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Puur Zee en Puur Wijn gaan niet bij de pakken neerzitten
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Cathy Moerdijk en Imko Binnerts hebben vanaf
het begin van de coronacrisis en alle bijhorende
maatregelen geen moment de moed opgegeven en
hebben het van de positieve kant gezien.

“Wij zijn er positief mee omgegaan, ons standpunt is altijd geweest, kijk niet wat niet kan, maar
kijk wat wel kan. Wij zijn horeca waar mensen
willen uitgaan en plezier hebben. Dat hebben
we vertaald naar dat de mensen het gevoel
van uitgaan kunnen beleven bij hun thuis.
Wij hebben een speciale website gebouwd
(www.puurzeethuis.nl) en een verscheidenheid
aan verwenpakketten gemaakt, welke de mensen
konden ophalen, of lieten bezorgen. Wijn-vis en
wijn-kaaspakketten, waarvoor wij zoveel mooie
reacties kregen. De wijnkaasproeverij die wij
hadden georganiseerd op 6 maart, was een complete wijn- en kaasproeverij via YouTube, waar de
cliënten 2 uur lang konden meedoen en het was
een groot succes”.
“Voor het hotel hebben de maatregelen ook
gevolgen gehad. In de periode dat alleen hotelgasten mochten dineren en ontbijten hebben wij
ons daar strikt aan gehouden. Wij hadden ‘room
catering’, als het ontbijt of diner bijna klaar was
belden wij de gast 1 minuut voor die tijd op.
Op het moment dat de gast beneden was hadden
wij op de cateringtafel het eten klaar staan.
Op de hotelkamers hebben wij tafels neergezet
die normaal in het restaurant staan zodat de gast
in alle rust kan genieten van het eten”.
“In januari en februari hebben wij in zes weken
tijd alle kamers een facelift gegeven. Dat zijn
twaalf kamers en ons Villaatje, de oude paardenstal van de familie Van Ogtrop. Het was een echt
teambuildingproject, al onze medewerkers
hebben meegedaan met behang en tapijt verwijderen. Het tapijt van de trap was een apart verhaal. In elke traptree zaten zoveel nietjes dat wij
dagen bezig zijn geweest om alles eruit te krijgen.
Wat wij zelf konden doen hebben wij zelf gedaan,
zoals al het schilderwerk. Voor het behang- en
vloerwerk hebben wij professionals laten komen.
Ons team is echt apetrots op wat wij hebben
bereikt. Je bent zelf echt verbonden geraakt met

het resultaat. Alle kamers hebben nu thermostaatkranen, nieuwe bedden een Nespresso
koffieapparaat enz. Nadat alle kamers waren
leeggehaald hadden wij zoveel spullen, die te
waardevol waren voor het grofvuil. Daarvoor
hebben wij op onze facebook site melding van
gemaakt en alles is weg. Toen ik een Nederlandse
fabrikant belde om uit te leggen wat mijn wensen
waren voor de bedden, nodigde hij mij uit om
naar de fabriek te komen. Het resultaat is dat wij
precies hebben wat wij wilden. Mooi geborduurd
op de sprei staat onze naam: ‘Puur Zee’.
Wat wij graag wilden was de koninklijke uitstraling van de villa behouden, het gebouw heeft
geschiedenis. Prins Bernhard heeft hier gelogeerd

AAN DE BAL…
Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee

SV Wijk aan Zee verliest club icoon Cees Valk
Op zaterdag 27 februari 2021 is na een kort ziekbed Cees Valk overleden. Cees kreeg twee weken
eerder te horen dat hij ongeneeslijk ziek was.
Cees is slechts 72 geworden. SV Wijk aan Zee en
het bestuur heeft geschokt kennisgenomen van zijn
overlijden.
In een interview in de Jutter van november
2019 vertelde Cees, in het kader van het 90-jarig
bestaan van SV Wijk aan Zee, nog uitgebreid
over zijn liefde voor de club. ‘Met bijna 60 jaar
betrokkenheid bezit ik over een vat vol verhalen’,
vertelde hij. Cees is vanaf zijn jeugd lid geweest
van SV Wijk aan Zee en ontwikkelde zich in het
begin van de jaren ’70 tot een belangrijke speler.
In het seizoen 1971/1972 werd hij als speler
kampioen met het eerste elftal en promoveerde
van de 1e klasse HVB naar de 4e klasse KNVB.
In dat jaar legde hij de basis voor de positie van
clubscorer. Het is pas een paar jaar geleden dat

hij van de positie werd afgelost door Jim de Pagter. Na zijn voetbalcarrière heeft Cees zich zeer
verdienstelijk gemaakt voor de vereniging door
zich in te zetten op verschillende ‘vrijwillige’
functies. Cees was jarenlang betrokken bij de
organisatie van de familiedagen, die altijd een
groot succes waren. Als lid van het bestuur heeft
hij de functie van secretaris ingevuld, hij was
betrokken bij de organisatie tot het vieren van
het 75 en 90 jarig bestaan en gedurende lange tijd
vulde hij de functie van club archivaris in.
Cees was altijd betrokken, als supporter bij
thuiswedstrijden maar ook als het eerste team
uitspeelde. En altijd even bellen tijdens de rust
en na afloop van de wedstrijd, om de stand op te
nemen en te vragen naar de spelers die gescoord
hadden. We gaan Cees vreselijk missen.
We wensen de familie van Cees veel kracht toe
om dit verlies te dragen.
Het bestuur van SV Wijk aan Zee.

en Beatrix en Claus hebben Villa de Klughte
bezocht. De prachtige originele plafonds in een
aantal kamers zijn bewaard gebleven. Het moest
wel een villa blijven. Op dit moment zitten wij in
de fase van de laatste dingen voor het na corona
tijdperk”.
“Zo’n 25 jaar geleden hebben wij elkaar leren
kennen, Imko, die in Noord-Holland is geboren
belde mij, ik kom uit Zeeland”, zegt Cathy.
“Hij wilde dat ik wat wijn opstuurde. Kom maar
langs, dan kun je proeven wat je wil”, zei ik.
“Wij hebben een missie, het is de kunst onze
gasten ten volle te laten genieten van het eten
door de aanvulling met de juiste wijn. Een wijnmaker heeft te maken met zoveel factoren, op

de juiste momenten de juiste beslissing nemen,
wanneer moet er geoogst worden, moet het in
houten of roestvrijstalen vaten, hoe lang moet het
rijpen. Heel belangrijk is ook de grond waarop de
wijnrank staat en of er wel of niet bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Al die beslissingen
moeten lijden tot het resultaat wat hij voor ogen
heeft. Ik heb een lange staat van dienst in de wijn,
ben als wijnkoper de hele wereld over geweest op
zoek naar mooie wijn en ken al mijn wijnboeren
persoonlijk”.
Imko: “Cathy is wijnkoper en wijnvrouw van
het jaar geweest en had de wijnbar van het jaar..
Eigenlijk is Cathy wijn”.
Tekst: Georges van Luijk/foto: Hans de Bruijn.
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Mensen van de straat
Een aantal straten in Wijk aan Zee is vernoemd
naar personen. Wie zijn ze en wat hebben ze voor
het dorp betekend?

Aflevering 4: Hendrik Rothe.
Hendrik Rothe (1871-1953) gaat de geschiedenis
in als de laatste burgemeester van de zelfstandige
gemeente Wijk aan Zee en Duin. Deze geboren
Amsterdammer komt op 1 december 1899 naar
de Noordzeekust als gemeentesecretaris.
Hij vervult die functie eerder in Zaandijk.
In 1921 wordt hij ook burgemeester van Wijk aan
Zee en Duin, de combinatie van de twee functies
is in die tijd niet ongebruikelijk in kleinere
gemeenten. Rothe krijgt direct te maken met
een voorstel tot samenvoeging met Beverwijk.
De beide gemeenten zijn al een keer samengevoegd geweest door een decreet van Napoleon
in de Franse tijd. Koning Willem I maakt in 1816
de samenvoeging weer ongedaan. De zelfstandige
gemeente Wijk aan Zee en Duin is wat betreft
oppervlakte aanzienlijk groter dan Beverwijk,
dat wel meer inwoners telt. Het grondgebied van
Wijk aan Zee en Duin strekt zicht uit tot ver in
wat wij nu Beverwijk noemen. Het Raadhuis
van Wijk aan Zee en Duin is aan het Westerhoutplein, het gebouw waar nu het Museum
Kennemerland is gehuisvest. De historische
gemeentegrens – getrokken langs de oude
tuinbouwgronden – levert begin twintigste eeuw
problemen op. De grens loopt bijvoorbeeld in
de Zeestraat, Romerkerkweg en Groenelaan in
de lengterichting door de straat. Wijk aan Duin
heeft als uitgestrekte gemeente een hoger
belastingtarief dan Beverwijk. De inwoner aan de
ene kant van de straat betaalt dan dus meer dan
zijn overbuur. In Beverwijk wordt flink gebouwd
en daardoor ontstaat een steeds ingewikkelder
situatie. Er zijn problemen met de riolering, de
politie en de brandweer. Beverwijk verbiedt de

“gevaarlijke” paardentram tot ongenoegen van
Wijk aan Zee. Het gemeentebestuur van Wijk
aan Zee en Duin verzet zich aanvankelijk tegen
samenvoeging en werkt niet mee aan een onderzoek door deskundigen. Pas in de jaren dertig
komt er een kentering. De financiële situatie
van Wijk aan Zee en Duin is niet rooskleurig,
driekwart van de raadsleden verklaart zich dan
voor een samenvoeging. Hendrik Rothe, die als
burgemeester toch boven de partijen zou moeten
staan, toont zich een fel tegenstander van de
fusie. In 1936 gaat de kogel toch door de kerk en
is de fusie een feit. Op 29 april 1936 vergadert de
gemeenteraad van Wijk aan Zee en Duin voor de
laatste maal. Burgmeester Rothe krijgt bij zijn
afscheid na 37 jaar trouwe dienst een luchtfoto
van zijn gemeente, een Perzisch kleed en twee
azalea’s. Hij weet dan nog niet dat er een straat
naar hem zal worden vernoemd, want dat
gebeurt pas in 1960, zeven jaar na zijn overlijden. Het zou Hendrik Rothe zeker storen,
dat er nog altijd Wijk aan Zeeërs zijn die spreken
van de “Rothéstraat”. Dat accent hoort er niet
op al klinkt het dan wel deftig. De Burgemeester
Rothestraat past als een van de langste straten
van ons dorp bij de lange staat van dienst van
Hendrik Rothe. De straat ligt als een lint langs de
noordoostkant van het dorp met veel afwisselende bebouwing, kleinere en grotere huizen en
de karakteristieke hofjes. In het tijdsbeeld van de
jaren zestig passen de huizen nabij de Duinrand.
Het zijn huizen van de zogenaamde “eigenbouwers”: mensen die de woningnood van toen
te lijf gingen door gezamenlijk meestal in hun
vrije uren een eigen huis te bouwen. Zou de geschiedenis zich wat dat betreft kunnen herhalen?
Tekst: Jan de Wildt.
Bron: Jan van der Linden – Beverwijk-Wijk aan
Zee, 70 jaar LAT-relatie (2006).
Foto Museum Kennemerland, laatste raadsvergadering burgemeester Rothe (tweede van links).
Voor de overige personen: zie beeldbank MK.

Dorpsgenoot

John Hamers

John is geboren in Beverwijk en was gek op Wijk
aan Zee, in de zomer fietste hij er regelmatig heen
om een ijsje te halen bij Gerritse. Er was ook een
meisje uit Beverwijk dat het zelfde deed, dat meisje
was Greetje. Zij kregen elkaar in de gaten en John
dacht: ‘Wat een aardig grietje’.
“Later kwam ik op dansles dat zelfde leuke
meisje weer tegen, wij kregen contact en Greetje
nodigde mij uit op haar zestiende verjaardag”.
Greetje: “Hij is nooit meer weggegaan en zo is
het gekomen”. John: “Ik ben geboren in 1942 in
de Zeestraat, naast wat nu de Shoarmatent ‘Cairo’
is. Mijn vader was in dat pand in 1938 begonnen
met een meubel- en tapijtenwinkel. Hij had alles
tegen, eerst de crisis en toen de oorlog, in 1950
was hij gedwongen de zaak te stoppen. Intussen
waren wij in 1948 verhuisd van de woning boven
de winkel naar de Stumphiusstraat, waar wij met
acht kinderen meer ruimte hadden”.
“In 1966 zijn wij getrouwd, de bruiloft was in
Sonnevanck, dat net was verbouwd, wij waren na
de verbouwing het tweede stel dat er hun bruiloft
vierde. Wij kregen drie prachtige dochters.
Helaas is de middelste, Monique drie jaar geleden
gestorven, zomaar uit het niets, een hartstilstand
zonder ziek te zijn geweest, zij was nog maar 49.
Het was afgelopen week drie jaar geleden dat
zij stierf. Kijk eens om je heen, hoeveel mooie
bloemstukken staan er hier op alle tafels, zoveel
mensen hebben aan haar gedacht. Monique was
een enthousiaste sporter, in haar tienerjaren
speelde zij verdienstelijk handbal bij Wijk aan
Zee. Wij hebben gelukkig nog twee prachtige
dochters en schoonzonen en vier kleindochters
en een kleinzoon, die allen bijna volwassen zijn”.
“Het stagejaar van de HTS Bouwkunde in 1961
deed ik bij Smits Bouwbedrijf. Ik deed daar
onder meer ervaring op bij de bouw van de VW
garage op het Hilbersplein. Nu gaat dat gebouw
gesloopt worden, dan voel je dat je oud wordt.
Nadat ik mijn HTS diploma had gehaald en mijn
militaire dienst had gedaan heb ik nog vijf jaar bij
Smits Bouwbedrijf gewerkt. Later ging ik werken
bij de RPS, de RijksPostSpaarbank op de afdeling
belegging onroerend goed. Ik was de verantwoordelijke voor al het vastgoed in Noord-Nederland,
dat in bezit was van de RPS. Toen mijn collega
in Zuid-Nederland vertrok beheerde ik al het
vastgoed van de RPS. Toen het beleid veranderde
van beleggen in vastgoed naar hypotheken holde
dat mijn taak steeds meer uit. Ik zag de bui al
hangen dat ik straks niets meer te doen had en
ben ik er vertrokken. Ik ging naar een makelaarskantoor in Den Haag waar ik de leiding had over
het technisch onderhoud van hun bezit”.
“Ik was intussen vijftig toen ik aan een nieuw
avontuur begon, ik ging werken voor het Bisdom
Haarlem-Amsterdam. Nog steeds als bouwkundig ingenieur. Ik had drie collega’s die alle
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dekenaten onder zich beheerden. Ik deed de
kuststroken van Den Helder tot aan Voorhout,
behalve het dekenaat Beverwijk. Dat had ik zelf
op aangedrongen, omdat ik daar zoveel mensen
ken en er waren mensen die mij de spion van de
Bisschop noemden. Tien jaar ben ik verantwoordelijk geweest over het onderhoud van de Sint
Bavo in Haarlem. Ik heb wel in een bakje
gehangen aan een hoogwerker om de haan op
het topje van de toren te controleren. Na mijn
pensioen heb ik van 2002 tot 2014 het beheer
van het depot in het Bisdom Haarlem en
Rotterdam gehad, dat was geen betaalde baan,
alleen mijn reiskosten werden vergoed. In het
depot worden kerkelijke kunst- en gebruiksvoorwerpen bewaard uit onder meer gesloten kerken.
Veel voorwerpen kregen een nieuwe bestemming
in binnen- en buitenland. Daar zorgde ik voor
samen met een kunstconsulent van het
Catharijne Convent in Utrecht”.
“Toen wij in Wijk aan Zee kwamen wonen
konden twee van onze dochters naar de lagere
school. Wij kozen voor de ‘Heilig Hartschool’, dat
het predikaat Rooms Katholiek had. Ik werd lid
van de ouderraad en zag dat het schoolgebouw
verouderd was en dat het leerlingenaantal in de
toekomst zou leiden tot opheffing van de school.
Er moest iets gebeuren om de scholen in Wijk
aan Zee in leven te houden. Een samenwerking
met de openbare ‘Wilhelminaschool’ moest de
oplossing zijn. Sowieso waren beide schoolgebouwen toe aan nieuwbouw en dat zou moeten
resulteren in een samenwerkingsschool, de
‘Duinpan’. De statuten van de ‘Heilig Hartschool’
moesten worden gewijzigd om tot een samenwerkingsschool te komen. Samenwerking zou
het einde van het Katholiek onderwijs in Wijk
aan Zee betekenen. Het bestuur van de oudervereniging was uitgenodigd voor een vergadering
van het bestuur van de ‘Odulfstichting’, het
schoolbestuur. Een aantal leden en ik waren
voorstander van de samenwerkingsschool.
De landelijke Katholieke Schoolraad moest
uitspraak doen en gaf geen toestemming om de
statuten te wijzigen. Er was maar een oplossing,
breng twee scholen onder in één gebouw.
Onze jongste dochter heeft de verhuizing nog
meegemaakt in 1982”.
“Tot mijn diensttijd heb ik geturnd en later
gevoetbald, eerst bij de ‘Kennemers’, waar mijn
schoonvader bestuurslid was. Maar wij woonden al in Wijk aan Zee, waardoor elke wedstrijd
een uitwedstrijd was en zat Greetje vaak alleen
thuis. Toen ging ik voetballen bij Wijk aan Zee.
Op mijn veertigste ben ik er mee gestopt. Ik heb
ook nog hard gelopen, getennist en gegolfd, dat
laatste doe ik nog steeds. Ik ben actief in het
Historisch Genootschap Midden Kennemerland,
ik hou mij hier bezig met het materiële, dus de
gebouwen. In Wijk aan Zee zijn dertig gemeentelijke monumenten. Sinds een paar jaar ben ik

lid van de seniorenkring, de praatgroep voor
ouderen, maar ja, die ligt momenteel stil”.
“In de jaren zeventig zijn, nadat de oorlog in
Vietnam was beeindigd, duizenden Vietnamezen
hun land ontvlucht. Vaak in gammele bootjes.
Als zij geluk hadden werden zij opgepikt door
vrachtschepen. Velen door Nederlandse schepen,
die mensen werden dan meegenomen naar
Nederland. Greetje, de kinderen en ik hebben ons
veel met de vluchtelingen, die in ons dorp waren
ondergebracht, bezig gehouden. In 2017 zijn wij
op reis gegaan naar Vietnam om familie van ons
gastgezin te ontmoeten en kennis te nemen van
hun cultuur. Wij hebben nog steeds contact met
ze. In 2019 zijn wij uitgenodigd als speciale gast
om een feest bij te wonen ter gelegenheid van
hun 40-jarig verblijf in Nederland”.
“Toen ik in 2002 met de VUT ging was ik niet
van plan om achter de geraniums te gaan zitten.
In de kerk ben ik lector en koster. Ik ben al
jaren actief lid van de ‘Odd Fellows’, hoewel dat
momenteel helemaal stil ligt, vanwege corona.
Ik was van plan om naar Santiago de Compostello te gaan, maar het lopen gaat mij niet meer
zo best af. Met fietsen heb ik geen moeite en

ik besloot het dan maar op de fiets te doen.
Greetje vond het niet verstandig om alleen te
gaan. Mijn zwager bood de oplossing en ging
met mij mee. Wij vertrokken vanaf Haarlem en
na 2475 kilometer waren wij op de plaats van
bestemming. Wij sliepen onderweg op verschillende locaties, drie keer in een hotel en verder bij
mensen thuis, of in caravans op campings.
Wij hebben afgezien van een kromme spaak
niet één keer pech gehad, zelfs geen lekke band,
gelukkig had mijn zwager reserve spaken bij zich.
Vanaf de Spaanse grens staan elke 25 kilometer
bordjes waar je als pelgrim kan overnachten, bij
mensen thuis, soms hoef je niets te betalen, soms
vragen zij € 5,00. Bij aankomst voelde alsof ik
drie overwinningen had geboekt, een vakantie,
een prestatie en om als pelgrim een bedevaartstocht te hebben gemaakt. De kinderen van mijn
zwager hebben ons weer opgehaald. Terug in
Nederland vond ik het niet welletjes en ging nog
een rondje Nederland van 800 kilometer fietsen
in 12 dagen. Wij wandelen veel met onze hond,
Moontje, vernoemd naar onze dochter Monique.
Wij hopen nog een tijdje in goede gezondheid
mee te kunnen ”.
Tekst: Georges van Luijk/foto: Hans de Bruijn.
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Een Wijk aan Zees koor dat al heel lang actief is
met een ledenaantal groter dan ooit, dat is het themakoor van de Sint Odulphuskerk. In mei bestaat
het koor 50 jaar. Maar misschien is het juister om
te zeggen: het koor werd 50 jaar geleden opgericht
want samenzingen is er sinds een jaar niet meer
bij. Een gesprek met koorleden Dory Zuid-de Reus
en Anneke van Genderen-de Reus.
Vroonhof, Fluitman, Durge, de Reus en
Bodewes
In het Wijk aan Zee van 1970 was het pastoor
van der Steen die de aanzet gaf om een jongerenkoor te beginnen. Anneke weet nog dat de pastoor persoonlijk van huis tot huis ging bij
bekende families als Vroonhof, Fluitman, Durge,
de Reus, Bodewes en al snel een stuk of 12 frisse
zangertjes en zangeresjes vond die wel wilden
gaan samen zingen. Anneke: “Jarenlang hebben
wij gezongen als jeugdkoor tijdens de themavieringen die iets later dan het koor waren
gestart.” Dory: “Ja, totdat er een nieuw jeugdkoor
begon en vanaf toen heetten wij themakoor.”
Anneke: ”En veel van de oorspronkelijke leden
zijn er nog, die zijn al een halve eeuw bij het
koor. Ikzelf ben er even tussenuit geweest toen
we een tijdje in Heemskerk woonden maar zodra
we weer in Wijk aan Zee kwamen wonen ben ik
weer naar het koor gegaan. Wat je ook ziet, dat is
wel grappig, dat de mensen hun partners
meenemen.” Dory: “Op een gegeven moment
gingen we allemaal zo’n beetje trouwen en dan
was het van: bij een trouwviering zingen?
Nou dan hoort je man wel mee te zingen hoor
en zo zijn er dus ook veel stellen op het koor.
Het was natuurlijk geen verplichting maar het
gebeurde gewoon. Wij zingen nu 50 jaar en ik
denk dat Peter (echtgenoot) al 47 jaar zingt.
Het koor begon onder leiding van pastoor van
der Steen, daarna kwam Cor van der Peet toen
Paul Sprinkhuizen en vlak daarna kwam Marja
van der Peet al. Marja was in september al 45 jaar
onze dirigent. De huidige organiste is Anja van
der Ploeg.” Anneke: “En Jan Koster is wel degene
die we het langst gehad hebben. Die heeft wel 20
of 30 jaar bij ons gespeeld.”
Van eenvoudige melodie tot 8-stemmige zang
JP: Hoe is de muzikale ontwikkeling geweest in de
loop van de jaren?
Dory: “Vanaf het begin ging de liturgische werkgroep veel aan het werk met teksten van Huub
Oosterhuis. Daar zingen wij heel veel van en
putten we inspiratie uit. In het begin was het koor
natuurlijk niet zo heel erg bedreven maar langzaam aan kwam dat steeds meer.” Anneke: “Marja
is op een gegeven moment gaan studeren aan het
conservatorium en daarmee kwam voor ons als
koor wel echt een verdieping. En we zijn steeds
complexere stukken gaan instuderen. Zo hebben
we de ‘Jorismis’ van Herman Finkers gezongen.
Dat zijn heel complexe koorstukken soms wel
8-stemmig, dus dan moet je wel met zijn allen
stevig in je schoenen staan. Om toestemming te
krijgen van Herman Finkers om de mis te mogen

‘Als koor ben je zoveel meer’ 50 jaar thema-vieringen

zingen moesten we o.a. ook beloven hem een
opname van onze uitvoering te sturen. Dat hebben we gedaan en hij heeft heel goed geluisterd
want onze dirigente had één klein dingetje in de
melodie veranderd en Herman heeft dat gehoord
en liet zelfs weten dat hij dat wel mooi vond!”
‘In gedachten zingen we mee’
Wanneer in dit montere gesprek het niet meer
zingen in verband met de corona-maatregelen
uiteraard ook even ter sprake komt is dit een
moment waarop de ogen meteen reageren met
vochtig worden. Het gevoel gaat diep ‘Dolente’ in
muziektaal, ik voel het.
JP: Hoe is het om lid te zijn van een niet zingend
koor?
Dory: “Tijdens de viering is er wel zang van het
koor maar vanaf cd. Er wordt een cd van ons
gedraaid. Je mag niet zingen, in gedachten zingen
we mee.”
JP: In gedachten meezingen, hoe is dat als
activiteit, zijn jullie daar na een jaar ook beter in
geworden?

Anneke: “Ik blijf het ontroerend maar lastig
vinden”. Dory: “Jij zegt ontroerend, ik vind het
emotioneel.” Anneke: “Ja, de eerste keer dat we
het zo deden moest ik moeite doen om mijn
emoties onder controle te houden. Je hoort
een opname van je eigen zang uit een speaker.
We zijn als koor een gemeenschap. We hebben
gezongen toen we afscheid moesten nemen van
ouders, we hebben gezongen bij onze eigen
huwelijksviering en ook toen we 40 jaar
getrouwd waren was het koor er, en bij de
geboorte van onze kinderen, de doopvieringen,
het koor was er. Als koor ben je zoveel meer.
De kracht van de themavieringen is dat het een
geheel is. Het verhaal krijgt kracht, dat maakt de
themavieringen zo bijzonder.”
JP: Wat is het precies een themaviering?
Anneke: “Ongeveer in 1971 is er een werkgroep
ontstaan waar veel Wijk aan Zeeër aan meewerkten die meer actuele thema’s bij de viering
wilde hebben. Dingen die ons vandaag de dag
aanspreken. En eigenlijk is dat in al die 50 jaar zo
gebleven. Steeds nieuwe thema’s en de Bijbelse

verhalen betrekken op het nu.” Dory: “Ik heb het
opgezocht, 1 mei 1971 was de eerste themaviering. Er was meteen een grote groep mensen
die wel iets nieuws wilden, niet alleen het kerkboekje opdreunen en nadenken over een thema.
De thema-groep die aanvankelijk liturgische
werkgroep heette is destijds begonnen door
mensen die een andere invulling van de diensten
wilden.” Anneke: “Ze kwamen toen bijeen in
villa Adelaïde en iedereen was betrokken bij het
samenstellen van de missen. Vrijwel vanaf het
begin ging ik daar heen. Ook als lid van het
jeugdkoor hoorde je erbij en mocht je meedenken.”
Dory: “Iedere eerste zaterdag van de maand is er
een themaviering. We werken met een jaarthema,
dit jaar is gekozen voor het thema ‘Overleven’
omdat het nu zo’n rare tijd is. In mei wordt het
thema: ‘Op vleugels van een lied’, want dat zou
ons 50-jarig jubileum worden.“
Anneke: “De feestelijke viering met koorzang
wordt een feestelijke viering zonder koorzang”.
Tekst en foto: Jan Paul van der Meij.
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Wijk aan Zeese horeca en de pandemiecrisis
Na ruim een jaar corona-maatregelen worden
vrijwel alle beroepsgroepen erdoor geraakt.
In ons dorp zijn veel bedrijven werkzaam in
de horeca. Voor bedrijven die al jaren bestaan
is er meestal wel een reserve opgebouwd,
maar de duur van de sluiting breekt de meeste
zaken nu toch op. Voor ondernemingen die
nog niet zo lang bestaan zijn het nog straffere
tijden. Wij vroegen de Wijk aan Zeese
horecaondernemers om een reactie.
Ella de Jong van Be my Guest:
Wij doen bezorgen, afhalen en slapen.
Hoe het bevalt? Tsja, het is niet waar we
voor gekozen hebben, onze keuze is de
gasten op een gastvrije manier ontvangen
en behandelen, dat kunnen we gelukkig wel
doen voor de gasten in de herberg.
Voor wat betreft het eten is het heel goed om
bezig te zijn, we hebben een ontzettend fijn
team waar veel gelachen wordt, dat helpt.
We hebben ook veel gasten die het belangrijk vinden dat we blijven bestaan en die
vaak bestellen, BEDANKT, en gasten die van
lekker, betaalbaar en gezond eten houden.
We staan te popelen om weer open te
mogen, het zal nooit meer ‘normaal’ zijn,
maar wij zijn er klaar voor.

Ad van Schie van café De Zon:
Wat zij in twintig jaar met hard werken aan
spaargeld hadden opgebouwd in de Zon,
is in een jaar verdwenen, zowat als sneeuw
voor de zon. Ad en Carla van Schie van café
de Zon hadden gedacht dat zij binnenkort
met pensioen konden. Ad is 66 jaar en zij
hadden hun bedrijf in de verkoop gezet.
Negen kandidaat kopers hadden interesse,
één groepje Wijk aan Zeeërs wilde het
bedrijf voortzetten, maar de overigen
hadden alleen plannen om het pand te
slopen en er appartementen neer te zetten.
Ad: ”Dat ligt niet in mijn aard, er is al zoveel
afbraak in de horeca in ons dorp. Voor de
groep die goede plannen had vonden de
banken het risico te groot in de tijd van

pandemie en kregen zij de financiering niet
rond. Wij hebben geluk dat er mensen zijn
die ons willen sponsoren om rond te komen,
zoals particulieren als ook organisaties,
zoals de ‘Rory Gallagher Tribute’, die elk jaar
in café de Zon een weekeinde met optredens
hadden. Wij sponsorden hen, nu sponsoren
zij ons. Wij doen aan afhalen van donderdag
tot zondag, maar dat is lang niet voldoende
om de kosten te dekken.

Sonnevanck:
Wij hebben ook afhalen en bezorgen.
Maar deze hele toestand is verschrikkelijk.
De steun is heel slecht. Wat je op de televisie
ziet wordt in werkelijkheid niet uitgevoerd.
Iedere maand zakken wij verder weg, de leus
is: ‘Samen moeten wij dit doen’ maar dat
klopt niet. Wijzelf moeten de komende jaren
hard werken om dit weer goed te maken.
Het personeel krijgt netjes elke maand hun
geld. Het schijnt dat er voor ons ooit een
foute SBI code is opgegeven, dat hebben wij
inmiddels weer hersteld. Maar de overheid
zegt: ‘Sorry, verkeerde code’ gevolg geen
geld. (Een SBI code: Standaard Bedrijfs
Indeling is een indeling van economische
activiteiten door CBS gebruikt om bedrijven
in te delen naar hun activiteit, red.).
Wij moeten maar denken net als in de
toeslagenaffaire, gewoon weglachen en
doorgaan, samen staan wij sterk.

Column

Niemandsland
Freedom is just another word
for nothing left to lose

Ina van Rijkswijk van Klein Zwitserland:
Wij doen ook aan afhaal en bezorgen,
maar financieel is het een druppel op een
gloeiende plaat, wat wij normaal draaien
op een rustige dag, zetten wij nu om in een
hele week. Wij doen afhalen en bezorgen
omdat wij het heel belangrijk vinden dat wij
contact houden met onze medewerkers, de
dorpsgenoten en de gasten van de hotels.
Of het zwaar is? Nee… het is loodzwaar en
onnatuurlijk, wij zijn doeners, gastvrije
horecamensen, nu is het puur overleven
door een infuus met subsidie en een
onzekere toekomst.

Adriaan van IJselmuiden van Grandcafé
het Boegbeeld:
Wij zijn nog geen jaar open geweest toen
de eerste maatregelen werden afgekondigd.
Dat betekende in eerste instantie dat wij
helemaal geen aanspraak konden maken op
overheidssteun, want ik kon geen jaarcijfers
tonen. Toen de hele horeca dichtging kreeg
ik nog iets. Ik maak liever geen berekening
hoelang ik het nog kan volhouden. Toch
denk ik dat wij nog steeds goed bezig zijn.
Tekst: Georges van Luijk.

Toen ik 18 was, studeerde ik in America.
Alles leek mogelijk. Vrijheid blijheid.
Enige jaren later zong Janis Joplin het
hartverscheurende: Freedom is just another
word for nothing left to lose…
Vrijheid heeft een prijs. Van veel kanten
hoor je tegenwoordig dat de vrijheid door
corona onder druk staat. Maar over welke
vrijheid hebben we het?
Vrij zijn betekende oorspronkelijk dat een
ander geen macht over je had. Wie vrij
was, had de macht om te doen wat hij of zij
[vooral hij] wilde. Tot de 19e eeuw betekende dat ook dat je - als je daartoe de macht
had – de vrijheid had om met een ander te
doen wat je wilde. Pas daarna kwam daar
de beperking bij dat je vrij bent om te doen
wat je wilt, zolang je anderen niet schaadt
en hen niet in hún vrijheid beperkt.
Inmiddels was ook het idee ontstaan dat
vrijheid samenhangt met de mate waarin je
deelt in de publieke of gemeenschappelijke
macht van de samenleving.
Wie weet nog dat vrouwen tot 1958, als ze
hun jawoord gaven, meteen hun vrijheid
opgaven? Hoewel vrouwen al in 1919 stemrecht hadden gekregen, kwamen ze direct
na het huwelijk onder het wettelijke gezag
van hun echtgenoot, en hadden ze niet
meer rechten dan minderjarigen of geesteszieken….. De man was heer en meester.
Die tijden lijken voorbij, maar de
discussie over wat vrijheid precies inhoudt
en voor wie die vrijheid geldt, gaat nog
steeds door, al lijkt het er in deze tijd soms
wel op of sommige mensen denken dat
vrijheid hetzelfde is als recht hebben op van
alles en nog wat, ook al gaat dat ten koste
van anderen.
In 1903 sloeg het schip “De Vrijheit” tijdens
een storm lek op een wrak voor de kust van
Wijk aan Zee. Het maakte water en was al
snel reddeloos verloren. Ik vind het een
mooi idee dat de basisschool naar dit schip
vernoemd is. Het laat zien dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is en stuurmanskunst
vereist: een mooi uitgangspunt om over
vrijheid en de betekenis ervan te praten.
Het Nederlandse woord “vrijheid” is in
oorsprong familie van vrijen, vriend en
vrede, typische “samen”-woorden. Vrijheid,
liefhebben, elkaar vinden en elkaar ruimte
bieden zijn met elkaar verbonden.
Laten we daarvoor gaan!
Alie Blokhuis.
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Dorpsraad: FNV maak van schoner Tata je speerpunt
De afgelopen weken werden Wijk aan
Zeeërs door twee organisaties om hun
handtekening gevraagd.
De nieuwe milieustichting Frisse Wind Nu!
stelt dat ondanks alle aangekondigde maatregelen Tata Steel de omgeving nog steeds
dagelijks hinder en schade bezorgt.
Zij is daarom op internet een petitie gestart
die het bedrijf oproept per onmiddellijk
effectieve maatregelen te nemen en als dat
nodig is fabrieksonderdelen te sluiten.
FNV-leden die bij Tata werken zetten daarna een tegenoffensief in. Ook zij kwamen
met een petitie waarmee ze zelfs de deuren
langsgingen. De vakbond had om zoveel
mogelijk handtekeningen binnen te halen
gekozen voor een heel algemene insteek:
‘Trots op staal uit de IJmond’. Maar de
eigenlijke boodschap was een andere:
de staalfabriek in IJmuiden is cruciaal voor
de werkgelegenheid in de IJmond. En de
kritische stemmen stellen die banen in de
waagschaal.
De Dorpsraad nam de handschoen op en
schreef daarop een open brief aan de FNVleden die de Trots-op-staal-petitie startten.
Op deze brief kwam een stroom reacties,
van heinde en ver. En alle - op een na positief. Het Noordhollands Dagblad vond
de brief belangwekkend genoeg om hem integraal in al haar edities (tot en met Leiden
aan toe) te publiceren. De FNV heeft niet
gereageerd. Heeft u de open brief gemist?
Geen zorg: hieronder kunt u hem lezen.
Geachte heer Mol, Wanst, Berghuis en
Idema,
U heeft afgelopen week werknemers en de
omgeving opgeroepen openlijk steun te
betuigen aan Tata Steel middels een petitie.
Wie tekent, verklaart dat hij of zij trots is
dat er staal gemaakt wordt in de IJmond.
De onderliggende boodschap heeft u op uw
website en in de media duidelijk gemaakt:
het staalbedrijf moet blijven vanwege de
werkgelegenheid. En omwonenden moeten
ophouden kritiek te leveren.
Wat er niet bij gezegd is: de petitie blijkt

eveneens een verkapte wervingscampagne
voor de FNV. Je wordt als ondertekenaar
geregistreerd als al dan niet FNV-er. En je
kunt benaderd worden voor een lidmaatschap als je nog niet aangesloten was.
We begrijpen volkomen dat werknemers en
de bond zich zorgen maken. Branchegenoten van de degelijke soort (SSAB) hebben
IJmuiden doorgelicht en niet waardig
bevonden voor overname. Volgens de
Zweden stonden de baten niet in verhouding tot de te maken kosten (investeringen
in milieu en verduurzaming). Anders
gezegd: de economische levensvatbaarheid
van de vestiging is twijfelachtig in de ogen
van mensen die het kunnen weten.
Zoiets slaat in als een bom; dat begrijpen
we. En te meer daar het bedrijf zelf zich
naar buiten toe altijd als een kampioen
heeft voorgesteld.
In uw toelichting op de petitie suggereert
u evenwel dat de levensvatbaarheid van
het staalbedrijf wordt ondermijnd door
kritiek van omwonenden en de negatieve
berichtgeving. Uw petitie is bedoeld als een
‘tegengeluid’. Want het staalbedrijf zit
volgens u daardoor nu onterecht in de
verdachtenbank.
De Dorpsraad Wijk aan Zee hecht eraan u
te laten weten dat zij niet tegen het staalbedrijf is. Zij propageert ook niet de sluiting. De Dorpsraad strijdt voor het welzijn
van het dorp. Maar dit welzijn wordt ernstig
geschaad door de permanente, ongezonde
uitstoot vanaf het terrein van Tata Steel.
Met een lekkende cokesfabriek als topscoorder. Daar vragen wij de aandacht voor.
Niets meer maar ook niets minder.
Wij delen dit doel met andere belangengroepen waarmee wij contact hebben.
Wij komen allemaal op voor de gezondheid
van bewoners van de IJmond.
De klachten zijn niet van vandaag of gisteren. De Dorpsraad kaart de overlast (en de
te ruime vergunningen) reeds decennialang
aan. Omwonenden voerden dertig jaar geleden ook al acties tegen de uitstoot (denk aan
de blokkade van het Hoogovensterrein in
1991 en een toen voorgenomen rechtszaak
vanwege grafietuitstoot). De kennis over de

Ruim 1200 oude foto’s voor bewoners
van Huis ter Wijck en te bestellen
Museum Kennemerland is sinds begin december
2020 dicht en het is niet duidelijk wanneer hier
verandering in komt. Lastig, maar het is niet anders. De tentoonstellingen ‘Glinsterend Glas’ en
‘De Nieuwe Kunst’ zullen voorlopig nog te zien
zijn, nadat ze weer open mogen. Vele anderen,
zoals bijv. de horeca, winkels, evenementen, enz.
hebben veel meer te lijden door deze lockdown.
Maar vooral verzorgingstehuizen en hun
personeel hebben het erg zwaar. In Huis ter
Wijck sloeg de tweede golf corona hard toe onder
de bewoners, maar ook onder het personeel.
Normaal gaat Museum Kennemerland een paar
keer per jaar op bezoek in dit tehuis om aan de
ouderen foto’s en voorwerpen van vroeger te
laten zien. Velen stellen dit zeer op prijs, zeker
de bewoners die wat moeite hebben met hun geheugen herinneren zich vaak nog wel de bekende
plekken van vroeger. Altijd een leuke en dankbare ontmoeting. Aangezien het op dit moment

niet mogelijk is, heeft Museum Kennemerland
ruim 1200 oude ansichtkaarten van Beverwijk,
Wijk aan Zee en Velsen-Noord uitgezocht en
heeft deze op een usb-stick gezet. Deze komen
uit de verzameling van Jan van der Linden, oudarchivaris van de gemeente Beverwijk.
Deze usb-stick is afgelopen weekend bij Huis ter
Wijck afgegeven. Zo kunnen de bewoners toch
genieten van de IJmond toen zij nog jong waren.
Vooral in de “ligkamer” kan een diavoorstelling
op het plafond getoond worden. Zo wordt er
hopelijk toch een lichtpuntje gebracht in deze
vreemde tijd. Deze usb-stick is ook verkrijgbaar
voor € 10,00 in het Museum. Onder het motto:
Museum Kennemerland komt naar je toe tijdens
deze lockdown, worden ze nu in de IJmond bij u
thuis gebracht. Bestellen kan via:
pr@museumkennemerland.nl.
Op de foto: Siem Weterings overhandigt de foto’s
aan Jessica Pinkster-Smit van Huis ter Wijck.

schadelijkheid van de uitstoot is sindsdien
toegenomen. En anno 2021 stellen wij als
maatschappij ook hogere eisen aan onze
gezondheid en ons milieu. Het bedrijf heeft
vol ingezet op groei en niet (of nauwelijks)
gereageerd op de zorgen in de maatschappij.
De inspanningen van de Dorpsraad en
steeds meer belangengroepen zijn groot en
moeten dat ook zijn. De ervaring (doekfilter bijvoorbeeld) heeft ons geleerd dat het
staalbedrijf alleen als het niet anders kan
investeert in milieumaatregelen van kaliber.
Ook de nog te installeren filter voor de
pelletfabriek is er alleen gekomen vanwege
een dreigende rechtszaak. Het staalbedrijf
moest daarom een onderzoek doen dat het
niet wilde. Versoepeling van de uitstoot was
met de onderzoeksconclusies op tafel niet
meer te verdedigen; de aanschaf van een
filter werd daarmee onontkoombaar.
U pleit in uw toelichting voor een toekomstbestendige staalfabriek. U spreekt over
‘vergroening’. Dat is een vaag begrip dat u
verder niet uitwerkt. Wij merken op dat
vergroening in ieder geval tijdens de laatste
CAO-onderhandelingen geen enkele rol
speelde. Omwonenden stelden toen de FNV
voor om in de bonus en winstdeling voor de
werknemers een stevige prikkel in te bouwen voor de milieuprestatie van het bedrijf.
In de huidige regeling worden financiële
prikkels gelinkt aan omzetvergroting en
kostenbesparingen. Dat daarmee automatisch het milieu onder grotere druk komt
te staan, vond de FNV toen haar zaak niet.
Milieu en gezondheid waren slap gezeur.
Mogelijk kijkt u daar nu anders tegenaan.
Dat hopen wij natuurlijk.
We gaan er vanuit dat u met vergroening
bedoelt dat het staalbedrijf in de allereerste
plaats de ongezonde uitstoot drastisch vermindert. Dat is behalve in ons belang, ook
belangrijk voor het behoud van de toekomstige werkgelegenheid. Had u – samen met
de winstgerichte directie - de afgelopen
decennia niet alleen gekozen voor potverteren en bovengemiddelde CAO-loonstijgingen dan had het bedrijf nu een milieu-

bewuste partner kunnen zijn, aantrekkelijk
voor bedrijven als SSAB. Dat had de werkgelegenheid toekomstbestendig gemaakt.
Wat de negatieve pers betreft: dat heeft
alles te maken met de bedrijfsvoering van
Tata Steel. Wie grafietregens veroorzaakt,
ongezonde stof uitstoot, loost zonder
vergunning, een lekkende cokesfabriek
laat doorproduceren, afvalbergen laat liggen die eigenlijk geruimd hadden moeten
worden, filters heeft die niet goed werken
en (terechte) dwangsommen aanvecht tot
aan de hoogste instantie, komt negatief in
het nieuws. Dat is niet de omgeving aan te
rekenen – die lijdt daaronder – maar het
bedrijf zelf.
Als het bedrijf uit eigen initiatief de schadelijke uitstoot drastisch aanpakt, oogst het
vanzelf een positieve pers. Dat is het beste
‘tegengeluid’. Met eigen initiatief bedoelen
we: pro-actief, zonder de stok achter de deur
van een proces of een overheidsmaatregel.
En met een drastische aanpak bedoelen
we niet achterstallig onderhoud. We doen
hierbij graag een eerste suggestie: sluiting
van kofa2 op korte termijn. U zegt in een
begeleidend schrijven van de petitie uw
verantwoordelijkheid met betrekking tot
vergroening te willen nemen. Welnu, wij
roepen u op om uw directie aan te spreken
op sluiting op korte termijn van deze meest
kwalijke vervuiler op het Tata-terrein.
Pro-actief sturen op drastisch minder uitstoot, is een breuk met het huidige beleid.
Daarvoor zou de FNV zich als moderne
vakbond kunnen inzetten. Als u werkelijk
van het bedrijf in IJmuiden een toekomstbestendig staalbedrijf wilt maken, moet deze
cultuuromslag zelfs uw speerpunt worden.
U wilt toch niet werken in een fabriek die
mensen ziek maakt en hun leven bekort?
De Dorpsraad ondersteunt het streven om
van Tata Steel een schoon en duurzaam
bedrijf te maken dat de toekomst met
vertrouwen tegemoet kan zien. Schoon en
duurzaam, want werkgelegenheid is belangrijk maar niet tot elke prijs. In dat andere
geval is er weinig om trots op te zijn.

Duwtje in de rug
Stichting actief Wijk aan Zee (SaWaZ) heeft als
maatschappelijk-culturele organisatie vanuit de
overheid een bedrag gekregen voor extra ondersteuning in deze lastige tijd.
Dit delen we graag met de verenigingen,
ondernemers, instellingen of mensen in ons dorp
die een duwtje in de rug net zo goed of misschien
wel beter kunnen gebruiken.
Met het dorp, voor het dorp, dat is het idee.
Via onze website kun je een aanvraag doen.
Je kunt er iets voor aanschaffen of organiseren.
Het mag natuurlijk ook iets zijn waar we in het
dorp met z’n allen plezier van kunnen hebben.
We willen wel graag weten waar het geld precies
voor gebruikt wordt en vertrouwen erop dat het
vervolgens goed besteed wordt.
Stuur je idee voor eind april op aan:
www.sawaz.nl/duwtjeinderug
Bestuur Sawaz.
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Dorpskerk

Zondag 4 april Pasen 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. M. Myburgh
Zondag 18 april 10.00 uur
Voorganger: ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis

Odulphuskerk

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Kerk open van 14 tot 16 uur voor gebed of een
kaarsje; start kruisweg 14.30 uur met voorgangers uit de gemeenschap; 19.00 uur meditatieve
avonddienst met Passieverhaal voorbereid door
de werkgroep Themakoor
Paaszaterdag 3 april 19.00 uur
Paaswake met muziekkeuze Themakoor
Voorganger: p. Nico Smit
Hoogfeest van Pasen 4 april 10.00 uur
Voorganger: p. M. de Haas, mmv Odulphuskoor
Zondag 11 april 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: Vicaris G. Bruggink
Zaterdag 17 april 19.00 uur - Gezinsviering
Voorgangers: p. Kaleab en d. Jaider
Zondag 25 april 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers
Alle vieringen zijn onder voorbehoud van nieuwe
coronamaatregelen voor maximaal 30 bezoekers.
Voor de vieringen op zaterdag 3 en zondag 4 april
graag aanmelden bij: Mevr. Leny Stolp tel. 375373
of op de intekenlijsten achterin de kerk.

Oud papier ophalen

SV Wijk aan Zee heeft al jaren een groep top
vrijwilligers die u verlossen van het oud papier.
Met de opbrengst daarvan kunnen de groeiende
kosten worden betaald. Vandaar deze oproep om
zoveel mogelijk oud papier op te sparen en het
‘s morgens voor de deur te zetten op:
zaterdag 24 april
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976 - info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 06-1103 5327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond:
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242255
www.stofmelder.nl
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving:
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk 256256
Gebeidsverbinder Beverwijk-West voor: Leefbaarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparticipatie 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl www.geluids.net - www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Diversen
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.
com

Hoe staat het met de plannen
voor skatepark Wijk aan Zee?
Het begon allemaal een jaar geleden met de
open brief van de jonge skater Siep Durge aan de
burgemeester van Beverwijk. Of er alsjeblieft een
skatebaan in Wijk aan Zee kon komen? Het bleef
niet bij de brief. Met 600 handtekeningen van
voorstanders en een map vol ‘huiswerk’ zat Siep in
oktober met de Beverwijkse beleidsmedewerkers
openbare ruimte aan tafel. Daarbij werd hij
ondersteund door zijn moeder Mirjam, opa Jaap
en vriendinnen Navah en Iselle.
Samen maakten zij plannen voor de realisatie van
het skatepark. Tijd om weer eens poolshoogte te
nemen bij de familie Durge. We vroegen Mirjam
naar de voortgang en of het gaat lukken.
Zulke plannen gaan bij de gemeente helaas niet
over één nacht ijs. Maar achter de schermen
wordt nog steeds hard gewerkt om de droom van
Siep (en vele andere skaters in het dorp en de
regio) te realiseren. Ze vertelt enthousiast:
“De wethouder heeft toegezegd zich hard te
maken voor het skatepark, de sponsoraanvragen zijn de deur uit en verder wordt de meest

geschikte locatie bepaald en een nieuwe tekening
gemaakt voor de invulling van het park.”
Siep vult aan: “Ik hoop zo dat we deze zomer al
kunnen skaten!” Wat hen betreft gaat skatepark
Wijk aan Zee er dus absoluut komen. Het is
slechts een kwestie van geld en een definitieve
locatie, voor duidelijk wordt waar en wanneer.
En dan kan het snel gaan.
Geduld is een schone zaak in de ambtenarij; laten
we hopen dat de lange adem beloond wordt.

Een fenomeen van mythische proporties als
vallende sterren en vuurvliegjes, maar dan in
de zee. Mensen hielden elkaar via de Facebookpagina Zeevonk Alert op de hoogte als er ‘lichtjes
in de zee’ gespot waren. Wie het natuurverschijnsel nog nooit heeft aanschouwd kan de komende

Ik was een boom,
Ik stond op een mooie stek
Sinds mensenheugenis mijn plek
Samen met mijn soortgenoten
Vormden wij een soort van bos
Met paadjes en met struiken
Met eikels, dennenappels en kastanjes
Kortom met alles d’r op en d’r an
Wat zo’n plek tot een mooi bos maken kan
Maar moet je nu eens
op mijn plek gaan kijken
Met wortel en tak zijn wij geveld
En we liggen hier als houten lijken
Met bijl en zaag ging men hier tekeer
Zogenaamd om de natuur te verrijken
Daar is natuurlijk niks van waar
Waartoe het wel dient, zegt u het maar:
PWN-mevrouw of PWN-meneer
Ik zie door de (gekapte) bomen
het bos niet meer...

Dik Broekman.

Zeevonk alert: vanaf april weer mogelijk
Het afgelopen ‘coronajaar’ zijn veel mensen dichter
bij de natuur gekomen. Een dagje strand of bos
is tenslotte een van de weinige dingen die we wél
konden blijven doen. Daarom is het misschien
niet zo gek dat tijdens het strandseizoen van 2020
zeevonk meer dan ooit werd waargenomen langs
de kust.

Kappen nou

maanden een nieuwe poging wagen.
Met de huidige koude temperaturen en het
beperkte aantal zonuren is het fenomeen meer
dan schaars. Maar nu de dagen weer iets langer
worden en het kwik langzaam stijgt, neemt de
kans op zeevonk weer toe. Misschien al wanneer
zich een warme zonnige dag aandient in april,
met weinig wind en voldoende vrijheid om net
na zonsondergang nog een strandwandeling
te maken. Het zeevonk ‘hoogseizoen’ is, aldus
Zeevonk Alert, van april t/m september en komt
voor langs de hele kust. Geluk is de belangrijkste
factor, want zeevonk laat zich niet voorspellen…

In de Jutter van februari legde boswachter Natasja
Nachbar uit waarom bomenkap nodig is.
Momenteel wordt er groot onderhoud uitgevoerd
in het hele duingebied. De reden voor het kappen
is tweeledig. De eerste reden is de veiligheid van de
bezoekers op de paden en de bereikbaarheid van
de drinkwaterleidingen. Op deze plek staan oude
aftakelende bomen die onveilig zijn geworden.
Bij een goede storm kunnen ze een gevaar vormen
voor de bezoekers en mensen die hier in de natuur
werken. Want hier lopen bovendien de waterleidingen die het grootste deel van de provincie
van drinkwater voorzien. Als daar iets mee
gebeurt, kan heel Noord Holland zonder water
komen te zitten! Die leidingen moeten dus veilig
bereikbaar zijn voor noodgevallen.
De tweede reden is het creëren van gezonde
boszomen, die bijdragen aan de open duinnatuur
en rijke biodiversiteit van het gebied.
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