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Pater Roland Putman, een dorpsgenoot gaat ons verlaten.

heeft ons geleerd wat Jezus bedoelde, wij zijn 
allen broeders en zusters. Vriendschap is niet dat 
je altijd complimentjes geeft, een goede vriend 
is iemand die je niet te vriend hoeft te houden. 
Een vriend mag rustig zeggen, dat hij het niet 
goed vindt wat ik zeg. Hij laat je nooit vallen. Hij 
durft wat te zeggen en daar heb je wat aan”. “Elke 
avond sta ik stil bij de afgelopen dag, waar ben ik 
blij van geworden, waarvan heb ik genoten, waar 
ben ik blijven haken. Dat is het moment dat God 
aan je jasje trekt. Wat doet het met me, wat kan ik 
ermee. Een mooi gebed daarbij is: ‘God geef mij 
de kracht om aan te pakken wat niet goed is, geef 
me de kracht te dragen wat te groot is, geef me 
de wijsheid om het onderscheid tussen die twee 
te maken’. Je moet niet te makkelijk denken, daar 
kan ik niets aan doen”.

“Officieel ben ik tot 31 december in dienst van 
de Sint Odulphuskerk, op veertien januari had ik 
er mijn laatste dienst en op elf februari in de Sint 
Agathakerk in Beverwijk. Ik ben geroepen om 
naar het klooster van Den Bosch te gaan. Eerdere 
verzoeken heb ik kunnen tegenhouden, want ik 
wilde hier niet weg. Mijn argument was steeds; 
‘Ik ben hier nog niet klaar, je kunt je opvolger 
toch niet met een half afgemaakte opdracht opza-
delen’. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen de 
gemeenschap maken. Zou de Sint Odulphuskerk 
in Beverwijk staan, was het een heel andere kerk. 
Er is een verschil tussen dorp en stad, een stad 
zou van mij wel een beetje meer dorps mogen 
zijn. Zoals de viering voor de senioren in de voet-
balkantine en een viering in een tent tijdens de 
kermis, kun je je dat voorstellen in een stad. Het 
mooie van Wijk aan Zee is dat er ruimte wordt 
geschapen om elkaar te vinden. Hoe ga je met de 
Polen om die ook in de kerk komen. 
De kunstenaars gooien de boel overhoop en 
zetten daarmee de mensen aan het denken. Wijk 
aan Zee heeft een heleboel potentie, daarom 
kunnen zoveel dingen, die ergens anders niet 
kunnen, dat is iets kostbaars”.

“Mijn hobby is de wapenhandel, nee, kijk niet zo 
verschrikt, ik heb geen enkel wapen, nog nooit 
aangeraakt zelfs, maar zeker één keer per jaar ga 
ik naar een internationale wapenbeurs en praat 
daar met handelaren en hun klanten. Met col-
lega’s van mij ga ik met ze in discussie. ‘U bent 
voor wapens en ik ben voor vrede, maar u en ik 
hebben toch het zelfde doel. Want wat is het doel 
van oorlog voeren? Dat is uiteindelijk om vrede 
te bereiken. Iedereen weet dat elke oorlogshande-
ling gevolgd wordt door een tegenactie. 
Je ziet wat er gebeurt als er door het westen een 
drone wordt gebruikt in het Midden-Oosten 
en er vallen burgerslachtoffers. Dan komen er 
terroristische wraakacties. Of het iets uithaalt 
weet ik natuurlijk niet, maar ik heb ze wel aan het 
denken gezet”.

“Ik streef naar een toekomst waar de mensen 
naar elkaar omzien. De mens wordt steeds nijdi-
ger. Ik mis het gemeenschapsgevoel, waarin men 
gastvrij voor elkaar is, elkaar bemoedigen om er 
samen iets moois van te maken. De dialoog in 
de gemeenschap is zo belangrijk, wij leven meer 
en meer in een angstcultuur, ‘Vreest niet’, heeft 
Jezus gezegd. Wij hoeven niet bang te zijn voor 
vreemdelingen. Het is toch niet verbazend dat er 
vluchtelingen zijn die problemen geven. 
Zet een groep Nederlanders bij elkaar, laat ze 
wonen in dezelfde omstandigheden als vluchte-
lingen en er komen vanzelf problemen en dan 
zijn die vluchtelingen ook nog eens getraumati-
seerd door oorlogsgeweld ook”.

“Ik woon in het Franciscaanse klooster in Am-
sterdam, samen met acht broeders, een dominee, 
een vluchteling en twee hospice stagiaires uit 
Staphorst. Als je vooraf naar alle complicaties zou 
kijken, zou je er niet eens aan zijn begonnen. 
Als je echter kijkt naar wat je verbindt, dan ont-
staat gaande weg een elkaar aanvullende gemeen-
schap. Tegenover ons klooster staat een moskee. 
Als ik er langs loop en er staan mensen buiten, 

groeten zij mij met ‘Salaam Aleikum, vrede zij 
met jou’, waarop ik antwoord met: ‘Aleikum El 
Salaam, ook vrede voor u’.

“Ja, hoe ben ik in Wijk aan Zee terechtgekomen. 
Op enig moment wilde ik toch weer in een 
parochie werken, maar de Franciscanen hebben 
geen parochies, dus heb ik aan de Bisschop van 
Haarlem-Amsterdam gevraagd of ik hier in een 
parochie mocht werken, en zo is het gekomen”.

“Er wacht me een nieuwe opdracht in Den 
Bosch, met mijn medebroeders hoop ik van-
uit ons Stadsklooster tal van activiteiten rond 
dienst- en zinverlening te kunnen organiseren. 
Het ondersteunen van het daklozenpastoraat, het 
opzetten van een studentenkoor, het mee-orga-
niseren van een juridisch/maatschappelijk vrije 
inloop spreekuur, wereldmaaltijden en vooral het 
onderweg lopend, fietsend of met openbaar ver-
voer, samenwerkend binnen en buiten de kerk. 
Wij gaan met mensen in gesprek over wat hen 
bezighoudt en wat er aan geloof in meervoudige 
zin van het woord in de samenleving is, kunnen 
laten bloeien en de gemeenschapszin kunnen 
bevorderen. Het is niet zozeer wat wij doen, maar 
de manier waarop wij met andere mensen onder-
weg willen zijn: belangstellend, ondersteunend, 
uitnodigend en respecterend”.
“Het komt regelmatig voor dat een uitvaart wordt 
gehouden van iemand die zelden in de kerk 
kwam. Dan probeer ik zoveel mogelijk informatie 
van de familie te krijgen. Ik heb het meegemaakt 
dat ik voor iemand die nooit in de kerk kwam 
een dienst moest leiden. Ik had gehoord dat de 
man een trouwe aanhanger was van de voetbal-
club en dat hij zich langs de lijn behoorlijk druk 
kon maken over het spel of de scheidrechter.
Ik zei dat hij in de kerk zelden God heeft aan-
geroepen, maar langs de lijn des temeer, alleen 
in iets andere woorden dan de woorden die ik 
gebruik”.
            Tekst: Georges van Luijk; Foto: Heleen Vink

In Jutphaas, een dorpje dat in de jaren zeventig 
werd ingelijfd door de stad Utrecht, is hij geboren, 
Roland Putman. Toen hij als zeventienjarige met 
de misdienaars van de kerk een week op kamp 
ging en daar de saamhorigheid voelde, wist hij het. 
Roland besloot priester te worden. Op 14 januari 
was zijn laatste mis in de Sint Odulphuskerk in 
Wijk aan Zee.

“Ik zat op de middelbare school in een probleem-
wijk. Deels bestond de wijk uit kinderen van niet 
Nederlandse afkomst en deels uit kinderen uit ge-
broken gezinnen. In de kerk was een groep mis-
dienaars, die allerlei activiteiten organiseerde en 
elk jaar een week op kamp gingen. In zo’n week 
zaten we met ongeveer twintig jongeren in de 
leeftijd tussen acht en zevenentwintig jaar. Door 
samenwerking bloeide iedereen op. Alles deden 
wij samen. Het was een geweldig kamp, ik werd 
geraakt door de actie. Iedereen werd op zijn eigen 
capaciteiten aangesproken. Alle verschillende 
talenten, die wij met elkaar deelden kregen aan-
dacht. Ik was in de leeftijd dat je politiek bewust 
begon te worden, dat je aan communisme dacht 
in de zin dat je voor elkaar opkomt. De kerk, ja, 
de kerk, dan dacht je aan grijze koppen, maar wat 
gebeurt er eigenlijk. Er was een spanning tussen 
wel willen en niets doen. Alles bij elkaar heeft dit 
weekeinde mij aan het denken gezet. Ik wilde mij 
aan het evangelie geven. Ik dacht aan de eerste 
boodschap van Jezus;  ‘Je hoeft niet anders te 
worden, je hebt het in je. Als je steeds probeert 
iemand anders te zijn, verlies je jezelf ’. 
“Na de middelbare school ging ik naar het semi-
narie aan de Universiteit van Utrecht. Daar heb ik 
geleerd dat er andere stromingen in religie zijn, 
hoe mooi en verrijkend het is dat er mensen zijn 
die anders in het leven staan. Toen dacht ik, zo 
kun je er ook naar kijken. Dat je niet alleen het 
negatieve, maar ook het positieve ziet. Na de stu-
die werd ik priester in het Aartsbisdom Utrecht, 
in verscheidene parochies heb ik gewerkt, IJssel-
stein, Nieuwegein, Amersfoort en Bunschoten.
In die laatste parochie, in een protestants bol-
werk waren 300 katholieke leden. En de kerk zat 
’s zondags voller dan de meeste katholieke kerken 
in de rest van het land”.
“Ik had een eigen auto, een huis en een bankreke-
ning, maar na tien jaar dacht ik: ‘Is dit het nou’? 
De wereld is veel groter dan de parochie, ik miste 
het contact met dak- en thuislozen, vluchtelin-
gen, het innerlijke van de kerk. Toen heb ik de 
transfer gemaakt naar Franciscus. Maar ik had 
gehoorzaamheid beloofd aan de Bisschop, nu zou 
ik de Bisschop moeten zeggen dat ik de belofte 
breek. Het klooster valt namelijk niet onder de 
Bisschop. Toen ik de bisschop zei dat de roeping 
van God kwam gaf hij toestemming. Ik was in-
tussen 37 jaar en na een jaar noviciaat werd ik lid 
van de broederschap van Franciscus. Na een jaar 
in Utrecht verhuisde ik naar Amsterdam. Ik voel-
de mij senang met het werk voor dak- en thuislo-
zen, dat wat ik zo gemist had in mijn parochies”. 
“Ik had gekozen voor Franciscus, omdat zijn 
sobere leven me aantrok. In het Italiaanse dorpje 
San Damiano werd Franciscus aangesproken 
door Jezus aan het kruis in het kapelletje. ‘Fran-
ciscus, zie je niet dat mijn kerk in verval is, ga en 
herstel mijn kerk’. Ja, het kapelletje was inderdaad 
aan een opknapbeurt toe en Franciscus ging aan 
het werk. Maar tijdens het werk besefte Francis-
cus dat Jezus dit helemaal niet zo had bedoeld, 
hij bedoelde de kerk als instituut.  Zo ontstond de 
broederschap van Franciscus. Franciscus wilde 
geen orde, maar een broederschap. Franciscus 
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Zondagmiddag, Kop van WaZ. Vier mensen zitten 
rond een tafel en turen geconcentreerd naar een 
wit vel papier waarop ze net een cirkel hebben 
getekend. Een vijfde persoon kijkt tevreden toe. 
Hij heet Rien Doorn en geeft workshops tekenen, 
bedoeld voor mensen die van zichzelf vinden dat 
ze het niet kunnen.

Rien is stellig: ,,Ik laat ze zien dat ze het wel 
kunnen. Hoe leuk het kan zijn. Iedereen kan het. 
Als je met een pen een lijn op papier kunt zetten, 
kun je tekenen. Het hoeft niet per se iets voor te 
stellen.’’

De workshop begint met het maken van een 
cirkel op het papier. ,,We beginnen eenvoudig, 
want iedereen kan een cirkel tekenen. Vervolgens 
voeg je daar als deelnemer van alles aan toe en 
zo ontstaat er een echte tekening. Ondertussen 
probeer ik ook wat techniek bij te brengen.’’ 
Tekenen is een kwestie van concentratie, waarbij 
je alles om je heen kunt vergeten.
,,Laat elk protocol los’’, legt Rien uit. ,,Laat de 
tekening je maar leiden. Er zijn geen grenzen.’’
De cursisten genieten. ,,Het is leuk om iets 
nieuws uit te proberen. Het is niet alleen een 
leuke bezigheid voor de zondagmiddag, je stapt 
je comfortzone uit en gaat een andere wereld in.’’

Rien vult aan: ,,Dat is dapper, want niet iedereen 
doet dat gemakkelijk. Het is een overwinning op 
jezelf. Mijn doel is om mensen de gelegenheid 

te geven een nieuwe ervaring op te doen. Als ik 
achteraf hoor dat ze het fijn vonden is dat heel 
leuk, maar dat kan ik vooraf nooit beloven.
Het is aan jou. Uiteindelijk doe je het zelf.’’

Voor een workshop is geen grote groep nodig. 
Twee of drie mensen zijn al voldoende voor een 
inspirerende middag of avond.
,,Elke groep is weer anders, ik pas een workshop 
ook aan op de behoefte van en de dynamiek bin-
nen de groep. Met meer mensen tekenen heeft 
meerwaarde. Je inspireert elkaar”.

Rien begon met tekenen toen hij twaalf jaar oud 
was. Op de lagere school won hij ooit een teken-
wedstrijd. Veel leerde hij van een neef.
,,Ik begin altijd met een idee, ga aan de slag, maar 
meestal wordt het iets heel anders dan ik vooraf 
bedacht heb. Ik ben nu bezig met een grote teke-
ning, een ovaal op een vierkant. Geen idee wat 
het uiteindelijk gaat worden.’’ ,,Het gaat er niet 
om wat mooi is of wat niet mooi is’’, legt hij uit. 
,,Het gaat om het tekenen, het doen.
Op die manier communiceer je met jezelf.
Alleen jij bepaalt of het mooi is, niet de ander.
Iedereen heeft zijn eigen stijl. Iedereen kan 
tekenen”.’

Voor meer informatie over de workshops kun 
je mailen naar info@kopvanwaz.org

                                        Tekst en foto: Jacky de Vries

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de overeen-
komst voor stichting van een hoogovenbedrijf 
in IJmuiden werd getekend. In onze regio zal op 
vele manieren aandacht worden besteed aan dit 
jubileum. In De Jutter zal maandelijks een stukje 
bijzondere bedrijfsgeschiedenis worden beschreven.
.
           VREEMD VOLK
Toen Wenckenbach en de zijnen in 1918 de 
stichtingsakte voor een hoogovenbedrijf teken-
den, namen ze een behoorlijk risico. Nederland 
had geen traditie op het gebied van de zware 
industrie. Ze moesten niet alleen de technische 
installatie, maar ook het personeelsbestand van 
de grond af aan opbouwen. In de beginjaren 
wordt daarom voor de nodige vakkennis een 
beroep gedaan op “Hollandse Duitsers”: inwo-
ners van de de zuidelijke grensstreken, die in de 
Duitse industrie werkzaam waren geweest.

Ook direct na de Tweede Wereldoorlog kon 
het bedrijf maar moeilijk aan personeel komen. 
Noodgedwongen wordt er buiten de regio per-
soneel geworven. De werving richt zich in 1947 
op Friesland. Passende huisvesting voor deze 
Friezen vinden is echter een probleem. 
Er zijn barakken op kamp Rooswijk, maar de ge-
meente Velsen accepteert niet dat daarin gehuw-
den en migrantengezinnen worden gehuisvest in 
verband met de schrijnende woningnood onder 
de eigen bevolking. Het vizier wordt daarom 
gericht op ongehuwden.

Met deze groep doen zich aanpassingsproblemen 
voor. De meeste Friezen zijn gewend in de bui-
tenlucht te werken en ze zijn niet vertrouwd met 
het regelmatige arbeidsritme van de fabriek.
Eigen gewoontes laten de Friezen niet gemakke-
lijk los. Sommigen vinden het normaal om werk 
te verzuimen voor een wedstrijd van voetbalclub 

Heerenveen of voor het vieren van de ‘blauwe 
maandag’, dat is de dag na de wedstrijd om het 
drinkgelag te boven te komen.

De Friezen worden gehuisvest in het pension 
Westerduin in Wijk aan Zee, dat door Hoog-
ovens is aangekocht. Het gemeentebestuur van 
Beverwijk tekent bezwaar aan. Een “arbeidersko-
lonie” zou afbreuk doen aan de standing van de 
badplaats. Hoogovens komt het gemeentebestuur 
tegemoet door het instellen van een commissie 
van toezicht.

Maar ook de dorpsbewoners reageren negatief op 
de komst van het “vreemde volk”. De bevolking 
gaat met een wijde boog om de nieuwkomers 
heen en de Wijk aan Zeese meisjes wilden noch 
mochten met de Friese arbeiders omgaan.
De argwaan wordt aangewakkerd door een aantal 
incidenten. De ambtenaar van het postkantoor 
aan de Julianaweg wordt door enkele Friezen ge-

molesteerd. Er is regelmatig sprake van openbare 
dronkenschap en nachtelijk lawaai.
Met een streng reglement van orde probeert 
men de bewoners van Westerduin in het gareel 
te krijgen. “Spuwen, vloeken, het gebruiken van 
onwelvoeglijke of opruiende taal” wordt verbo-
den evenals handelingen in strijd met “de goede 
zeden”.

Een Commissie voor het Culturele en Ontspan-
ningswerk wordt opgericht, maar de gezelligheid 
in Westerduin blijft uit. De ontspanning wordt 
toch veelal buiten de deur gezocht. De activitei-
ten van de commissie worden door de arbeiders 
als te bevoogdend ervaren. Een enkele Friese 
avond met toneelstukjes in de eigen taal brengt 
wat rust.

In de loop van 1949 ontstaat een zekere gewen-
ning. De nieuwe lichtingen arbeiders hebben 
minder aanpassingsproblemen. De afdeling 

Sociale Zaken van Hoogovens ziet wel in dat de 
huisvesting van zoveel mannen in een pension 
niet ideaal is. In maart 1951 wordt de huisvesting 
in Westerduin beëindigd. De Friezen worden 
ondergebracht in particuliere kosthuizen.
Westerduin wacht dan een bestemming als 
vakantiehuis van de Stichting Vakantievreugd.

In de daarop volgende jaren zal Westerduin nog 
vele functies vervullen: van kamerverhuur tot 
nachtclub/casino, van vluchtelingenopvang tot 
beschermde woonvorm. 
In 1988 wordt het gesloopt en wordt het huidige 
flatcomplex Westerduin gebouwd.
Voor Wijk aan Zee is daarmee de geschiedenis 
met “vreemd volk” niet ten einde. In lengte van 
jaren blijft Hoogovens arbeidskrachten “van 
verre” aantrekken.

                                                      Tekst: Jan de Wildt 
                 Foto: Beeldbank Museum Kennemerland

Iedereen kan tekenen
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  Schaatsen in Wijk aan Zee
Winter Heliolympics zorgt voor ijspret ook voor de buurtbewoners.

Heliomare organiseert van 11 februari tot en met 16 februari de speciale wintereditie van 
de Heliolympics. Dit speciale sportevenement heeft als doel om mensen met een beperking 
diverse (winter)sporten te laten ontdekken. Zo heeft de sporthal van Heliomare die week 
een speciale indoor schaatsbaan waar patiënten van Heliomare, leerlingen van de Vrijheit en 
inwoners van Wijk aan Zee gebruik van kunnen maken.

Sporten is voor iedereen.
Heliomare gelooft dat er voor iedereen een passende sport of bewegingsactiviteit mogelijk 
is, met of zonder beperking. Daarom organiseert zij op diverse plekken in Noord-Holland 
de wintereditie van de Heliolympics, zoals aangepast (zit)skiën in Spaarnwoude en Bergen, 
sledgehockey (ijshockey met een prikslee) in Amsterdam en schaatsen in Wijk aan Zee en 
Alkmaar. Niet alleen cliënten, patiënten en leerlingen van Heliomare zijn van harte welkom, 
een aantal activiteiten is ook voor anderen toegankelijk. Meer informatie over de activitei-
ten, inschrijving en toegankelijkheid is te vinden op www.heliolympics.nl.

Schaatsen voor Wijk aan Zeeërs
De schaatsbaan in de sporthal van Heliomare is voor Wijk aan Zeeërs van 12 t/m 15 febru-
ari vrij toegankelijk van 18.00 uur – 20.00 uur. Het is een speciale baan, daarvoor zijn speci-
fieke schaatsen aanwezig. Deze worden gesponsord door SAWAZ en kunnen dus kosteloos 
gebruikt worden. Ook voor de niet-schaatser is het gezellig toeven, de baan leent zich ook 
voor curling en andere winteractiviteiten.

Sponsoren en ambassadeurs
De Heliolympics wordt mogelijk gemaakt door vele sponsoren en ambassadeurs, waaronder 
SAWAZ en paralympisch medaillewinnaars Bibian Mentel (snowboarden), Geert Schipper 
(triathlon) en Kees-Jan van der Klooster (skiër). De laatste twee zijn in ieder geval aanwezig 
bij de skidagen in Spaarnwoude en Bergen.
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    Liever naast Tata 
  dan aan de snelweg
Ik lees als nieuwe inwoner van dit mooie 
kustdorp een artikel over het filteren van ver-
vuilde lucht. Vieze lucht vol fijnstof gaat door 
een filter en komt daar brandje schoon weer 
uit. Met een - niet meer zo heel - witte Volvo 
voor de deur en kozijnen die mijn dweiltje 
roetzwart maken, is mijn interesse direct ge-
wekt. Wat is dit voor techniek? En meer nog: 
is deze toepasbaar in deze fantastische plaats 
in de duinen?
Het artikel gaat over een proef in Eindhoven. 
Op een plek in de stad worden apparaten 
met filters gezet. Die zuigen vervuilde lucht 
aan, als een soort stofzuigers. De deeltjes in 
de lucht worden in het apparaat negatief ge-
laden. Vervolgens plakken ze vast aan platen 
die positief geladen zijn. Klinkt misschien wat 
ingewikkeld, maar het resultaat is hoopge-
vend. Smerige platen waar je het vuil zo van 
af klopt en kan vernietigen. En: schone lucht.

Een telefoontje met de man die het proefpro-
ject wetenschappelijk begeleidt, volgt. Hoog-
leraar bouwfysica Bert Blocken van de TU 
Eindhoven heeft hooggespannen verwach-
tingen van de proef. ,,In december hebben 
we het systeem al heel even getest. We zagen 
direct duidelijke resultaten’’, vertelt hij. 
Nu is een ijkmeting aan de gang en daarna 
gaan de apparaten draaien. Maar in de loop 
van het gesprek blijkt al snel dat het project 
een iets ander uitgangspunt heeft dan ik 
dacht. ,,Verkeer is de grootste verspreider 
van fijnstof. Je moet het probleem zo dicht 
mogelijk bij de bron aanpakken’’, legt Blocken 
uit. ,,We richten daarom vooral op par-
keergarages en tunnels, daar hoopt fijnstof 
zich op”. Dus, vraag ik snel, in Wijk aan Zee 
is deze techniek niet toe te passen? Grote 
fijnstofafvangers in de duinen naast Tata? 
,,Zware industrie is aan heel strenge normen 
onderworpen. Ze gebruiken al verschillende 
technieken. Ik heb zelf een huis gekocht naast 
een centrum van zware industrie in België. 
Daar wilde je vijftig jaar geleden echt geen 
huis kopen. Maar nu wel, door de hoge eisen 
aan de uitstoot van fijnstof.’’

Conclusie: luchtfiltersystemen naast Tata zijn 
niet nodig. En als extra geruststelling voegt 
Blocken daar nog aan toe: ,,Je kunt beter in 
een kustplaats wonen naast zware industrie, 
dan in de stad aan een drukke verkeersader. 
Daar zijn de fijnstofconcentraties vele malen 
hoger.’’ Fijn. Ik woon heerlijk hier.
                                                   Merei Dekker
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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!

Om met de deur in huis te vallen … herstel: om niet te vallen, heeft Buurt-
zorg+ zeven suggesties om fit en vitaal te blijven. Deze zijn verwerkt in 
dagelijkse bezigheden en kosten u dus geen extra tijd. 
Terwijl grijze haren toenemen verliezen we spiermassa, dus: Hup in de 
benen! En met een beetje beweging blijft u langer zelfstandig thuis. Buurt-
zorg+ is een samenwerking van fysiotherapie, ergotherapie, diëtiste, huis-
artsen, verpleegkundige en verzorgende van team Buurtzorg Wijk aan Zee.

Samen stimuleren zij de zelfredzaamheid waardoor u zo lang mogelijk 
thuis, in de eigen omgeving kunt blijven. Buurtzorg+  biedt tips, instructie 
en hulpmiddelen bij valpreventie. Een handzame folder hierover is af te 
halen bij de fysiotherapie in Wijk aan Zee. 

Voor meer informatie of hulp hierbij kunt u bellen met 
06-22936056 Buurtzorg+ Wijk aan Zee.

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen?50+ Fitgroep
Start ook met een goed begin van het nieuwe 
jaar. Afvallen en meer bewegen? Kom dan de 
50+ fitgroep op de woensdagmiddag versterken. 
Tafeltennissen, badmintonnen, koersballen, vol-
leyballen of walking football. Alles is mogelijk, 
als er maar voldoende sporters voor zijn. 
De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden, slechts 
25,- euro per half jaar.
De groep is weer begonnen op 31 januari in 
De Moriaan van 14.00 tot 15.15 uur.
Graag even van te voren aanmelden via 
ellibodewes@hotmail.com

YOGA VOOR IEDEREEN
Aandacht voor jezelf, de ruimte onderzoeken in 
je lichaam, je grenzen herkennen en verkennen, 
of gewoon even ertussenuit, op adem komen? 
Via oefeningen leer je je geest en lichaam sterker 
te maken en te ontspannen. Het nieuwe seizoen 
YOGA VOOR IEDEREEN is weer op de woens-
dagavonden van start gegaan en aanmelden is 
nog mogelijk. De lessen zijn van 18.30 tot 19.45 
uur in het gezondheidscentrum in Wijk aan Zee. 
Voor informatie: vraag bij de fysiotherapie naar 
of neem contact op met Karin Bakker-Seltmann: 
k.seltmann@hotmail.de of 06-48981919
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spelende kinderen en ontspannen mensen, wan-
neer zij uitgerust weer naar huis reden. Ik genoot 
van mijn werk, maar hoe moest ik het financieel 
rondbreien? 

Wij hadden al twee Pipowagens, de caravans kon 
ik toentertijd voor een habbekrats op Marktplaats 
kopen. Ik maakte allerlei leuke gordijntjes, be-
kleedde de kussens en schilderde de caravans van 
buiten en binnen in de vrolijkste kleuren. Ik kon 
mijn hele creativiteit erin losgooien. Zo kwam er 
onder andere een rood met witte stippen caravan, 
een groene, een roze, een zilveren, een blauwe en 
een koe caravan.

Ik werd nog creatiever en bedacht een woon-
winkel met leuke spulletjes, serviesgoed uit de 
wagens kon men kopen, met een knapzak en 
speurtocht een rondje eiland wandelen, ik gaf 
workshops en verhuurde de leuk ingerichte voor-
malige koeienstal als vergaderlocatie. 
Ik was intussen bezig om de vaste seizoenplaat-
sen te vervangen door eigen verhuurcaravans, 
dat waren geen grote stacaravans, maar kleine 
oldtimer toercaravans”.

“Vanaf 2013 werd de locatie ook gebruikt om 
te trouwen. Dat was een succes, dan waren alle 
caravans verhuurd en de stal was feestzaal.  Maar 
nog had de bank er geen vertrouwen in.  Ik werd 
begraven in het werk, ik raakte in de stress, kon 
het niet meer bolwerken mijn plezier was weg, 
kon zelf niet meer genieten van de mooie plek 
met alle creaties, zelfs met veel lieve vrijwilligers, 
mijn ouders en mijn vaste kracht Suus lukte het 
niet meer. Ik zag geen uitweg meer om mijn 
afspraken na te komen en besloot de boel te 
koop te zetten”. In november 2015 is de boerderij 

verkocht zonder camping helaas en niet veel later 
kreeg ik van de bank te horen dat de financiering 
toch zou lukken, tja…..”.

“Er kwam een koper en de dag nadat de handte-
kening was gezet belde de bank. ‘Mevrouw Boon, 
ik heb goed nieuws, wij hebben de cijfers nog 
eens goed bekeken en besloten dat wij ze hebben 
goedgekeurd’. ‘Bedankt, maar ik heb net een 
handtekening gezet onder het koopcontract’. 
Ik vond het vreemd, dat op de dag dat ik mijn 
huis verliet, er een paar mannen met ketting-
zagen stonden. Ik heb nog een tijdje gelogeerd 
bij een vriendin op de Woude. Er lagen nog wat 
spullen van mij op de camping. Toen ik die ging 
ophalen kon ik wel janken, alle bomen waren 
verdwenen en dat waren er vele tientallen. 
Een kale vlakte was alles wat er over was. 
Niet alleen was ik mijn huis kwijt, maar ook mijn 
levenswerk was vernield ”. 

“Ik moest op zoek naar een huis en had rond de 
Woude en in de Zaanstreek gezocht. Mijn hui-
dige vriend Johan stelde voor om aan het strand 
te gaan kijken. Ik dacht daarbij aan Egmond en 
Bergen en daar had ik niet zo’n zin in. ‘Nee’, zei 
hij, ‘wat dacht je van Wijk aan Zee ’. Ik kende 
Wijk aan Zee natuurlijk uit mijn jeugd, dat was 
voor ons hèt strand. Ik wilde niet te ver van 
Uitgeest, waar mijn kinderen wonen en dan was 
Wijk aan Zee wel een optie. 

“Op een middag reed ik langs de Meeuweweg 
en zag hier ook een huis te koop staan. Er waren 
meerdere biedingen en bedacht hoe spring ik 
eruit. Ik dacht wat heb ik te verliezen en maakte 
een kaartje met een klosje in de vorm van een 
hartje, met garen erop gespannen en een knoop. 

Op de kaart stond een uitspraak van Nelson 
Mandela; ‘ Nothing is impossible until its done’ 
en ik schreef de tekst;  ‘Beste verkopers, toen 
ik dit huis zag was ik op slag verliefd, ik loop al 
weken met een knoop in mijn maag. Nou hoop 
ik dat ik niet de klos ben. Het werkte, alle vijf het 
zelfde bod en ik kreeg het en ben er heel blij mee. 
Ik stond te springen van plezier”. 

“Ik kon opnieuw beginnen, op een nieuwe plek, 
het was 2016 en ik zou wel zien. Spannend en 
leuk tegelijk, want ik kende hier niemand alleen 
het strand, ik genoot van het mooie weer, de 
leuke ontmoetingen, de wandelingen met mijn 
hond Lola, de Smaakmarkt, kortom Wijk aan Zee 
was ik aan het ontdekken met alles wat er op mij 
afkwam en ik genoot ervan.

In 2017 heb ik een plan gemaakt, ik wilde in 
2017: Een baan vinden, mijn zomerhuisje op-
knappen en verhuren, nieuwe dingen leren en 
op reis gaan. Het is nu januari 2018, een leuke 
baan voor een paar dagen heb ik gevonden bij 
eetlokaal Be My Guest. Mijn zomerhuisje met 
leuke bedstee verhuur ik aan vakantiegasten voor 
een weekend, midweek of week.

Superblij ben ik dat ik hier in dit bijzondere 
leuke dorp ben neergestreken en ik geniet volop. 
Meestal samen met Johan, Lola en soms met een 
huis vol kinderen wanneer we met z’n allen zijn. 
Uiteindelijk komt en is alles goed! Een mooie 
uitspraak van John Lennon wil ik even delen: Het 
leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen 
maakt. Het geeft ook niet, want het leven is een 
grote leerschool, je mag vallen en weer opstaan. 
Hoe leuk is dat”! 
            Tekst: Georges van Luijk; Foto: Heleen Vink

Yvonne werd geboren in Zaandam en na een aan-
tal jaar in Westzaan te hebben gewoond, waar zij 
een bloemenwinkel had, kochten zij en haar man 
in 2002 een boerderij met camping op de Woude 
aan de Stierop. De Woude, het eiland in het 
Alkmaardermeer, waar enkele tientallen huizen en 
boerderijen staan, de Stierop is het water tussen 
het vasteland van de Woudpolder bij Krommenie-
dijk en de Woude. Er woonden twee oude mensen 
met hun camping met seizoen plekken.

“Daar gaan we iets moois van maken, zeiden wij. 
Wat een mooi plekje, op de Stierop varen in de 
zomer dagelijks honderden boten langs, men-
sen zwaaien. En wij hebben er iets moois van 
gemaakt, wij organiseerden van alles, kampvuur, 
barbecue en muziek. Wij hielden er schapen, 
pony’s en kippen, elke dag hadden de bezoekers 
verse eitjes. Wij hadden een klein snoep- en 
ijswinkeltje en later konden de gasten ook ontbijt 
bestellen, dat was handig want er zijn geen win-
kels op de Woude”

“Het liep als een trein, overal kwamen de gasten 
vandaan. Dat trok ook de media aan, allerlei 
tijdschriften besteedden aandacht aan onze 
camping, zoals verscheidene fietsbladen, Ariadne 
Wonen, Landleven, Libelle, een Frans woonblad: 
Jeanne d’Arc, wij zijn zelfs op de Vlaamse TV 
geweest, in het programma ‘Vlaanderen Vakan-
tieland’. Super leuk allemaal.

“Helaas, na zeven jaar zijn mijn man en ik 
gescheiden en moest ik de keus maken, stoppen 
of alleen verder. Ik koos voor de laatste optie 
terwijl ik wist dat het niet gemakkelijk zou zijn, 
maar om zomaar mijn droom op te geven, dat 
wilde ik niet. Ik genoot van alle blije gezichten, 

Dorpsgenoten
Yvonne Boon
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Agenda 
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Donderdag 1 februari
Sonnevanck: Freddy Koridon; 21.00 uur
Vrijdag 2 februari
Sonnevanck: Different Cook; 22.30 uur
Zaterdag 3 februari
La Baliza: Workshop Valentijn- en geboortebord 
maken; 13.00 – 16.00 uur
Sonnevanck: Workmates; 22.00 uur
Zondag 4 februari
Een Zee van Staal: Gratis rondleiding; 14.00 uur
Timboektoe: John Carrie; 16.00 – 18.00 uur

Donderdag 8 februari
Sonnevanck: Kim & Daan; 21.00 uur
Vrijdag 9 februari
Sonnevanck: RoseMarin; 20.30 uur
Zaterdag 10 februari
La Baliza: Workshop Valentijn- en geboortebord 
maken; 13.00 – 16.00 uur
Sonnevanck: Scheepskameel; 22.00 uur
Zondag 11 februari
Badgastenkerk: Troostend licht, fotoexpositie en 
-veiling; 11.30 uur
Sonnevanck Keeztoernooi; 12.00 uur

Zondag 11 februari t/m vrijdag 16 februari
Heliomare: Wintereditie Heliolympics
Woensdag 14 februari
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 15 februari
Sonnevanck: Leo & Friends; 21.00 uur
Vrijdag 16 februari
Sonnevanck: Leonard Busselaar & Robert Swijg-
man; 21.00 uur
Zaterdag 17 februari
Sonnevanck: Jimmy’s Gang; 22.00 uur
Zondag 18 februari
De Moriaan: Rommelmarkt; 12.00 – 15.30 uur
Aloha Beach: Starfish; 15.00 – 17.00 uur

Dinsdag 20 februari
Sonnevanck: Backgammon-toernooi; 18.30 uur
Woensdag 21 februari
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur 
Donderdag 22 februari
Sonnevanck: Lucky Monday; 21.00 uur
Vrijdag 23 februari
Sonnevanck: Crazy piano’s; 21.00 uur
Zaterdag 24 februari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Zomerhuis: Spaanse wijnproeverij; 15.00-18.00 
Sonnevanck: Vuur & Vlam; 22.00 uur

Mensen zijn nooit tevreden
Hoe vaak lees ik in de krant: ik kreeg een kerst-
pakket, nou dat had mijn baas wel mogen hou-
den wat een goedkope rommel. Ik kan zo kwaad 
worden om die artikelen, mensen zijn NOOIT 
tevreden. Ik heb bijna de helft van mijn leven in 
de bouw gewerkt en kreeg nooit een kerstpakket 
en de andere helft bij het rijk ook daar nooit een 
kerstpakket, net als in de bouw zelfs geen 13e 
maand. Wat klagen de mensen toch eigenlijk.
Maar voor de kerst werd er bij me aangebeld en 
de kerstman stond voor de deur met een kerst-
pakket, een fruitmand met een kerststol. Ik had 
tranen  in mijn ogen van blijdschap, een kerst-
pakket vanuit het hart van ons dorp. 
DANK JULLIE WEL een schitterend gebaar. 
Dank je wel ook namens mijn vrouw, ze begrijpt 
het wel niet, maar ze vindt bananen en appels 
zalig. Ook het brood is weg voor ik het heb 
gesneden. Dat moet voor jullie toch een geweldig 
gevoel zijn…. voor mij zeker.
                                                                     Ton Mars.

Dorpskerk
Zondag 4 februari 10.00 uur
Voorganger: ds H. Fröhlich
Zondag 18 februari 10.00 uur
Voorganger: ds J.M.F. Bellwinkel

Odulphusparochie
Zaterdag 3 februari
19.00 uur Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. K. Schuurmans
Zondag 11 februari in de Sint Agathakerk
11.00 uur Afscheidsviering met alle koren
Voorganger: pater R. Putman
Woensdag 14 februari
19.00 uur Aswoensdagviering 
met Odulphuskoor; 
Voorgangers: ds A. van Nierop, mw. Croese 
en dhr J. de Wildt
Zondag 17 februari
19.00 uur Familieviering met Jeugdkoor
Voorganger: J. de Wildt
Zondag 25 februari
9.30 uur woord-communieviering met 
Odulphuskoor. Voorganger: pastor N. Smit

Veertigdagentijd
Op woensdag 14 februari begint dit jaar in de 
christelijke traditie de voorbereidingstijd op 
Pasen weer. De christelijke kerken in de IJmond 
doen dit met een vastenmaaltijd op elke woens-
dagavond in die periode. De eerste maaltijd is 14 
februari om 18.30 uur in de Odulphuskerk.
Aansluitend is er om 19.00 uur een oecumeni-
sche Aswoensdagdienst. De overige maaltijden 
zijn o.a. in de Regina Caeli, Vredevorstkerk, 
Kritische Gemeente en Apostolisch Genootschap. 
Deze beginnen om zes uur ‘s avonds.
Intekenen kan bij alle deelnemende gemeen-
schappen op de daar aanwezige lijsten .

Houtskool in de KOP van WaZ
Marjoke Staal voegt 9 februari objecten van  
houtskool toe aan de huidige expositie van de 
4 fotografen, Jan van der Horn, Brecht Lang-
hout, Karen Winnubst en Rogier Alleblas. 

In Zaanstad heeft zij als veelzijdig kunste-
naar, haar sporen achtergelaten en was zij 
medeoprichter van Stichting Tengel, van 
Veldwerk (Oost-Knollendam), Druk op 
de gracht (Zaandam) en doceerde zij bij 
Fluxus, de Blauwe Schuit en Wherelant, was 
zij kunstenaar in de klas en is zij lid van de 
Hollandse aquarellistenkring.

Sinds februari 2017 woont zij in Wijk aan 
Zee en is zij volop bezig haar atelier hier te 
settelen. Haar werk heeft alles te maken met 
licht. Zo ook haar houtskool werk. Want 
natuurlijk denken we, dat is toch gewoon 
zwart…. licht heeft er ontzettend veel in-
vloed op. Maak maar eens een foto met flits 
en het beeld wordt grijs of zelfs wit!

Met dergelijke gegevens spelen is wat Mar-
joke doet. Zo heeft zij voor 25 jaar Zaanstad 
een zeecontainer bekleed met houtskool, 
met een laag water op de bodem, waarin 
houtskool dreef. Wat gebeurde er? Houts-
kool nam water op, versteende bij wijze van 
spreken en wanneer je met je laarzen de 
ruimte in liep, gaven de tegen elkaar bot-
sende stukjes een twinkelend geluid.
Het werk gaat over materiaal en beleving. 
De vormen en de silhouetten hebben een 
monumentaal karakter, door geen verhaal 
te vertellen maar rust uit te stralen. Alsof je 
een mooie schelp op het strand hebt gevon-
den. Een “groei” vorm als koraal inspireert 
haar dan ook enorm en omdat je deze niet 
mee mag nemen, is dit genoeg reden om zelf 
vormen te maken. Het proces van spelen 
met materiaal, onderzoeken en vinden hoe 
je het kunt maken is onderdeel van de kunst. 
Het licht op de dag verandert en het is boei-
end hoe het steeds weer iets anders met het 
werk doet. 

Met eigen ogen het werk bekijken? Dit kan 
op: vrijdag t/m maandag van 13-17 uur 
tot 7 april in de KOP van WaZ.
Voor meer informatie: www.marjokestaal.
com en www.kopvanwaz.nl..

Controles op illegale afvalstort
De gemeente Beverwijk ontvangt dagelijks mel-
dingen van overlast met betrekking tot afvaldum-
pingen bij de ondergrondse containers. 
De gemeente heeft haar handen vol aan het 
opruimen van dit illegaal gestort afval. Daarom 
gaan de gemeente Beverwijk, HVC en de Om-
gevingsdienst IJmond, controles uitvoeren op 
illegaal gestort afval. Met name afval afkomstig 
van ondernemers wordt in de gaten gehouden.
Is afval onjuist aangeboden door een ondernemer 
of inwoner, dan volgt een boete. 
Boetes kunnen variëren van 90 tot 140 euro.

Verplicht afvalverwerkingscontract
Ondernemers zijn verplicht om voor bedrijfs-
afval een afvalverwerkingscontract af te sluiten 
en horen geen bedrijfsafval weg te gooien in 
de ondergrondse container. De gemeente en 
Omgevingsdienst IJmond gaan controleren of de 
ondernemers in bezit zijn van een afvalverwer-
kingscontract. Zijn ze dit niet, ook dan volgt er 
een boete.

Buurt schoon en leefbaar houden
Een schone omgeving maken we namelijk met 
elkaar; bewoners, ondernemers en de gemeente 
Beverwijk. Iedereen heeft een verantwoordelijk-
heid om de buurt schoon en leefbaar te houden. 
De gemeente wil inwoners en ondernemers 
daarom vragen om afvaldumping bij de onder-
grondse containers in de gaten te houden. 

Meldingen
Op het moment dat er afval wordt gedumpt kan 
er gebeld worden naar 0251-256 256 of een mel-
ding worden gemaakt op verbeterdebuurt.nl.

Onderzoek naar duurzaamheid
Eline Hoogeweij is student sociaal-culturele an-
tropologie aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) 
en doet momenteel onderzoek naar duurzaam-
heid in Wijk aan Zee, met name gericht op de 
sociaal-culturele kant van de duurzame energie-
transitie. Om het dorp beter te leren kennen zal 
zij er de komende tijd regelmatig aanwezig zijn. 
Graag zou zij zoveel mogelijk bewoners willen 
interviewen. 

Wanneer u openstaat voor een interview ont-
vangt zij graag een e-mail om een afspraak te 
maken: Elinehoogeweij@hotmail.com

D66 en bestemmingsplan WaZ
In de komende tijd zal de gemeenteraad zich 
gaan buigen over het bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte en ontwikkelgebieden Wijk 
aan Zee. Nadat het gemeentebestuur het bestem-
mingsplan heeft vastgesteld hebben veel inwoners 
uit Wijk aan Zee een zienswijze ingediend.
Op dit moment worden deze zienswijzen door 
de gemeente beoordeeld en wordt bekeken of het 
bestemmingsplan hierop moet worden aangepast.
Zodra het gemeentebestuur klaar is met de 
beoordeling van de zienswijzen zullen zowel de 
indiener(s) als de gemeenteraad hierover worden 
geïnformeerd.
Om ons als D66 goed te voor te bereiden op de 
komende behandeling van het bestemmingsplan 
in de gemeenteraad willen we graag in gesprek 
met indieners van de verschillende zienswijzen.
Daarom verzoeken wij U als indiener van een 
zienswijze ons een mail te sturen dat U ook graag 
met ons dit gesprek wil. info@D66beverwijk

Namens de fractie van D66: 
Peter Weel, raadslid

Rommelmarkt in De Moriaan
Op zondag 18 februari is er een rommelmarkt in 
Dorpshuis De Moriaan van 12.00 - 15.30 uur. 
De toegang is 1 euro en kinderen gratis . 
Inlichtingen bij Riet Zuiderduin 0251-375925

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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