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In gesprek met wethouder Hanneke Niele over het dorp

‘Ik wil vooral weten wat Wijk aan Zeeërs zelf willen’
Hanneke Niele-Goos (CDA) is sinds dit voorjaar
wethouder in de gemeente Beverwijk en ze heeft
Wijk aan Zee in haar portefeuille. Hoewel ze er
niet woont - ‘ik woon nu eenmaal in het leukste
huisje van Beverwijk’- heeft het dorp wel een
bijzondere plek in haar hart. Hoe ziet zij Wijk aan
Zee en wat kan ze betekenen voor de inwoners?
Wat is uw band met het dorp?
“Ik word als aan een elastiek teruggetrokken
naar het dorp. Ik heb vier jaar gewoond op het
Paasdal, maar ik ben weggegaan. Mijn moeder
woont er nog steeds. Ik heb twee honden en kom
wekelijks op het strand om daar met ze te wandelen. En natuurlijk ben ik er met het Jutterspad en
de Smaakmarkt. De sfeer is dan zo leuk. Toen de
vraag kwam wie welke portefeuille wilde, stond
ik voorop toen het om Wijk aan Zee ging.”
Wat maakt de plek bijzonder?
“Mensen kennen elkaar. De gemeenschap
is klein. Toen mijn moeder haar vriend had
verloren, merkte ik dat. Mensen helpen elkaar,
iedereen slaat een arm om elkaar heen. Zo warm.
Aan de andere kant is het een eigenzinnig dorp,
zoals laatst met de discussie over regelgeving.
Bij evenementen waar meer dan duizend mensen
komen zijn er ook veiligheidsrisico’s. Sommigen
zeggen: ‘er gebeurt toch nooit wat’ maar dat is
niet waar. Je kunt nooit achteraf als gemeente
zeggen: we wisten het niet.”
Wijzen mensen niet te veel naar de gemeente
als het aankomt op verantwoordelijkheid?
“Dat hoort bij de taak die je als gemeente hebt.
Mensen hoeven het niet zelf op te lossen, daar
zijn we samen mee bezig. We hoeven de zaak ook
weer niet volledig dicht te timmeren op gebied
van veiligheid. Maar als er bijvoorbeeld alcohol
in het spel is, kunnen er dingen gebeuren.

Het is niet gek om van tevoren af te spreken hoe
we daarop reageren.”
Er zijn nog wat andere kwesties in Wijk aan
Zee, waaronder de woningbouw. Is er al iets
bekend over het terrein van Heliomare?
“Kort gezegd staat er nog niets op papier. Er zijn
wel ideeën en er wordt met partijen gesproken
over wat we daar zouden kunnen doen. Heliomare geeft aan dat ze de blik op het dorp hebben.
Ze willen vooral de bewoners erbij betrekken en
kijken waar behoefte aan is. Dat is mooi om te
horen want dat schept mogelijkheden.
We verwachten in de komende twee jaar stappen
te kunnen maken in de visie. Wat willen we?
En dan bedoel ik niet dat er over twee jaar een
nieuwe sporthal of iets dergelijks staat, zover zijn
we nog niet. Welke stappen we precies maken, is
nog niet duidelijk. We gaan daarover in gesprek
met bewoners.”
Woningen zijn schaars in het dorp, er is een
roep om meer woningen.
“Laten we vooral kijken naar wat nodig is. Er is
behoefte aan seniorenwoningen, want de vergrijzing in Wijk aan Zee is een punt. In het kielzog
daarvan zijn er weinig gezinnen met jonge kinderen en hebben starters het moeilijk om hier iets te
vinden. Daarbij hebben we te maken met mensen
uit omringende landen die hier werken en die
ook een woning nodig hebben. Alles bij elkaar
zorgt dat voor spanning op de woningmarkt.
Er zijn niet genoeg woningen, dus hoe krijgen we
de verdeling zo dat de cohesie tussen verschillende groepen er niet onder gaat lijden.
Dat is ook een veelgehoorde klacht, dat te veel
huizen verhuurd worden aan tijdelijke werknemers. Die klacht nemen we heel serieus.
Je kunt echter niet zomaar zeggen: ho stop verhuurders, nu mag het ineens niet meer.”

In West-Friesland onderzoekt de gemeente of
ze iets kan doen om te voorkomen dat er te
veel tijdelijke werknemers in woningen terecht
komen. Kijkt Beverwijk daar ook naar?
“Dat is juridisch heel erg lastig. Je kunt bijvoorbeeld stellen dat er alleen mensen mogen wonen
die een langdurige relatie met elkaar hebben.
Maar het probleem is hoe je dat moet handhaven.
We zijn op zoek naar wat de beste manier is. En
ondertussen verkopen ook de Wijk aan Zeeërs
zelf hun woning aan de hoogste bieder. Dat is dan
soms iemand die er weer andere mensen in zet.”
Er ligt op dat gebied dus ook een taak voor
bewoners?
“Nou, ik kan me echt voorstellen dat je je huis
aan de hoogste bieder verkoopt. Dus er ligt daar
een uitdaging. We zeggen ook niet dat we geen
tijdelijke werknemers willen hebben. Maar je wilt
wel bewoners die zich verantwoordelijk voelen
voor het dorp en investeren in hun huis.
Je kunt niet alleen maar zeggen: we willen niet
dat ze hier wonen. We moeten tegelijkertijd ook
zeggen waar ze wel kunnen wonen.”
Woningen in het buitengebied?
“We kunnen ze niet simpelweg allemaal bij elkaar
in een gebouw stoppen. Gettovorming is niet
de oplossing van het probleem. Dat is niet goed.
Maar wat de oplossing dan wel is, dat heb ik nog
niet helder.”
Er is sowieso weinig ruimte voor nieuwe woningen.
“Dan kom je op het punt: wil je laagbouw of
hoogbouw. ‘We’ willen natuurlijk geen hoogbouw, want dat tast het karakter van het dorp
aan. Maar we willen wel zoveel mogelijk woningen zodat iedereen kan wonen. Hiervoor geldt
ook dat we het niet vanachter onze tafel gaan
beslissen. We gaan met de inwoners in gesprek.
Er liggen wel kansen, maar binnen Wijk aan Zee
zijn die heel beperkt. We kunnen geen woningen
toveren. Het dorp is niet van rubber.”
Waar zou wat u betreft de kracht van het dorp
liggen: in de kleinschaligheid of juist in het
ontwikkelen en groter denken?
“Ik ben vooral geïnteresseerd in wat Wijk aan
Zeeërs zelf willen. Het dorp heeft een eigen DNA,
een familiestrand met een vleugje cultuur.

Dat zijn allebei hele waardevolle ingrediënten.
Maar tegelijkertijd moet je uitkijken dat iets niet
aan zijn eigen schoonheid ten onder gaat.
De eigenaar van het Hoge Duin wil graag uitbreiden, dat zou betekenen dat er meer ruimte komt
voor toeristen. Maar dan niet op de Zandvoortse
schaal, maar op de Wijk aan Zeese schaal.
Er moet een balans zijn tussen nieuwe ontwikkelingen en wat goed is voor het dorp. Zonder de
boel op slot te zetten en te stoppen met ontwikkelen. Als je het kleinschalig wilt houden, dan
kun je je afvragen of er nog ruimte is voor een
Spar, een Primera, een dokter, een fysiotherapeut.
Het dorp moet wel leefbaar blijven.”
Gelooft u in het eigen oplossingsvermogen van
de bewoners in dat opzicht? Zoals er bijvoorbeeld met de Duintuin gebeurt?
“Ik denk niet dat dat vanzelfsprekend is. Ik vind
dat we het moeten koesteren en enthousiasmeren. Maar je moet er niet vanuit gaan dat er altijd
mensen zijn die dat soort dingen doen. Ik was
laatst met de afvalcoaches mee. Toen ik mijn fiets
bij het Boothuisplein zette dacht ik: dat plantsoen
daar ziet er niet uit, een woestenij. Jammer. Daar
kunnen we iets leuks mee doen. Toen dacht ik:
wacht eens Niele. Hier in Wijk aan Zee doen
ze dat allemaal zelf. Dus kom maar op met die
brief. De gemeente heeft als taak om er te zijn als
bewoners met initiatieven komen.
Wijk aan Zee is een dorp met mensen die op
korte termijn dingen bedenken en dingen goed
organiseren. Maar je moet ook voor de langere
termijn een visie hebben om te voorkomen dat de
boel stilvalt als die enthousiastelingen er niet zijn.
Je moet een blik hebben op de toekomst.”
Wijk aan Zee in 2030, hoe ziet dat er uit?
“Dat is over twaalf jaar, misschien zit ik dan wel
in de Gouden Gunje. Hoe Wijk aan Zee er dan
uitziet hangt vooral af van de Wijk aan Zeeërs
zelf. We hebben een beschermd dorpsgezicht.
Als ik over twaalf jaar het dorp binnen rijd, zie
ik nog steeds de Dorpsweide met de paardjes
die erop grazen. De witte huisjes die je tegemoet
stralen in het zonlicht. De kerk met het kerkhof
eromheen. En misschien dat op een paar plaatsen
wat nieuwe huizen staan waar kleine kinderen in
de tuin spelen. Dat zou mooi zijn.”
Tekst en foto: Merei Dekker.
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Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de overeenkomst 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.

WE PIKKEN HET NIET!
Hoe bouw je een een relatie op met het personeel? Die vraag stelde de directie van Hoogovens
zich al snel na het begin. Ze gingen te rade bij
Werkspoor in Utrecht en kwamen terug met het
advies: houd de vakbonden maar buiten de deur,
je kunt beter zelf de regie houden.
Maar de arbeiders van het nog jonge bedrijf
zochten hun eigen weg. Gerrit Kelder, hulpstoker bij de cokesovens nam het initiatief voor de
“Vereeniging van Arbeiders aan de Hoogovens”.
Hij kreeg een grote aanhang, tachtig procent van
de arbeiders sloot zich aan bij de zogenaamde
“dubbeltjesbond”. Er werd een dubbeltje contributie per week betaald. Voor Kelder was de
“lotsverbondenheid van het proletariaat” het
uitgangspunt. De vereniging bemoeide zich niet
alleen met de interne arbeidsverhoudingen, maar
organiseerde ook kinderfeesten en bijeenkomsten over maatschappelijke thema’s.

Op 1 mei 1927 breekt een wilde staking uit in de
haven. Voor Kelder is dit het begin van actie tot
bedrijfsbezetting. Kelder heeft daarmee zijn hand
overspeelt, de staking wordt gebroken.
Kelder wordt ontboden bij directeur Kessler,
“Je vliegt eruit, ik wil je niet meer hebben” is de
boodschap. Toen zei Kelder: “Meneer Kessler,
dat is de hongerzweep, die u gebruikt. Ik heb een
groot gezin.” De reactie van Kessler: “Daar zullen
jouw kinderen geen last van hebben. Ik betaal jou
persoonlijk uit, dus niet van het bedrijf ”. Zo is
het gebeurd en Kessler verzorgde ook dat Kelder
een baan kreeg bij de Draka in Amsterdam.

Na een pittige discussie wordt de vereniging door
de directie erkend als overlegpartner.
Maar de liefde is van korte duur: over de looneisen komen de verhoudingen op scherp te staan.
De vereniging radicaliseert en houdt bijv. in 1927
een bijeenkomst over het thema: “De mishandeling van de arbeiders in Holland, de vermoording
in andere landen.”

Vanaf 1927 komt het overleg tussen directie en
arbeiders in een ander vaarwater: er komt een
Arbeiderskern, waarvoor de vakbonden kandidaten stellen. Het wordt de periode waarin de
Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond
onder leiding van Rijk de Waal een prominente
rol heeft. Het is zoeken naar nieuwe verhoudingen en het verkrijgen van vertrouwen.

In 1936 krijgt Hoogovens als het eerste grote
industriële bedrijf in Nederland een Collectieve
Arbeidsovereenkomst. Dit betekent niet, dat er
volledige rust is in de verhoudingen. Ondanks
dat Hoogovens bekend staat als een sociaal
bedrijf, krijgt het vanaf de start tot 1960 te maken
met bijna twintig acties en stakingen. Hoogovens
staat daarmee in de top vijf van de bedrijven
waar het meeste gestaakt is.
De stakingen in oorlogstijd hebben een ander
karakter, ze richten zich tegen de bezetters.
Maar de strijdbaarheid vanuit de oorlog zet zich
ook daarna voort. Vlak na de oorlog is het een
onrustige periode. De zeer strijdbare Eenheids
Vakcentrale EVC met sterke communistische
invloed, speelt daarin een rol.
In de jaren vijftig en zestig vinden forse uitbreidingen plaats met als gevolg: reorganisaties,
die niet altijd rustig verlopen. Een belangrijk
strijdpunt is de opheffing van het onderscheid
tussen arbeiders en beambten. In 1966 wordt

dat opgeheven. Stakingen en acties richten zich
daarna veelal op algemene arbeidsvraagstukken
buiten het bedrijf, zoals de loonpolitiek van de
regering.Hoogovens wordt door de vakbonden
als speerpunt gebruikt. Het bedrijf is relatief
makkelijk plat te leggen en omdat men elkaar
meestal wel kan vinden in een harmoniemodel,
valt er resultaat te boeken. Een werkelijk groot
conflict ontstaat in 1973 als onder leiding van
Arie Groeneveld van de Industriebond NVV
actie gevoerd wordt onder het motto: “centen in
plaats van procenten”. Dit conflict grijpt diep in
op de verhoudingen binnen en buiten het bedrijf.
De internationale fusies die leiden tot ESTEL,
Corus en Tata Steel geven aanleiding tot actie,
maar veelal aan de onderhandelingstafel.
De nazaten van Gerrit Kelder zijn onderdeel van
de gevestigde orde geworden.
Tekst: Jan de Wildt / Foto uit NH Archief.
Fotopersbureau De Boer - Actievergadering
CAO 1985 in de kantine van MEKOG.

Beheer Dorpswei overgedragen aan het Dorp: ‘Samen iets mooi maken’
Vlak voor het plaatsen van de handtekeningen
blaast een zeewindje een paar velletjes van de
meerdere pagina’s tellende overeenkomst in de
lucht. Even later kunnen Philip van Noort, Evert
Hoogewerf en wethouder Brigitte van den Berg
alsnog de krabbels zetten en zijn beheer, onderhoud en exploitatie van de dorpsweide voor een
proefperiode tot eind 2019 formeel overgedragen
door de gemeente Beverwijk aan de Stichting
behoud Dorpswei.
De ondertekening vindt plaats op het groene
gedeelte van de op dat moment dorre gele wei.
Vermeldenswaardig detail is dat dit groene gedeelte haar droogtebestendigheid dankt een aan
een blooper uit het verleden die de dorpsgeschiedenis is ingegaan als het ‘Wadi debacle’. Tegen de
bedoeling in vormde zich op deze plek een meer
toen in 2006 de gemeente talloze vrachtwagens
zand uit het gebied liet weghalen. Later werd de
diepte deels weer aangevuld met zand waardoor
dit nu lager en dichter bij het grondwater ligt.
Best wel uniek
Harmonieus wordt door alle betrokkenen meteen
gehoor gegeven aan de wens van wethouder Brigitte van den Berg om de droge wei en de geparkeerde auto’s buiten beeld te houden en de foto te
maken in het malse gedeelte. Evert Hoogewerf en
Philip van Noort van de stichting zien er tijdens
en na de ondertekening ontspannen en tevreden
uit. Philip: “Ik vind het eigenlijk best wel uniek.
Want dit hoor je niet zoveel. Ik ken geen ander
traject in de gemeente Beverwijk en zeker van
deze omvang en zo beeldbepalend voor een dorp
dat ze vertrouwen hebben dat een aantal vrijwil-

ligers dat gaan doen. Het is eigenlijk de afgelopen
anderhalf jaar gegroeid. We zijn anderhalf jaar
met de gemeente in gesprek.
In de tussentijd hebben we wel een aantal dingen
opgepakt. Het afgelopen jaar hebben we ook
gezorgd dat er gemaaid is. Het voorjaar was nat
er was veel hooi. De contacten met de gebruikers
die zijn er al. Dit is het formele moment dat we
de afspraak ondertekenen maar we zijn er al wat
langer mee bezig.”
Iedereen tevreden
Is er ook voordeel van deze overeenkomst voor
de gemeente? Brigitte van den Berg: “Ik denk dat
het voordeel vooral voor de inwoners van Wijk
aan Zee is dat ze nu zelf over de Dorpsweide
gaan. De Dorpsweide is voor Wijk aan Zee echt
prioriteit nummer 1. En omdat ze het nu zelf
doen, kunnen ze er ook zoveel liefde en aandacht
in stoppen. En voor de gemeente is het natuurlijk
zodat als je merkt dat inwoners meer verwachten
dan dat je kan bieden dan ben je op een gegeven
moment blij dat je het ook anders kan regelen zo
dat iedereen tevreden is.”
Krijgen de vrijwilligers van de stichting Dorpswei
het nu drukker? Philip: “Ja dat denk ik wel. Maar
dat moet je niet overdrijven. Het is een aantal
keer met elkaar bij elkaar komen. Veel overleg
met Evert en met de gebruikers. (paarden-eigenaren, Mei-festival, Kofferbakmarkt, parkeren)
Wat ik wel prettig vind: het hoeft niet meer via de
gemeente. Ik ga gewoon bij iemand langs als er
iets te bespreken is. Het kost ons misschien 5 of
10 uur per maand. Nou ja. Ik vind het leuk.”

Korte lijntjes
De afgelopen jaren zijn we een slapende stichting
geweest tot 2016 toen Cecilia van Weel op het
idee kwam om samen met een aantal mensen te
kijken of het onderhoud beheer en exploitatie
door het dorp gedaan kan worden, omdat er vanuit het dorp best wel veel kritiek op de gemeente
was. Dat heeft anderhalf jaar geduurd, vanaf
december 2016 tot nu. Ik ben wel blij dat het nu
goed gekomen is. Met de gebruikers gaan we er
iets moois van maken. Korte lijntjes, makkelijke
contacten met de gebruikers. Dat gaat allemaal
wat makkelijker als wij dat doen.” Een omstander
voegt toe: “dit zou ook het begin kunnen zijn van
meer activiteiten die de gemeente overdraagt aan
bepaalde kernen in bepaalde wijken.”

Veld van onbegrensde mogelijkheden
“Wijk aan Zee is soms té gastvrij” meent een
vroegere gebruiker van de Dorpswei. “3 euro
voor een hele dag parkeren is wel heel weinig.
In Zandvoort betaal je dat bijna per uur.
Als je nu 5 euro zou vragen is het tarief nog
steeds heel laag en komt er wat geld binnen dan
kun je meer doen bijvoorbeeld met onderhoud”.
Even later voer ik midden op de Wijk aan Zeese
weide een interessant gesprek over wat quantum
fysici noemen: het ‘Veld van onbegrensde mogelijkheden’. Als het op iedere plek kan zijn, dan
kan het ook op dit veld in Wijk aan Zee.
Tekst en foto: Jan-Paul van der Meij.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee.
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12
Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk,
Jacky de Vries, Merei Dekker, Jan-Paul van der Meij,
Heleen Vink.
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. Dit geldt niet voor commerciële
doelen of personeelsadvertenties.
Administratie/advertenties/opmaak:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1380 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: 279100
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

Zomer Dorpsgenoten
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Al 49 jaar met vakantie in Wijk aan Zee
Haar vader Klaus werkte bij de Hoogovens en
omdat haar moeder het niet zag zitten om naar
Nederland te verhuizen gaf haar vader zijn baan
op. Omdat hij toch een band met Wijk aan Zee
had besloot het gezin er op vakantie te gaan.
Als meisje van twee kwam Birgit Boris uit het
Duitse Hohenlimburg voor het eerst met haar zus
en ouders naar Wijk aan Zee.
“Dat was 49 jaar geleden en sindsdien ben ik
elk jaar naar Wijk aan Zee op vakantie geweest.
Sinds 31 jaar gaat mijn man Waldemar Borris
mee. De eerste keer gingen wij kamperen en hadden zoveel regen gehad dat mijn ouders besloten
om het volgend jaar een kamer te huren. Zo kwamen wij terecht bij tante Loes en ome Aad Durge,
wij kregen de balkonkamer aan de voorkant van
het huis. Met zijn vieren op een kamer, maar wij
lagen wel droog. Van tante Loes heb ik Rummikub geleerd. Met Marie Louise, het nichtje van
tante raakte ik bevriend en na de vakantie bleven
wij corresponderen, zij in het Nederlands en ik in
het Duits. Zo heb ik Nederlands geleerd, ik heb
er nooit een cursus voor gevolgd. De ouders van
ome Aad woonden in het zomerhuis en toen die
waren overleden heeft ome Aad het aangepast
voor badgasten. Vanaf dat moment was dat ons
vakantieverblijf. Toen ome Aad gestorven was
en tante naar Adelaide verhuisde heeft zij de
nieuwe eigenaren van het huis laten beloven dat
de Duitse badgasten altijd welkom waren in het
zomerhuis en zo zitten wij er nog elk jaar”.
“Wij hebben zoveel vrienden in Wijk aan Zee,
er waren 24 jaar geleden 25 Wijk aan Zeeërs op
ons huwelijksfeest, waar het nichtje van Loes
mijn getuige was. Op ons feest was ook de toen
zevenjarige Tom Hickmann, toen Tom trouwde
waren wij op zijn feest in Sout, dat was voor ons

een bijzondere beleving, een huwelijksfeest op
het strand. Met Wim en Mary Aardenburg gaan
wij elk jaar een week fietsen, wij zijn bijna het
hele land en delen van Vlaanderen en Duitsland
door geweest”.
Door haar werk hebben Birgit en Waldemar
moeten verhuizen naar Zwickau. Birgit is rechter
bij de Hoge Raad en na een aantal jaren in
Zwickau werd zij overgeplaatst en is zij nu gestationeerd in Karlsruhe en pendelt zij elke week
twee keer 450 kilometer tussen de twee woonplaatsen. Waldemar is in dienst van de gemeente
Zwickau en is daar werkzaam als cartograaf en
landmeter.
“In Karlsruhe staat de Technische Universiteit
en de Europese school, waar een aantal Nederlanders en Vlamingen werken, tevens zijn er
Hollanders werkzaam bij de waterwerken langs
de Rijn. Er is een Nederlands-Vlaamse Cultuurvereniging , toen ik daarvan hoorde ben ik gelijk
lid geworden”, zegt Birgit. “Honderd Nederlandse
en Vlaamse leden zijn er. Wij vieren Koningsdag
met Oranjebitter, speciaal is daarvoor iemand
naar Nederland gereden om Oranjebitter te
kopen. Wij vieren Sinterklaas en de Vlaamse
feestdagen”.
“Ik heb geen zwaar werk, het is mijn hobby”, zegt
Waldemar. “Ik heb een leuke baan, maar maak
wel veel uren” zegt Birgit, “omdat wij allebei een
zittend beroep hebben gaan wij in het weekeinde
veel fietsen, dat ontspant en zeilen doen wij ook.
In april volgend jaar gaan wij met vier anderen
twee weken zeilen rond de Seychellen”.
“Voor ons is tante Loes nog steeds een belangrijk
persoon in ons leven, ik ken haar al mijn hele
leven” zegt Birgit. Waldemar: “Gesprekken met

haar hebben iets, ze hebben diepgang en zij kent
veel mensen en misschien daardoor hebben wij
zoveel vrienden hier. Het hele jaar bellen wij regelmatig zodat wij ook in de winter op de hoogte
blijven van het wel en wee van Wijk aan Zee.
Het mooie van Wijk aan Zee is dat het een gemoedelijk dorp is met een bijzonder karakter, het
brede strand, het schaaktoernooi, waar wij zelfs
een keer zijn geweest toen wij hier op ziekenbezoek waren bij tante Loes. De imposante sluizen
en pieren dichtbij met de grote zeeschepen en
dichtbij Amsterdam. Al het vrijwilligerswerk, kijk

eens naar de Smaakmarkt. Maar misschien het
mooist van alles is ’s avonds met een biertje in
de hand op een terras op het strand naar de ondergaande zon kijken. Wat ook typisch Wijk aan
Zee is dat de mensen die er wonen houden van
hun dorp. Wij zijn tegen Schiphol op zee, tegen
woningbouw op de Dorpsweide en tegen flats
op het strand en als er een petitie moet worden
getekend doen wij mee, dus wij zijn echte Wijk
aan Zeeërs.”
Tekst: Georges van Luijk.
Foto: Heleen Vink.

Concert ‘Wolfsvrouw’ in Dorpskerk
Muziekduo ‘Innerlines’ speelt ‘Wolfsvrouw’ op zondag 2 september. Een muzikale mythe vol liedjes
en verhalen die raken tot op het bot. Schots-Gaelic,
gevoelig Engels, vertrouwd Nederlands.
In dit concert een gedeelte van hun programma
‘Wolfsvrouw’ met muzikant Ruud Legdeur op de
piano, gitaar, viool en hij zingt. Zangeres Judith
Komen bespeelt ook de piano en shruti box.
De muzikanten van ‘Innerlines’ zijn altijd op zoek
naar mooie liedjes met betekenis. Stuk voor stuk
kleine verhalen, allemaal fragmenten uit hun
leven. Muziek van de ziel. Het is Wolfsvrouw die
ze vindt. Het is Wolfsvrouw die ze met elkaar verbindt. Het is Wolfsvrouw die ze tot leven zingt.
In het voorprogramma Jong Talent uit Wijk aan
Zee, Flint Jongen en Noël Brouer spelen liedjes
op de gitaar. Jong en oud zijn van harte welkom
op zondag 2 september in de Dorpskerk!
Aanvang 12.30 uur. Vrijwillige bijdrage is fijn.

Cees Hilbers en Martha Castricum 65 jaar getrouwd
In de tijd waarin Martha Castricum en Cees
Hilbers jong waren werd er heel veel gedanst.
En de dansvloer was de kansvloer als je was op de
sjanstoer. Cees weet nog precies hoe hij als jonge
knaap ging dansen in Heemskerk. En dat Annie
Rijs † , terwijl zij met haar vinger wees naar zijn
toekomstige echtgenote hem zei: ”Ik weet voor
jou wel een leuk meissie.” Het was 30 april 1949.
Dat een tip van een ander je op een heel goed
idee kan brengen bleek het volgende weekend.
Op 5 mei werd er namelijk weer gedanst t.g.v. het
vierde bevrijdingsfeest. Martha’s verkering met
Joop was net uit. En de laatste dans gunde ze die
avond aan Cees. Terwijl ze vertellen over hun
ontmoeting en hoe toen ze voor het eerst kusten
de fiets omviel, kijkt het Briljanten stel dat nu
richting de 90 koerst elkaar nog steeds ontroerd
en verliefd in de ogen.

Loco burgemeester Hanneke Niele-Goos en
een naaste medewerkster kwamen namens de
gemeente persoonlijk feliciteren en samen met
de familie delen in een feestelijk samenzijn met
gezellige gesprekken, koffie en taart.
“Ik sta altijd achter Cees”
In 65 jaren hebben Cees en Martha een hoop
geleefd, gewerkt, gezorgd, gefietst en gezongen.
“Tevreden zijn met wat je hebt en niet altijd maar
meer willen is mijn instelling” zegt Martha.
“Fietsen doen we tegenwoordig niet meer, maar
we rijden met de auto en lopen wat we kunnen. We zijn heel gelukkig met onze kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. We
hebben veel gereisd, veel gezien en we zijn ook
huiselijk. We wonen nu 22 jaar in Adelaïde. Met
dit uitzicht over de dorpswei is het net alsof we
op vakantie zijn. Ik zing mijn hele leven al in een

zangkoor. Ik sta altijd achter Cees. Ik sta hem bij.”
“We doen altijd alles samen”
“We doen altijd alles samen,” zegt Cees. “Toch
hebben we elkaar eens een periode van 3 maanden moeten missen. Hoewel dat een hele beslissing was, niet makkelijk, was het ook een prachtige tijd voor mij. Ik werkte toen bij de voorloper
van de Oxy-, de Martin staalfabriek en ging voor
3 maanden naar Japan om daar het procedé van
blokvormen maken te leren. Ik sprak de taal niet
en de meeste Japanners kenden amper Engels.
Ik moest goed mijn ogen gebruiken.
We hadden heel fijn contact met die Japanners.
Toen zij later kwamen kijken hoe wij het hier bij
Hoogovens deden waren ze verbaasd.
Nog nooit hadden ze zo’n schone fabriek gezien.”
Tekst en foto: Jan-Paul van der Meij.

Aansluitend een rondwandeling en bunkerbezoek met een gids van Rondje Wijk aan Zee.
Start 14.00 uur vanaf de Dorpskerk.
De bunkers zijn geopend van 13.00 - 16.00 uur.
Deelname is gratis.
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Beide kerken geopend in Monumentenweekend
In het weekend van 8 en 9 september is het weer
Open Monumentendag en zullen beide kerken
geopend zijn. De Dorpskerk is zowel zaterdag als
zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur en de Sint
Odulphuskerk is alleen op zaterdag tussen 10.00
en 17.00 uur open.

Nieuwe toekomst voor Berg en Dal
Je droom volgen. Het lijkt zo simpel, maar je moet
het maar durven. Dorpsgenoten Peter Messchendorp en Esther van Amersfoort doen het gewoon.
Zij kochten Berg en Dal, naast Een Zee van Staal,
en werken er nu keihard aan het pand om te
bouwen tot droomhuis, werkplek en kleinschalige
evenementenlocatie.
Het begon allemaal met een vakantie op IJsland,
in december 2017. ,,We zaten in een te gekke bed
en breakfast’’, vertelt Esther. ,,Hoe geweldig zou
het zijn als wij zoiets in Wijk aan Zee tot stand
zouden kunnen brengen.’’ Ze dachten direct aan
Berg en Dal dat al een tijd te koop stond.
,,Er is maar één pand geschikt voor onze droom’’,
aldus Peter. Er werd kordaat gehandeld.
,,Op 31 december landden we, op 2 januari zaten
we om tafel met de makelaar.’’
Dat pakte goed uit en inmiddels is het vervullen
van de droom in volle gang. ,,We willen hier niet
alleen wonen, maar creëren ook vijf hotelkamers
van vijftig tot zestig vierkante meter’’, legt Peter
uit. ,,Aanvankelijk voor verhuur voor langere
duur, maar gaandeweg willen we ons meer gaan
richten op de toeristen die korter verblijven.
In de tuin hierachter komt een keuken. Die plek

willen we verhuren voor partijen en kleinschalige
evenementen. Daarbij gaan we ook de aansluiting
zoeken bij zaken die hier al gebeuren, zoals de
rondleidingen bij Een Zee van Staal. Dat en de
Hoogovens in de verte maakt deze plek zo uniek.’’
Esther en Peter zijn ondernemers en hebben beiden hun eigen goedlopende bedrijf. Peter werkt
in de beveiligingsbranche en is eigenaar van
PMD Solutions. Esther runt Cijfermeester.
Dat geven ze als nieuwbakken hoteleigenaren
niet op, er is in Berg en Dal ruimte genoeg voor
een eigen werkplek. ,,Hoe heerlijk is het om
straks in drie stappen op je werk te zijn’’, aldus
Esther. ,,Ook nog eens met een eigen ingang.’’
Inmiddels zijn ze elk vrij uur aan het klussen.
Half oktober is de woning klaar, de hotelkamers
volgen een maand later en in het voorjaar wordt
de tuin met horecakeuken opgeleverd. Ze krijgen
veel hulp van vrienden uit het dorp. Ook hebben
ze voor de klussen die ze zelf niet aankunnen lokale bedrijven ingeschakeld. ,,Van der Aar is hier
druk bezig, net als Erik de Ruijter en Klaas de
Koe is hoofdaannemer. Om maar wat voorbeelden te noemen. Dat vinden we belangrijk en zo
help je elkaar.’’
Tekst: Jacky de Vries / Foto: Heleen Vink.

In de Dorpskerk wordt op beide dagen rondleidingen gegeven door Harry van Heeren om 11.00
uur. Om deel te nemen aan de rondleiding kan
men zich ter plekke aanmelden.
Van de beeldend kunstenaar Ed de Wild is het
kunstwerk Niemandsland te zien. Het Niemandsland, waar het niet uitmaakt wat je geschiedenis
is of waar je vandaan komt. Ed is dan ook voor
Europa en tegen nationalisme. Het werk is een
reliëf dat horizontaal ligt. Ed zal beide dagen
aanwezig zijn om belangstellenden over zijn
bedoelingen te vertellen.
Zaterdag om 12.00 uur zal Lieke van der Meij het
Maarschalkerweerd orgel bespelen.

Voor ingewijden is het een begrip: de ‘Leo-avond’.
Een avond vol verrassende optredens, samengesteld
en georganiseerd door muzikant/componist Leo
van der Leden. In 1998 was de eerste avond, met
als thema Randy Newman. In de daaropvolgende
twintig jaar volgden er zonder enig regelmaat, nog
vele muzikale avonden. Altijd in het onvolprezen
Sonnevanck.
De naam ‘Leo-avond’ is per ongeluk tot stand
gekomen omdat café -restaurant Sonnevanck in
de beginperiode de avond onder deze titel op een
flyer aankondigde. Van Leo hoefde dat niet. Zijn
missie is: muziek is geven. “Het gaat erom dat je
mensen bij elkaar brengt.” De muzikale avonden
van Leo brengen altijd onverwachte verrassingen.
Een van de vereisten om mee te mogen doen is
dan ook, dat het nummer dat je brengt nieuw

voor je moet zijn. Geen gebaande paden, maar
vooral veel nieuwe ervaringen.
Op 20 september is er weer een Leo-avond, deze
keer met als thema Paul Simon. “Ik vond de muziek van Paul Simon vroeger lelijk. Het duurde
een tijd voor ik de muziek kon waarderen. Paul
Simon zingt over alle zaken die er in het leven toe
doen. Troost, verdriet, delen, en wat uitzonderlijk
is dat de 20 jarige Simon zingt over the sound of
silence.”
Er zijn al 20 jaar Leo avonden, en na elke Leo
avond is de kwaliteit weer beter. Leo probeert altijd herhalingen te voorkomen. “Niets is hetzelfde
en hetzelfde is niets”, zegt hij over herhalingen.
Verder antwoordt hij op de vraag “heb je nog
meer plannen?” met het mooie antwoord: “Andere plannen komen vanzelf wel”.
Tekst: Dorus Taekema.

In de Sint Odulphuskerk is het Assendelfter
orgel te bezichtigen, dat in 1754 is gebouwd en
sinds 1890 in Wijk aan Zee staat. Het bewonderen waard zijn de Kruiswegstaties, tussen 1899
en 1904 geschilderd door de Haarlemse schilder
Frans Loots en de glas-in-lood ramen gemaakt
door Otto Mengelberg. Een groot deel van het
zilverwerk, zoals kandelaars, schalen, cibories,
kelken en een monstrans zal te zien zijn. Tevens
is er een kleine tentoonstelling van in de grond
gevonden religieuze voorwerpen.
Tekst: Georges van Luijk.

Sportieve Amerikanen fietsen door Wijk aan Zee
Elk jaar komen er verscheidene keren tientallen
Amerikanen in Wijk aan Zee. Hun verblijf is van
korte duur, hooguit een half uur staan zij op de
hoek van de Burg. Rothestraat en het Boothuisplein bij te komen van een fietstocht van Alkmaar
onderweg naar Santpoort, soms met een forse
zuidwester tegen. De Nederlandse Petra Hekkenberg is een van de Trip Leaders op het zesdaagse
traject van Alkmaar naar het Belgische Brugge van
de Amerikaanse reisorganisatie Backroads.

Twintig jaar muziek op Leo-avond

Zondag om 14.00 uur kunnen belangstellende
een wandeling maken onder leiding van de gids
Ton Kroezen. Over een aantal gemeentelijke monumenten wordt hierbij uitleg gegeven waarom
dit pand van waarde is, het gaat in dit geval om
de buitenkant van de panden.
Het boekje Historische dorpswandeling Wijk aan
Zee zal gratis te verkrijgen zijn in de Dorpskerk.

“Al veertig jaar organiseert ‘Backroads’ fiets- en
wandeltochten over de hele wereld, van Alaska
tot de Zuidpool”, zegt Petra. Zij begeleidt de
groep fietsers, deze reis zijn het twee en twintig enthousiastelingen. Want enthousiast zijn
ze allemaal. ‘How far is Santpoort from here’?
‘Another 6,5 miles’ antwoordt Petra. Dan geeft
zij de fietsers een energiedrankje, een banaan
of een ander stukje fruit, haar fruitmandje is
goed gevuld. “Als het warm is haal ik bij de Spar
voor alle deelnemers een ijsje. Deze NederlandBelgië trip staat in de top tien van Backroads. In
zes dagen rijden wij van Alkmaar naar Brugge,
onderweg doen wij een aantal trekpleisters aan,
zoals Alkmaar, Den Haag, Gouda, Kinderdijk
en Brugge. In die tijd heb ik zo een band met
de fietsers opgebouwd dat het vaak lastig is om
afscheid te nemen”.
“Werken voor Backroads is niet alleen je baan,
maar ook je lifestyle. In Amsterdam hebben wij
een huis waar alle Trip Leaders uit de regio wonen als zij niet op trip zijn. Zodra ik op pad ga lever ik mijn bed in. De hele zomer ben ik fulltime
met Backroads bezig, met steeds dezelfde trip,
behalve de laatste van dit jaar, dat is de Rhine River Cruise, die reis gaat van Basel in Zwitserland
langs de Rijn tot Amsterdam. Er vaart een boot
mee en daarop slapen we”.
“Wat een van de mooiste gebeurtenissen is

geweest, was zonder twijfel met George, hij wilde
zijn vriendin ten huwelijk vragen, waar wij allen
bij waren. Na een paar dagen geheim overleg,
besloten wij het op een romantische brug in
Brugge te doen. Het was een prachtig aanzoek en
wij waren vereerd hier een aandeel in te hebben gehad. Nare dingen heb ik gelukkig niet
meegemaakt, hoewel er wel eens van alles tegelijk
gebeurt, zoals lekke banden, een verdwaalde gast
en een groepje dat al ver vooruit is. Wij moeten
allerlei reparaties uitvoeren daar heb ik ook een
training voor gehad. Voor dat een reis begint
zijn alle fietsen door onze ‘trip prep specialist’
nagekeken”.
“Wij bieden heel veel service bij Backroads.
Uiteraard hebben we leaders op de fiets, in Nederland twee, omdat de support busjes niet over
de fietspaden kunnen. Elke 15 km zorgen we dat
ze een busje tegenkomen op de route die extra
water, zonnebrandcrème en snacks heeft. Ook
kunnen we daar eventueel de fietsen op de busjes
laden en de gasten een lift geven. De “Dutch
Cookie stop” is zeker een favoriet! En uiteraard
de verfrissende ijsjes die we bij jullie in Wijk aan
Zee aanbieden als ze net uit de duinen komen.
Verder zorgen we elke dag dat hun fietsen in orde
zijn, regelen we hun hotel overnachtingen en
vergezellen we ze bij de meeste diners. We leren
onze gasten goed kennen en als we na 6 dagen
alweer afscheid moeten nemen is dat soms best
lastig.” De 65 jarige Jeff uit Houston, Texas had
zichtbaar de stevige wind in de benen en zo te
zien blij dat hij even kon afstappen. Hij fietst de
tocht samen met zijn dochter en schoonzoon en
aan hun lach te zien hebben zij het best naar de
zin. Langzaam komt de een na de andere fietser
aan en als ze alle twee en twintig vertrokken zijn,
gaat Petra met haar camper naar de laatste stop
van deze dag, een hotel in Santpoort.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink.
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Agenda
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Zaterdag 1 september
Vondeloord: Open Dag met om 16.00 uur muziek van: Blitz; 14.00 – 20.00 uur
Brasserie Wijk aan Zee: Robert Leroy; 19.00 uur
Sonnevanck: Gildor van Beers; 22.00 uur
Zondag 2 september
Be my guest: Dromen van zomer met de liedjes
van June-July in De Verwondering; 12.00 uur
Badgastenkerk: Optreden van Jowan Merckx,
fluitist uit België; 12.00 uur
Dorpskerk: Concert ‘Wolfsvrouw’; 12.30 uur
Küverbunker 451 in het Gaasterbos en
Radarbunker op het Vuurbaakduin:
Openstelling; 13.00 – 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Dorpskerk: Vertrek van Rondje Wijk aan Zee;
wandeling met gids rond het dorp; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: Live Muziek: Justin Curran;
16.00 – 20.00 uur
Donderdag 6 september
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 7 september
Sonnevanck: Joelle Goercharn & band; 21.00 uur
Zaterdag 8 september
Sint Odulphuskerk: Openstelling i.k.v. Open
Monumentendag; 10.00 – 17.00 uur
Dorpskerk: Openstelling i.k.v. Open Monumentendag; 11.00 – 17.00 uur
Sonnevanck: The Fat Wallet; 22.00 uur
Zondag 9 september
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur
Kofferbakmarkt: Optreden Muziekband het
Dorp; 11.00 – 13.00 uur
Dorpskerk: Openstelling i.k.v. Open Monumentendag; 11.00 – 17.00 uur
Badgastenkerk: Optreden van Donna Musica &
Hurryman; 12.00 uur
Aloha Beach: Morado; 15:00 - 17:00 uur
Beachclub Oost 3: Ethiopische Nieuwjaarsduik
DEM; 18.00 uur
Woensdag 12 juni
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 13 september
Sonnevanck DonderdagSessie: Kim Schulte &
Daan Krakers; 20.30 uur
Aloha: Outdour Movies: Big Wata; 20.30 uur
Vrijdag 14 september
Sonnevanck: Bommel & Burki; 21.00 uur
Zaterdag 15 september
Sonnevanck: Acousticurls; 21.30 uur
Zondag 16 september
Beachclub Oost 3: Live Muziek: Nath’s Project;
16.00 – 20.00 uur
Dinsdag 18 september
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd (aanmelden:
0251-374320); 17.00 uur
Donderdag 20 september
Sonnevanck: Grote LeoAvond thema:
Paul Simon; 21.00 uur
Vrijdag 21 september
Badgastenkerk:Tim Grimm (USA); 20.00 uur
Sonnevanck: Crazy Piano; 21.00 uur
Zaterdag 22 september
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sonnevanck: Live Muziek: Uncle Sue; 22.00 uur
Zondag 23 september
Het Hoge Duin vertrek: Rondleiding Atlantikwall; 11.30 – 14.30 uur
Badgastenkerk: Whiskeymo’s met de voorstelling
‘Het hangt in de lucht’; 12.00 uur
Timboektoe: Noordpier Sessie: Admiral; 16.00 –
18.00 uur
Beachclub Oost 3: Live Muziek: M.B. and the
Dreamers; 16.00 – 20.00 uur
Donderdag 27 september
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur
Vrijdag 28 september
Sonnevanck: Pepijn en Pieter; 21.00 uur
Zaterdag 29 september
Sonnevanck: Dean and the Moonboys; 22.00 uur

Rondleiding bunkers Atlantikwall

Op zondag 23 september organiseert Rondje Wijk
aan Zee weer een rondleiding langs de bunkers die
deel uitmaken van de Atlantikwall, de voormalige
verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog.
De excursie start om 11.30 uur vanuit Hotel Het
Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan
Zee, waarbij ook het onderliggend bunkercomplex wordt bezocht.
Deelname geschiedt op basis van individuele
inschrijving via atlantikwallwaz@gmail.com.
Aanvang 11.30 uur, duur ca. 3 uur.
De kosten bedragen € 12,-- inclusief koffie/thee.
nformatie op: www.atlantikwall-wijkaanzee.nl.

Sinterklaas- en Kerstcomité

De intocht van Sinterklaas zal dit jaar op zaterdag
24 november plaatsvinden. Het comité draagt
zorg voor de organisatie rondom de intocht van
de Goedheiligman en de aansluitende voorstellingen voor de jeugd in de Moriaan. Daarnaast
zetten we ons in om fruitmanden te verzorgen
voor de bejaarden (80 jaar en ouder), alleenstaanden (70 plussers), langdurig zieken en mensen
die het afgelopen jaar een bijzondere tegenslag
hadden te verwerken. Tevens wordt er namens
de dorpsbewoners een krans gelegd tijdens de
dodenherdenking op 4 mei. Voor de realisatie
hiervan is uiteraard geld nodig en zoals al ruim
55 jaar te doen gebruikelijk komen de vrijwilligers van het comité bij u langs voor een vrijwillige bijdrage. De mensen met kleine kinderen
krijgen een kleurplaat. Om kans te maken op een
prijs kunnen de kleurplaten worden ingeleverd
bij de Primera. Sinterklaas zal de prijzen uitreiken tijdens de voorstelling na de intocht. Onze
vrijwilligers kunt u tussen eind september en half
oktober aan de deur verwachten. Alvast bedankt.

Gratis boeken

Ook in september is de boekencontainer weer
open om gratis boeken uit te komen zoeken.
Elke zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is
de container geopend. Deze staat aan het eind
van de Duinrand naast de voetbalvelden.
Literatuur, wetenschap, filosofie, psychologie,
geschiedenis, detectives, er is voor elk wat wils.

Concert van Tim Grimm (USA)

In de Badgastenkerk aan de Julianaweg treedt op
vrijdag 21 september Tim Grimm op. Het wordt
een speciaal en akoestisch luisterconcert van deze
Amerikaanse singer-songwriter. Grimm doet Wijk
aan Zee aan in het kader van zijn herfsttoer die
hem onder meer in Schotland, Italië en Duitsland
brengt. Zijn komst naar Wijk aan Zee is de vervulling van een langgekoesterde wens die Ab Winkel
had. Zijn muziek moet hier gehoord worden!
In 2012 zag hij Tim Grimm en werd geraakt door
de mooie verhalende composities die hij toen
vertolkte, met effectieve gitaarbegeleiding en zijn
warme stem. Ab begreep van zijn Heemskerkse
promotor (voor Nederland, Duitsland en UK) dat
Tim elk jaar drie maanden vertoeft in Europa,
voor zover zijn drukke jaarschema dat toelaat.
Hij speelde in die herfst vrij spontaan op een
avond in Sonnevanck. Het luidruchtige gerinkel van borden en bestek en de rondrennende
bediening waren een beetje spelbreker, maar toch
maakte Tim Grimm indruk met zijn sfeervolle
Americana. Hij signeerde de cd die Ab kocht
met de tekst: ‘The North Sea – from the wilds of
Indiana - Tim.’’
Grimm is 57 jaar en komt uit Indiana. Vanaf
2000 maakte hij tien cd’s. Enkelen van zijn tracks
bereikten de soundtracks van grote internationale
speelfilms. Hij is ook eigenaar van een middelgrote veeboerderij, waarop hij ook zelf werkt.
Grimm is ook lang actief als acteur in speelfilms.
Zo was hij te zien in films als Clear and Present
Danger met Harrison Ford en in Backdraft met
onder anderen Kurt Russell. Ook in de afgelopen
jaren was Grimm te zien in televisieseries en staat
hij op het toneel.
In de Nederlandse en internationale pers zijn
lovende recensies over Grimms cd’s verschenen.
Het belooft al met al een bijzonder concert te
worden in de Badgastenkerk van deze veelzijdige
en talentvolle Amerikaan. En kun je niet wachten? Tik zijn naam maar eens in bij Youtube of
Spotify. Dan kan de voorpret alvast beginnen.
Tim Grimm, 21 september, 20.00 uur.
Reserveren mogelijk. Vrijwillige bijdrage.

Dorpskerk

Zondag 2 september 10.00 uur
Voorganger: pastor L.H. Stuifbergen
Zondag 16 september 9.30 uur
in de Odulphuskerk
Oecumenische viering met Odulphuskoor
Voorgangers: ds. A. van Nierop en p. N. Smit
Zondag 30 september 10.00 uur
Voorganger: Mevr. Ds. M. Myburgh

Odulphuskerk

Zaterdag 1 september 19.00 uur
Woord-communieviering met samenzang
Voorganger: p. N. Smit
Zondag 9 september 10.00 uur
Startviering met alle koren.
Voorganger: deken T. Cassee
Zondag 16 september 9.30 uur
Oecumenische viering met Odulphuskoor
Voorgangers: ds. A. van Nierop en p. N. Smit
Zondag 16 september 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. Kaleab

Vredesweek 2018

Al vele jaren wordt in Wijk aan Zee de Vredesweek oecumenisch gevierd. Dit jaar is het Thema:
Generaties voor Vrede.
De keuze voor het jaarthema 2018 wil ons laten
nadenken over het verlangen naar vrede en recht.
Elke generatie heeft zijn eigen uitdagingen het
hoofd te bieden en zoekt naar eigen wegen om dit
verlangen in alle vrijheid vorm te geven.
Op zondag 16 september is er in de Odulphuskerk een oecumenische viering waarin ds. Arrie
van Nierop en pastor Nico Smit zullen voorgaan.
De liturgie is samengesteld uit materiaal dat PAX
heeft aangedragen rond het thema.
In de IJmond zijn gedurende de hele week diverse
samenkomsten en activiteiten rond het thema.
Berichten hierover staan in de lokale media.

Startviering

Ieder jaar na de zomervakantie wordt er begonnen met een feestelijke startviering. Dit jaar is
dat op zondag 9 september om 10.00 uur in de
Odulphus kerk. Het is voor iedereen en zeker
voor alle vrijwilligers een stimulans om er het
komende werkjaar weer tegen aan te kunnen.
Er wordt begonnen met een viering waarin
Deken T. Cassee voorgaat en het parochie-thema-en jeugdkoor hun medewerking verlenen.
Na de viering is er in de tuin achter de kerk een
gezellig samenzijn met koffie/thee en wat lekkers.
Er staan twee grote partytenten dus bij minder
weer gaat het gewoon door. Er is een loterij en
voor de kinderen zijn er activiteiten. Onder het
genot van een hapje en een drankje kunnen er
weer herinneringen opgehaald worden d.m.v.
oude en nieuwe fotoboeken. U bent allen van
harte welkom met de kinderen en hopen op een
zonnige en gezellige start met elkaar.

Cursus Praktisch Mediteren

Heb je genoten van de vakantie en van de vrijheid? Zou je het gevoel van vrijheid mee willen
nemen, het hele jaar door? Dan is de cursus
Praktisch Mediteren iets voor jou. In 6 lessen van
1½ uur leer je hoe je meditatie praktisch kunt
integreren in je dagelijks leven. Je kunt je ook
aanmelden voor een (gratis) proefles.
In Wijk aan Zee zijn de lessen op maandagavond:
6 lessen van 1½ uur, van 10 september t/m 15
oktober, van 20:00-21:30 op De Zwaanstraat 17,
1949BC (Bij mooi weer mogelijk op het strand).
Kun je niet op maandagavond? In dezelfde week
starten er ook cursussen in Beverwijk en Heemskerk. De cursus kost € 105,30. Informatie en
aanmeldingen op www.haptonomie-time-out.nl,
of 06-53675676 (Paulien Pinksterboer).

