar de Zeevaartschool. 
Gelijk tekende ik een contract voor een jaar in-
tern. Ik was nog in Amsterdam, toen mijn vader 
belde; ‘Ik heb zojuist een rekening gekregen van 
de Hogere Zeevaartschool, voor een jaar intern 
op jouw naam, 5000 gulden, klopt dat’? ‘Uhhh, ja 
pa, dat klopt’. Mijn moeder vond het prachtig, ik 
kwam thuis in een mooi uniform. Na mijn eerste 
gage begon ik mijn vader die 5000 terug te beta-
len. Tien jaar heb ik gevaren, behalve Azië, heb 

ik de hele wereld gezien. Ik eindigde als eerste 
stuurman. Ik had intussen mijn vrouw, Ans, leren 
kennen, al vrij snel gingen wij samenwonen”. 

“Toen was het afgelopen met het verlangen naar 
de zee, het verlangen naar Ans was sterker dan 
het verlangen naar de zee en ik besloot te stoppen 
met de zeevaart. Het was 1980 toen ik werd ge-
beld door aannemer Aad Eijke, hij zou gaan bou-
wen in het Paasdal, of ik interesse had. ‘Ik kom 
eraan’. Op vrijdagavond half zeven had ik een 
huis gekocht. De volgende week werd ik gebeld 
door Notaris Batenburg en Westen, wanneer het 
schikte om de cursus te beginnen. ‘Cursus, welke 
cursus?’, ‘De cursus voorzitter Vereniging van 
Eigenaren, waar Aad je voor heeft opgegeven’. 
Ik wist van niks maar ja, dat heb ik toen maar 
gedaan. Het huis werd in 1981 opgeleverd”. 

“Aad gaf me een advertentie: ‘Gevraagd, In-
specteur gevaarlijke stoffen bij het havenbedrijf 
Amsterdam’, ‘Jij hebt verstand van schepen, dit 
is wat voor jou’. Ik heb gesolliciteerd en werd 
aangenomen en ik werk nu nog steeds bij het 
havenbedrijf. Mijn hoogste functie is geweest 
adjunct havenmeester, nu ben ik adviseur ha-
venmeester. In 2015 werd ik uitgeleend aan ‘Sail 
2015’ als directeur Nautische Zaken. Dat is me zo 
goed bevallen, dat ik dat weer word bij ‘Sail 2020’. 
Ik heb het al zo geregeld, dat dat tevens mijn af-
scheid wordt. Als we de schepen gaan uitzwaaien, 
ga ik afzwaaien bij het havenbedrijf, dan ga ik 
met pensioen”. 

“In 2006, het jaar dat wij vierden dat Wijk aan 
Zee 125 jaar badplaats was, had de VVV de wed-
strijd Burgemeester van Wijk aan Zee uitgeschre-

ven. Ik zat bij de laatste vier bij de internet stem-
ming. Wij werden uitgenodigd in Sonnevanck 
om een speech te houden. Aan de hand van een 
applausmeter werd de winnaar bepaald. Zo werd 
ik burgemeester van Wijk aan Zee voor het leven.
Ik vond dat een burgemeester een eigen stropdas 
moest hebben met het wapen van het dorp, die 
heb ik laten maken. Als ik burgemeester ben, ga 
ik altijd in kostuum, met stropdas en de ketting 
om. Het eerste jaar heb ik 42 officiële handelin-
gen verricht. 

In 2006 mocht ik de gemeenteraad van Bever-
wijk toespreken, mijn laatste woorden waren; 
‘Bedankt voor de fijne samenwerking en laat het 
denken over Wijk aan Zee maar aan Wijk aan 
Zee over’.
                      Tekst: Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink.

Aart Hiemstra

timeter boven het zand uitstaken. Er is intussen 
al weer zoveel zand weggespoeld dat sommige 
palen al op omvallen staan. Vorige maand is paal 
47.500 van het strand van Castricum hier bij 
strandopgang Relweg aangespoeld”.

“Regelmatig vind ik dode of zieke bruinvissen of 
zeehonden. De dierenambulance komt ze halen 
en zorgen dat de dode dieren, als ze nog vers zijn, 
naar Naturalis komen, waar ze worden onder-
zocht om de doodsoorzaak te achterhalen. 
Bij levende dieren merk je snel genoeg of ze ziek 
zijn of niet, als je ze kan benaderen zijn ze ziek, 

die gaan naar Ecomare of Pieterburen. Aange-
spoelde dode vogels worden vernietigd. Van de 
zomer had een paard een hartaanval gehad en 
was gestorven, dan regel ik een shovel om hem 
weg te halen. Door zandverschuivingen kwam 
in januari een skelet van een jong mens boven 
het zand te liggen. Ik ben gaan zoeken wat dat 
kon zijn. Het bleek dat in 1918 een verdronken 
adelborst was aangespoeld. Omdat toen niet 
te achterhalen was wie de jonge man was heeft 
de toenmalige strandvonder hem op het strand 
begraven.
           Tekst: Georges van Luijk; Foto: Heleen Vink.

De nieuwe hulpstrandvonder Ruud van Wilgenburg
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Kunst Ontmoetings Plek 
& Toeristen Informatie Punt

Voorstraat 12, 1949BH Wijk aan Zee 
T 06 814 68 816

OPEN: 
vrijdag t/m maandag van 13 tot 17 uur
dinsdag t/m donderdag gesloten www.tipwijkaanzee.nl

toeristen informatie punt

KOP van WaZ

www.kopvanwaz.nl

Al 12,5 jaar
Kunst Ontmoetings Plek Wijk aan Zee!

Colofon
Jaargang 37 • nummer 1• 20178
Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. 

De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12

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

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

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze 
om redactionele redenen in te korten. De inhoud 
is voor de verantwoordelijkheid van de inzender. 
Anonieme of ongepaste inzendingen worden niet 
geplaatst. Overname uit De Jutter 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 Beverwijk-
West: 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
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 Van voetbal en bridgen kwam schaken

De 80e jubileumeditie van het Tata Steel Chess 
Tournament is de aftrap van een bijzonder jaar 
waarin ook gevierd wordt dat er al 100 jaar staal 
gemaakt wordt in de IJmond. Een mooie aftrap 
voor een feestelijk jaar in de IJmond regio en 
voor Tata Steel!
In 1938 kwamen er voor het eerst zo’n 50 
schakers samen op het terrein van de toenma-
lige Hoogovens om de strijd met elkaar aan te 
gaan. Nu in 2018 verzamelen meer dan 2.000 
schakers zich enkele kilometers verderop in het 
volledig in schaaksfeer omgetoverde Wijk aan 
Zee. Het mooie Tata Steel Chess Tournament is 
groter, drukker en spannender dan ooit en daar 
kan men trots op zijn. Zo wordt Wijk aan Zee 
even een heuse wereldstad van 12 tot en met 
28 januari en met dank aan de inzet van alle 
ondernemers en inwoners van Wijk aan Zee weet 
men weer alle bezoekers een onvergetelijke tijd te 
laten beleven.

Tijdens dit jubileumjaar wordt er voor het eerst 
een Tata Steel Chess Festival georganiseerd. 
Onderstaand een schema met de activiteiten. 

Neem een kijkje bij de schakers, laat de kinderen 
meedoen met Tata – Kids of Steel® Games of één 
van de vele andere activiteiten, warm op bij één 
van de partners onder het genot van een hapje en 
een drankje, luister naar het live commentaar in 
Heliomare en ontsnap uit de Chesscape Room. 
Maar vooral: geniet van alles wat Wijk aan Zee te 
bieden heeft. Bijna alle activiteiten zijn gratis (zie 
schema voor uitzonderingen) en vooraf aanmel-
den is niet noodzakelijk.
Kom naar Tata Steel Chess Festival (zaterdag 20 
en zondag 21 januari), of op de Chess on Tour 
locaties Hilversum (woensdag 17 januari) en 
Groningen (woensdag 24 januari) of online waar 
ook alle wedstrijden te volgen zijn. 
Kijk op tatasteelchess.com voor meer informatie.

           Tata Steel Chess Festival 

Het Tata Chess Tournament is ondenkbaar zonder 
Bert Snijders. Voor de vijfenvijftigste keer alweer 
is deze 78-jarige geboren Wijk aan Zeeër de as-
sistent wedstrijdleider. Een vertrouwd gezicht dus 
voor deelnemers en bezoekers van dit prestigieuze 
schaaktoernooi.

Het begon allemaal met een partijtje voetbal 
dat Bert en zijn vrienden in 1963 speelden in 
de buurt van het fabrieksterrein van de Mekog. 
,,Iemand van ons schoot de bal in het water en 
daardoor was het uit met voetballen’’, herinnert 
hij zich. ,,Toen we de bal uit het water probeer-
den te halen, kwam er een man uit het kantoor 
die vroeg wie van ons kon bridgen, want ze 
kwamen een mannetje tekort. ‘Azen vragen!’, riep 
ik. ‘Dan moet ik jou hebben’, zei de man.’’ 
Diens naam was Piet Zwart, een van de mensen 
achter het Hoogoven Schaaktoernooi, zoals het 
toen nog heette. ,,Hij vroeg me of ik ook kon 
schaken’’, herinnert Bert zich. ,,’Een klein beetje’, 
zei ik. Dat was genoeg om assistent wedstrijdlei-
der te worden. De tafels klaar zetten, de stukken 
op het bord plaatsen, al dat soort dingen.’’

In die 55 jaar zag Bert veel veranderen. ,,Toen 
had je nog afgebroken partijen, nu worden ze 
helemaal uitgespeeld en kan het dus ook wel 
eens heel laat worden’’, vertelt hij. ,,Het toernooi 
was ook veel kleiner dan nu. Er deden toen iets 
van honderd mensen mee misschien, dat zijn er 
nu ongeveer 1700.’’ Het toernooi groeide en het 
Kennemer Theater aan de Zeestraat, de thuisbasis 
in Beverwijk, werd al snel te klein. Eind jaren 
zestig verkaste het toernooi naar Wijk aan Zee 
en werd het een thuiswedstrijd voor de assistent 
wedstrijdleider. ,,Als echte Wijk aan Zeeër was ik 
daar natuurlijk harstikke blij mee.’’

Lang niet alle dorpsgenoten bleken blij met dit 
nieuws. Een grote groep vreesde voor de drukte 
en zag het toernooi liever weer richting Bever-
wijk vertrekken. ,,Dat hebben we geweten, want 
tijdens een van de partijen vloog er een steen 
door een ruit’’, vertelt Bert. ,,Die raakte een klok. 
Nadat alles opgeruimd was konden we weer ver-
der spelen.’’ Dat gaf een hele sensatie, weet Bert 
nog. ,,Toch lieten we ons niet van de wijs bren-
gen. We hadden het gevoel dat het om kwajon-
gens ging, met ouders die het maar niks vonden. 
Ik geloof nog steeds dat het een kwajongensstreek 
was, want het is daarna nooit meer gebeurd.’
Ondanks deze kleine ‘aanslag’ is het toernooi in 
Wijk aan Zee gebleven. Grootmeesters kwamen 
en gingen en Bert was er steeds bij. Hij heeft er 

vele mooie herinneringen aan overgehouden. 
Aan mensen als Ulf Andersson bijvoorbeeld, 
de Zweed die in 1983 het toernooi won, of aan 
Jan Timman en Hans Böhm. Ze kwamen ook 
geregeld bij de familie Snijders over de vloer. 
,,Legendarisch waren de bonte avonden, waarbij 
de deelnemers verkleed gingen. Dan kleedden ze 
zich om bij ons thuis.’’

Een minder leuke herinnering is de storm in 
de jaren zeventig, waarbij De Moriaan zijn dak 
verloor. Bert weet het nog als de dag van gisteren. 
,,Het gebeurde op een zaterdag, het toernooi liep 
op z’n einde, maar de laatste partijen moesten 
nog gespeeld worden. Er viel een gewonde, de 
dochter van Piet Zwart.’’ In allerijl moesten de 
school en de kerk worden klaargemaakt om het 
toernooi te kunnen voortzetten.’’

Bert Snijders is ook bekend als de wrakkenspeci-
alist van Wijk aan Zee. Het schaken en de liefde 
voor wrakken gingen de afgelopen decennia ook 
wel eens samen. Toen de Wang Chung vastliep in 
1972. ,,Ik hoorde het als eerste en ben toen met 
een groep schakers naar het strand gegaan om 
te kijken. Een fantastisch gezicht. Gelukkig was 
het toen een rustdag, anders had ik dat natuurlijk 
niet gedaan. Ik kan niet zomaar van mijn post 
weglopen.’’

                  Tekst: Jacky de Vries; Foto: Heleen Vink.

De schaakstukken langs de toegangsweg bieden 
een warm welkom voor de schakers en de gasten 
die Wijk aan Zee tijdens het Tata Steel Chess 
Tournament aandoen. 
De afsluiting van het 80e schaaktoernooi wordt 
gevierd op de Koninginnenmarkt op het Julia-
naplein met een Koningsdiner met lekkere snert 
op zondag 28 januari van 16.00 tot 19.00 uur. 
Het Koningsdiner wordt omlijst door schaken en 
muziek van lokale muzikanten.
Er is simultaan schaken met Robert Ris voor 
jong en oud. Verder een onverwachte act, met 
het schaken als centraal uitgangspunt op deze 
zondagmiddag! 

Medaille voor de winnaar 
De speciale medaille van Wijk aan Zee en Bever-
wijk, gemaakt door beeldhouwster Sjanneke van 

Herpen, wordt voor het vierde jaar uitgereikt aan 
de winnaar van het Tata Steel Chess Tournament 
2018. 
De huldiging van de nieuwe schaakkampioen zal 
muzikaal omlijst worden door gemengd man-
nenkoor WazManK. Het koor zingt de Dorptio-
nale en assisteert bij een speciaal gecomponeerd 
lied dat Tritone heet. Tritone is gebaseerd op een 
drietonig alarmsignaal dat op het Tataterrein 
wordt gebruikt en past in de gedachte om irritatie 
om te vormen tot inspiratie. Het wordt vertolkt 
door Waz3, met assistentie van WazManK. Wees 
Werelds Welkom! 

Zonder de gemeente Beverwijk en alle vrijwil-
ligers zouden deze mooie initiatieven niet tot 
stand zijn gekomen.

   Huldiging op de Koninginnenmarkt
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Sinds juli dit jaar houdt Leanne Rozemeijer prak-
tijk in het Gezondheidscentrum aan de Dorpsdui-
nen in Wijk aan Zee. Mensen kunnen er terecht 
voor voedingsadviezen als ze willen afvallen. 
Maar ook als er kilo’s bij moeten of voedingsaan-
passingen nodig zijn bij diabetes of verhoogd cho-
lesterolgehalte. Haar motto is: wees niet te streng 
voor jezelf en geniet ook vooral van eten. 

Leanne (21) studeerde afgelopen zomer af en 
kon direct aan de slag bij Voedingsadviesbureau 
De Winter, waar ze ook stage heeft gelopen. De 
Castricumse werkt in een praktijk in Katwijk, 
een mijl op zeven voor haar. Daarom greep ze de 
kans om een ochtend in de week in Wijk aan Zee 
te werken met beide handen aan. ,,Mijn zwager is 
fysiotherapeut in het Gezondheidscentrum. 
Ze zeiden altijd al, als je klaar bent met je op-
leiding, dan kom je maar hier. En dat is gelukt.’’ 
Inmiddels is ze elke woensdagochtend te consul-
teren. De fascinatie voor voeding zat er al vroeg 
in bij Leanne. Haar moeder was altijd bezig met 
lekker eten en haar vader was van de gezonde 
voeding. ,,De gewoontes van thuis neem je je hele 
leven met je mee. Ik ben zelf ook altijd met eten 
bezig. Ik hou van lekker eten. Wat betreft mijn 
vak ben ik zelf mijn grootste inspiratiebron. 
Ik was het buitenbeentje bij de opleiding. 
Die meiden waren best wel streng. Ik merk 
het verschil in wat we maken als we afspreken 
om samen te eten. Komen zij met een gezonde 
groentenwrap aan. En ik ben het dan die een seri-
euze chocoladetaart maakt, ik ga dan los. Soms 
moet je er gewoon voor gaan en er helemaal van 
genieten. Ik grap altijd dat als ik het diëtistenvak 
zat ben, ik een restaurant ga beginnen.’’ 

Het gaat wat Leanne betreft om de balans in wat 
je eet. Dat geldt ook voor de feestdagen. ,,Het zijn 
vier dagen. Twee kerstdagen, oudejaarsavond 
en nieuwjaarsdag. Geniet daarvan, en eet lekker 
mee. Maar bestempel jezelf niet als kliko. Kijk uit 
met de restjes, blijf er niet van dooreten. Je kunt 
bijvoorbeeld het overgebleven voedsel invriezen 
voor later.’’ In het algemeen blijft het credo van 
Leanne niet te streng zijn voor jezelf, en te genie-
ten. ,,De lat moet steeds hoger. Je wordt opgejut, 
het moet sneller en beter en harder afvallen. 

Vegetarisch eten saai? Zeker niet. Met die gedachte 
hebben Ella de Jong en Janine Beelen in Be my 
guest een kookworkshop vegetarisch koken gehou-
den. Deze sessie was een try-out, maar er zullen 
in het nieuwe jaar meerdere kookworkshops met 
verschillende thema’s volgen.

Muziek maken verbindt, eten maken ook. 
Daarom is het ook zo leuk om met onbekenden 
te musiceren en te koken. Met z’n vieren begin-
nen we op een ijskoude decemberzaterdag aan 
een vegetarisch menu. 
Op de receptbeschrijving staan heerlijke dingen 
als baba ganoush (auberginepuree) fluweelzachte 
pompoensoep, goddelijk gevulde portobello en 
pastinaaktartelettes. Niet voordat we een korte 
uitleg van Ella over de keuken hebben gekregen 
en bijbehorende hygiënevoorschriften (‘haarnet-
jes opdoen vind ik wat ver gaan, dat hoeft voor 
mij niet’) beginnen we te koken.
Al snel wordt het gezellig in de kleine maar 
doeltreffend ingerichte keuken. Ieder krijgt een 
gerecht voor zijn rekening. Kok Janine Beelen 
helpt, staat bij en geeft tips. Na een kwartier ruikt 
het al verrukkelijk en leer ik mijn medekoks wat 
beter kennen. Zo hebben we het over bonuskin-
deren, tweede huizen in Noorwegen, oude mixers 
en hoe we het handigste een pompoen kunnen 
schillen. Andrea bakt thuis al veel taarten dus die 
maakt de portobello’s. Ik besluit me daarom op 
de feestelijke decemberchocoladetaart te storten. 

Dat heb ik geweten, want ik ben maar liefst drie 
kwartier bezig om eieren en suiker te mixen. 
Het loont, want ik heb nog niet eerder zo’n luch-
tig en schuimig eimengsel gehad als nu. 
En ik heb geleerd om geduld te hebben om een 
perfect taartdeegje te krijgen. 
Het leuke is dat we niet zomaar een beetje voor 
onszelf koken, maar voor de gasten die die avond 
komen eten in het restaurant. ,,Dat leek ons een 
leuk extraatje’’, zegt Ella die nu een jaar haar eet-
lokaal Be my guest runt. ,,We dachten eerst alleen 
de deelnemers zelf te laten eten van hun gerech-
ten. Maar dit geeft toch een extra tintje.”
En dat maakt het inderdaad leuk. Want als we 
zelf aan tafel zitten te smullen, komen de eerste 
gasten binnen. We kijken steeds of ze het lekker 
vinden wat ze op hun bord krijgen. ,,Als ze stil 
zijn tijdens het eten, dan is het goed’’, zegt Erik, 
die al vaker heeft meegedaan aan kookworkshops. 
,,Koken vind ik wel heel leuk om te doen ja. 
Ik heb nu weer wat opgestoken over bladerdeeg. 
Normaal zit ik daarmee te klooien, maar nu heb 
ik de randen met water aan elkaar gestreken. 
Dat zijn handigheidjes, daar heb je wat aan.’’
De volgende kookworkshop is op 6 januari. Dan 
staan er culinaire hapjes op het programma. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Be 
my guest. Via Facebook: www.facebook.com/
bemyguest.menu/ 
of per email: bemyguest.menu@gmail.com 
                                        Tekst en foto: Merei Dekker.

Janine Beelen (48) kookt sinds afgelopen juni bij 
eetlokaal Be my guest aan het Julianaplein. Dat 
doet ze een keer per week en het is altijd een vege-
tarisch menu. In december gaf ze een eerste kook-
workshop in het restaurant, ook vegetarisch. ,,Ik 
hou van koken en van contact met mensen. Dat 
kwam nu samen. Het was heel leuk om te doen.’’.

In april van dit jaar gooide Janine het roer dras-
tisch om. Na een carrière in het bedrijfsleven, 
onder meer in de commerciële hoek, besloot 
ze zich geheel te richten op haar passie: eten en 
koken. Een spannende stap, maar er was niet 
aan te ontkomen. De ommekeer kwam tijdens 
een wandeling door haar woonplaats Haarlem, 
een paar jaar geleden. ,,Ik was al een tijd bezig 
met yoga en gezond eten. Niet overdreven, ik 
eet ook heus wel een bitterballetje, maar ik lette 
een beetje op voeding. Ik was net terug van een 
yogavakantie toen ik een aankondiging zag van 
een vegetarische kookopleiding van een jaar. 
Ik dacht: dat ga ik doen.” 

Tijdens de opleiding, die ze naast haar reguliere 
baan deed, leerde ze de fijne kneepjes van het ve-
getarisch koken, maar ook veganistisch, ayurve-
disch en macrobiotisch koken. ,,Superinspire-
rend. Het was helemaal niet bedoeld om er mijn 
werk van te maken. Maar ik werd gevraagd om 
hier en daar te koken voor mensen.” Zo maakte 
ze maaltijden voor deelnemers van yogareizen 
in binnen- en buitenland en was ze de vraagbaak 
voor keukentips in haar vriendenkring. 
,,Zo is het balletje gaan rollen. Ik was net voor 
mezelf begonnen toen een vriendin zei dat ze 
iemand kende die koks zocht. Zo ben ik bij Be 
my guest in Wijk aan Zee terecht gekomen.’’

Inmiddels floreert de ‘The Happy Green Chef ’, 
zoals het bedrijfje van Janine heet. Ze verzorgt 
maaltijden op locatie voor bedrijven, maar ook 
bij mensen thuis en ze is voor van alles te porren. 
De insteek is puur eten, zonder toevoegingen, 
zonder zakjes, vooral met seizoensgebonden 
producten en altijd 100 procent vegetarisch. 

Al die dieetgoeroe’s die de oplossing menen te 
hebben, mensen worden daar onrustig van. Maar 
extreme diëten zijn vaak te eenzijdig. Je kunt het 
soms als opstart gebruiken, dan val je snel af. 
Maar je moet op een zeker moment toch weer 
gewoon gaan eten. Dan kom je weer aan, dat is 
heel demotiverend. Ik ben meer van het gezonde 
eetpatroon, dat is veel belangrijker dan in korte 
tijd veel afvallen. Ik probeer een dieet aan te 
passen op hoe iemand normaal gesproken eet en 
daarbinnen te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Het moet op lange termijn vol te houden zijn. 
En belangrijk: je moet jezelf iets kunnen toestaan, 
zonder het meteen als een verloren dag te zien.’’

   ‘Wees niet te streng voor jezelf ’

Veel mensen grijpen januari aan om van de 
winterkilo’s af te komen. Leanne wil daar best iets 
over adviseren, maar tegelijkertijd geeft ze aan 
dat het natuurlijk heel persoonlijk is en de beste 
manier voor iedereen verschilt. 
Ze raadt in elk geval af om heel extreem aan de 
slag te gaan. ,,Kijk wat je prettig vindt. 
Als je gezond bent verder, houd dan de richtlij-
nen van het voedingscentrum een beetje aan. 
Er is natuurlijk wel veel om te doen de laatste tijd, 
maar als basisidee is het niet zo slecht.’’ 
En een andere tip: maak een lijstje als je bood-
schappen gaat doen en doe de inkopen een keer 
per week. ,,Als je elke dag boodschappen doet, 
dan neem je zo die reep chocola mee, omdat je 
dan uit je werk komt en misschien trek hebt. 
Je koopt sneller dingen die niet zo nodig zijn.’’

In de toekomst wil Leanne zich gaan specialise-
ren op gebied van diabetes, maar ook op eetge-
drag. ,,Dat is interessant vind ik. Zoveel mensen 
hebben tegenwoordig overgewicht. Dat heeft 
vaak te maken met gedachten en emoties. Ik vind 
het interessant me daarin te verdiepen en daar-
mee met mensen aan de slag te gaan.’’ Mochten 
mensen adviezen willen over afvallen, aankomen, 
een gezond eetpatroon volgen of voedingsadvie-
zen willen bij ziekte, kunnen ze contact opnemen 
met Leanne Rozemeijer via de receptie op 
023 5573344 tussen 9.00 en 13.00 uur.
                                       Tekst en foto: Merei Dekker.

‘Ik heb van mijn passie mijn werk gemaakt’
     Janine van Beelen kookt wekelijks bij Be my guest

Diëtiste Leanne in Gezondheidscentrum

Eerste kookworkshop in Be my guest is succes
        ‘Koken voor gasten geeft net dat extra tintje’

Naast het wekelijkse menu dat ze verzorgt bij Be 
my guest, wil ze na de succesvolle eerste keer ook 
vaker kookworkshops organiseren. ,,Een half jaar 
geleden had ik nooit gedacht dat het zo zou gaan. 
Ik was best van de zekerheden in het leven en 
mijn vaste baan opzeggen was ondenkbaar. 
Maar ik krijg zoveel energie van wat ik doe. 
Ik heb van mijn passie mijn werk gemaakt.’’
Meer informatie op www.thehappygreenchef.nl 
                                       Tekst en foto: Merei Dekker.

Recept Gevulde Portobello’s 4 personen
Ingrediënten:
4 portobello champignons 
1 kleine ui of een sjalotje, fijngesnipperd 
1 teentje knoflook, fijngehakt 
1/2 rode (punt) paprika in kleine blokjes 
gesneden 
snufje cayennepeper 
2 eetlepels roomkaas (Mon Chou) 
2 eetlepels geraspte kaas
1 eetlepel gehakte peterselie 
1 eetlepel paneermeel 
olijfolie 
peper en zout 

Bereidingswijze: 
Verwarm de oven op 180 graden, bekleed 
een bakplaat met bakpapier. 
Veeg de portobellochampignons schoon 
met keukenpapier, verwijder voorzichtig 
de steeltjes en snij deze heel fijn.
Verhit de olijfolie in een koekenpan, bak 
hierin de ui en knoflook.Voeg de gehakte 
champignonsteeltjes en paprikablokjes toe 
en bak kort. Neem de pan van het vuur en 
laat afkoelen.
Bestrijk het hoedje van de portobello-
champignons met olijfolie en zet ze op 
de bakplaat. Roer de roomkaas, geraspte 
kaas, gehakte peterselie en paneermeel 
door het paprikamengsel. Proef en breng 
op smaak met cayennepeper, peper en 
zout. Vul de champignons met het meng-
sel en zet ze ongeveer 15 tot 20 minuten 
  in de oven. Eet smakelijk!
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Agenda 
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Maandag 25 december - Kerstmis
Sint Odulphuskerk: Kindje Wiegen; 13.00 – 
15.00 uur
Dinsdag 26 december - 2e Kerstdag
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: DonderdagSessie: Lucky Mon-
day; 21.00 uur 

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

Vrijdag 29 december
Sonnevanck Dinerclub: Jordi Repkes & 
Eelke Ankersmit; 21.00 uur
Zaterdag 30 december
Sonnevanck Swingt: Flattire; 21.30 uur
Zondag 31 december - Oudejaarsdag
Sonnevanck: Oudjaarsfeest met Bahia 
Bounce; 22.00 uur

Maandag 1 januari - Nieuwjaarsdag
Strand Wijk aan Zee: Nieuwjaarsduik; start 
14.15 uur; duik 15.00 uur
Donderdag 4 januari
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 5 januari
Sonnevanck Swingt: Crazy Piano; 21.00 uur
Zaterdag 6 januari
Be my guest: Workshop culinaire hapjes 
maken; 14.00 uur
Sonnevanck Swingt: DJ La Rue; 22.00 uur
Zondag 7 januari
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis 
Rondleiding; 14.00 uur
Café de Zon: SAWAZ Nieuwjaarsreceptie 
voor alle dorpsgenoten; 16.00 uur
Donderdag 11 januari
Sonnevanck: Kim & Daan; 20.30 uur

Vrijdag 12 januari t/m zondag 28 januari
De Moriaan en Café de Zon: 
80e Tata Steel Chess Tournament

Vrijdag 12 januari
Kop van WaZ: opening expositie in het te-
ken van fotografie en houtskool; 17.00 uur
Sonnevanck DinerClub: Leonard Busselaar 
& Robert Swijgman; 20.30 uur
Zaterdag 13 januari
Sonnevanck Swingt: Elvis; 22.00 uur
Woensdag 17 januari
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur 
Donderdag 18 januari
Sonnevanck: Leo & Friends; 21.00 uur
Vrijdag 19 januari
Sonnevanck Swingt: Singeltjesklubb; 22.00 
uur
Zaterdag 20 januari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Tata Steel Chess Festival (zie pagina 5)
Sonnevanck Swingt: Sixty Pound; 22.00 uur
Zondag 21 januari
Tata Steel Chess Festival (zie pagina 5)
Kop van WaZ: Aquarel workshop met Geor-
gien Wybenga; 14.00 – 17.00 uur
Donderdag 25 januari
Sonnevanck: DonderdagSessie Jacky’s 
Choice; 21.00 uur
Vrijdag 26 januari
Sonnevanck: Dreammachine; 22.00 uur
Zaterdag 27 januari
Sonnevanck: The Usual Dogs; 22.00 uur
Zondag 28 januari
Julianaplein: Koninginnenmarkt ter afslui-
ting van Tata Steel Chess Tournament en 
huldiging van de winnaar; 16.00 – 19.00 uur

Dorpskerk

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

Maandag 25 december 10.30 uur; Kerstmis.
Gezinsdienst

Zondag 7 januari 10.00 uur
Voorganger dr. K. Bras

Zondag 21 januari 10.00 uur
Oecumenische viering met Odulphuskoor; 
voorgangers pastor N. Smit en ds. A. van Nierop

Odulphusparochie

Zondag 24 december Kerstavond
19.00 uur Kerstfamilieviering met jeugd/thema-
koor; 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 Carol-
singers; voorganger pastor B. Stuifbergen

Zaterdag 6 januari
19.00 uur Themaviering met Themakoor
voorganger pastor N. Smit

Zondag 14  januari
9.30 uur Afscheidsviering met alle koren
voorganger pater R. Putman

Zondag 21 januari Dorpskerk
10.00 uur Oecumenische viering in de Dorpskerk 
met Odulphuskoor; 
voorgangers pastor N. Smit en ds. A. van Nierop

Zondag 28 januari
9.30 uur woord-communieviering met 
Odulphuskoor; voorganger pastor Kiki Kint

Oecumenische bijbelkring
Maandag  8 januari is de vijfde avond van de 
oecumenische bijbelkring, ds. Arrie van Nierop 
leidt het gesprek in. Met als jaarthema “lastige 
bijbelverhalen” wordt ingegaan op het verhaal 
over het dochtertje van Jairus; Marcus 21-43. 
Aanvang 19.30 uur.  Plaats van samenkomst de 
consistoriekamer van de Dorpskerk.

Week van de eenheid 2018
Mondiaal wordt elk jaar in de vierde week van 
januari aandacht geschonken aan de verdeeld-
heid die door de eeuwen is ontstaan onder de 
christenen. Er wordt in speciale vieringen en 
bijeenkomsten aandacht geschonken aan deze 
verdeeldheid en gebeden om meer eenheid. 
In Wijk aan Zee bestaat al decennia lang een 
intensieve samenwerking tussen de beide kerken. 
Onze verbondenheid willen we weer tot uitdruk-
king brengen in een oecumenische viering op 
zondag 21 januari. 
Het motto van de gebedsweek is dit jaar “Recht 
door Zee”, toepasselijk voor ons kustdorp. 
De plaats van samenkomst is de eeuwenoude 
Dorpskerk waar tot de 17e eeuw alle inwoners 
van Wijk aan Zee ter kerke gingen. 
Aanvang 10.00 uur, voorgangers zijn pastor Nico 
Smit en dominee Arrie van Nierop.

Afscheid van Pater Roland Putman
Na 8 jaar werkzaam te zijn geweest in de Eloy-
parochie van Beverwijk/Wijk aan Zee neemt  
onze pastoor afscheid en gaat werken in een 
nieuwe communiteit van de paters Franciscanen 
in Den Bosch. Ons dorp heeft bij hem een apart 
plekje verworven en hij neemt afscheid van Wijk 
aan Zee in een feestelijke viering op zondag 14 
januari aanstaande. Hij hoopt daarbij veel dorps-
genoten te ontmoeten.

De KOP van WaZ in het teken 
van fotografie en houtskool
De kunst ontmoetingsplek van Wijk aan Zee  
toont een ontmoeting tussen verschillende 
fotografen. Oude en nieuwe bekenden.

Nieuwe bekenden: Studio Kunst & Beeld 
is een samenwerkingsverband tussen kunst-
enares Brecht Langhout en fotografe Karen 
Winnubst uit Driehuis. 
Brecht en Karen vertellen: sinds 2013 wer-
ken we samen aan foto projecten waarin we 
fragmenten uit onze kindertijd verbeelden. 
Herinneringen uit deze tijd staan centraal; 
soms lieflijk en warm, dan weer vol een-
zaamheid of verstarring. Herinneringen 
aan je kindertijd zijn vaak niet scherp en 
beelden lopen door elkaar. Door de foto’s te 
combineren met de schilderijen van Brecht 
willen we het gevoel van vervlogen tijden 
versterken. www.studiokunstenbeeld.nl 

Rogier Alleblas is een oude bekende. 
Het werk van Rogier Alleblas is verontrus-
tend en humoristisch tegelijk. We zien zwart 
wit foto’s die zijn beschilderd met olieverf.
Op veel van de foto’s is een figuur, een man-
netje te zien dat worstelt met zijn omgeving.
De ene keer hangt hij aan een paal in het 
water, op de volgende foto staat hij -niet ge-
kleed- met een grote tas in zijn hand en kijkt 
om. Wat ziet hij? Waar gaat hij naar toe?
De foto’s van Alleblas roepen vragen op. 
Persoonlijke vragen, maar ook vragen die te 
maken hebben met de stand van zaken in de 
wereld. Water speelt een belangrijke rol in 
de surrealistische beelden. 
Het veranderende milieu, de stijgende 
waterspiegel en milieurampen worden op de 
foto’s verbeeld, het lijkt of de aarde de wereld 
weer terug verovert op de mens. 

Jan van der Horn maakt lichtkasten. 
Zijn geënsceneerde fotografie is vooral 
bekend van het Lichtjuweel; een oude 
bekende in Wijk aan Zee. Het lichtjuweel 
is op verschillende plekken in Nederland 
geweest, tijdens de afgelopen maand tijdens 
de Fjoertoer van Egmond waren er zo een 
20 lichtjuwelen te zien.
Marjoke Staal duikt.vanaf 9 februari met 
houtskoolbeelden op in de KOP van WaZ.

Opening 12 januari vanaf 17 uur en de 
expositie loopt tot en met 7 april. 

Nieuwjaarsreceptie voor dorps-
genoten zondag 7 januari 2018
Er is weer gelegenheid voor alle dorpsgeno-
ten om elkaar onder het genot van een hapje 
en een drankje een goed jaar te wensen 
tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De 
receptie vindt plaats in de Zon. Vanaf 4 uur 
’s middags is iedereenwelkom. De bijeen-
komst, zoals altijd omlijst door muziek, 
wordt georganiseerd door Stichting Actief 
Wijk aan Zee (SaWaZ). We hopen net als 
andere jaren weer veel dorpsgenoten te zien.

Cursussen Praktisch Mediteren
Voor iedereen die graag het nieuwe jaar wil be-
ginnen met meer rust en ruimte in hoofd, lijf en 
leven: na de kerstvakantie starten de nieuwe cur-
sussen Praktisch Mediteren. Zes lessen van 1½ 
uur, met korte, praktische meditaties voor altijd 
en overal: op je werk, in de auto, onder de douche 
of op het strand.  Doe mee, of meld je aan voor 
een GRATIS PROEFLES. In Wijk aan Zee zijn de 
lessen op maandagavond van 20:00 - 21:30 uur.
Start 8 januari, laatste les op 12 februari. 
Locatie: De Zwaanstraat 17. Helaas moet er over 
de cursus btw afgedragen worden, wat betekent 
dat de kosten per 2018 op €105,30 komen (maar 
neem contact op als de kosten een bezwaar zijn!).
Parallel aan deze cursus in Wijk aan Zee lopen er 
cursussen in Beverwijk (op dinsdagmiddag, start 
9/1) en in Heemskerk (op woensdagavond, start 
10/1). Kun je deze keer niet? In de week van 5 
maart start de volgende ronde.
Meer informatie of aanmelden: 06-53675676 
(Paulien Pinksterboer) www.haptonomie-time-
out.nl, info@haptonomie-time-out.nl, 
Fb Haptonomie-Time-Out.

Gouden Gunje bedankt sponsoren
Op 22 november werd in de Gouden Gunje een 
herfst Bingo georganiseerd. De opkomst was 
boven verwachting, de sfeer uitstekend en onder 
genot van een hapje en drankje werd gestre-
den voor een ruim aanbod van mooie prijzen 
die mede door de middenstand van Wijk aan 
Zee  beschikbaar was gesteld. Bij deze willen 
de bewoners graag hartelijk danken voor een 
geslaagde avond de ondernemers: Viskraam (Bob 
en Annemiek); De Spar; Santé; Snackbar Onder 
de Toren; Restaurant de Liefhebbers; Italiaans 
restaurant Tarantella; Lunchroom Gewoon Wijk 
aan Zee; Restaurant Sonnevanck; Eetlokaal Be 
my Guest; Restaurant Het Zomerhuis; Restaurant 
Klein Zwitserland; Brigitte Peters (kapster).

Workshop werken met aquarel 
door Georgien Wybenga
Zondag 21 januari van 14.00 tot 17.00 uur is 
er in de Kop van WaZ werken met de kleu-
ren en de lichte sfeer van waterverf. 
Spelenderwijs oefenen is de beste methode 
om te leren hoe deze techniek werkt.
Alle grote meesters hebben er kunst mee 
gemaakt. Het kan een stilleven zijn of naar 
de natuur of iets heel anders, neem je voor-
beeld mee. Je werkt met je eigen materiaal, 
bijdrage 10 euro incl. thee.
Meer info en aanmelden bij Georgien tel 
0251 656577 of mail rodevos@casema.nl.

Presentatie van magazine WaZ
Op woensdag 20 december werd het door 
leerlingen van groep 8 van De Vrijheit ge-
maakte tijdschrift WAZ gepresenteerd. 
Met ondersteuning van de Vrijstaat Roetz 
hebben de leerlingen zelf invulling gegeven 
aan het tijdschrift door artikelen te schrij-
ven, strips te tekenen en foto’s te maken.
Er zijn verschillende interviews afgenomen 
bijvoorbeeld met de burgemeester en een 
bunker expert, met Jan Joris Midavaine en 
de eigen meesters. Het magazine is gratis te 
verkrijgen bij o.a. de Kop van WaZ.
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