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18 september – Dag van de Duinen!

Duinen en binnenduinrand in de schijnwerpers
Op zaterdag 18 september organiseert
Stichting Duinbehoud de eerste ‘Dag van de
Duinen’! Langs de gehele Nederlandse kust
vinden er activiteiten plaats om de schoonheid van de duinen te vieren en om tegelijkertijd aandacht te vragen voor het vergroten
van de biodiversiteit in dit gebied.

Afscheid op Basisschool De Vrijheit

Ieder jaar is het weer een mijlpaal: de zomervakantie. Kinderen nemen afscheid van hun
juf of meester en groep 8 neemt afscheid van
de school. Dit jaar was het wel een heel
bijzonder afscheid. Maar liefst 5 docenten
en de conciërge van Basisschool De Vrijheit
namen afscheid: Dieke Heming, de directeur,
Anneke Rooseboom de Vries (groep 1-2),
Anita Keunen (groep 2-3), Ria van der Eng
(zorgcoördinator) en Fred de Winter (conciërge) zijn met pensioen gegaan. Mieke van
der Ham (groep 2-3) gaat er even tussenuit
na jarenlange samenwerking met Anita en
neemt een sabbatical.

Tussen de middag stond er een friet- en hotdogkraam op het schoolplein en alle kinderen en docenten aten gezellig een frietje met
elkaar. De sfeer was gezellig en gemoedelijk
en na maanden van gescheiden buitenspelen
vanwege het protocol, mochten nu voor het
eerst de klassen weer samen buiten zijn.

Ria en Anneke hebben beide lang in Wijk
aan Zee gewerkt: ze werkten er al voordat de
Duinpan en de Branding fuseerden en het
Basisschool De Vrijheit werd.

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar
zijn de volgende docenten het team van
de basisschool komen versterken: Rosalie
Rouwendaal (directeur), Dan van Batum
(groep 4-5), Marlous Fonville (groep 2-3)
en Corinne Baars (leerlingbegeleiding en
groepsondersteuning). Lianne de Jong is de
nieuwe zorgcoördinator geworden.

Vlak voor de zomervakantie werd er een
leuke dag georganiseerd op school:
de afscheidnemende leerkrachten zijn langs
alle klassen gegaan om gedag te zeggen,
waar ze ontvangen werden met optredens,
zelfgemaakte liedjes en cadeautjes.

Na schooltijd mochten ook voor het eerst
de ouders weer het plein op om samen met
hun kind een rondje te lopen en afscheid te
nemen van de verschillende docenten.
Dieke en Ria, beide zonder eigen klas, hadden een bankje aan het eind van de route.

Tekst: Stephanie Dumoulin.
Foto: aangeleverd.

Beek als bron
In Noord-Kennemerland vinden er enkele
activiteiten plaats langs de al langer bestaande wandelroute langs boven- en ondergrondse beken in Beverwijk, Heemskerk en
Wijk aan Zee: ‘Beek als bron’. Deze route is
elke dag te lopen in twee varianten te starten
bij het station van Beverwijk, loopt deze
door landgoed Westerhout, de tuinderijen
van Beverwijk en Heemskerk en door het
Noord-Hollands Duinreservaat naar Wijk
aan Zee. Het eindpunt van de wandelroute
‘Beek als bron’ eindigt op het Paasduin van
waaraf men een wijds uitzicht heeft over het
duingebied ten zuiden van Wijk aan Zee dat
wordt beheerd door PWN.
Informatie: www.beekalsbron.nl.
Langs de route vinden in het kader van de
Dag van de Duinen op 18 september twee
activiteiten plaats in Wijk aan Zee en Beverwijk. In Wijk aan Zee mede op initiatief van
de ‘Vereniging Behoud van de Duinen in
en om Wijk aan Zee’ in samenwerking met
PWN-natuur.
Zeedorpenlandschap van Wijk aan Zee
Op kalkrijke zandgrond is het zogeheten
zeedorpenlandschap ontstaan. Ooit de biotoop van vissers, nu ingenomen door kruidenrijke vegetatie en een belangrijke foerageergebied voor trekvogels. Ten zuiden van
Wijk aan Zee kun je ermee kennismaken.
Lang geleden droogden vissers hun netten
in het zeedorpenlanschap bij Wijk aan Zee.

Op kleine akkertjes verbouwden ze gewassen en hielden er vee. Het gebied werd later
ingenomen door kruidenrijke vegetatie met
planten als blauwe zeedistel, zeewolfsmelk
en het zeldzame hondskruid, en bijzondere
dieren zoals blauwborst, tapuit en de zandhagedis. In het najaar doen trekvogels hier
zich te goed aan vruchtjes van duinroos,
dauwbraam, duindoorn en meidoorn.
Een van de PWN-boswachters neemt je mee
om je kennis te laten maken met de bijzonderheden van dit gebied. Er zijn op zaterdag
18 september twee excursies om 10.00 uur
en om 13.00 uur te starten bij de ingang van
Beeldenpark Een Zee van Staal.
De deelname per excursie is beperkt tot
15 personen per keer.
Inschrijven is noodzakelijk op:
www.duinbehoud.nl
De duinrand van Beverwijk
Een wandeling in het teken van historie,
duinflora, sierteelt en erfgoed op zaterdag
18 september om 10.00 uur te starten bij de
ganzenvijver aan de Zeestraat.
Afwisseling kenmerkt de wandelroute door
de Beverwijkse binnenduinrand. Je komt
langs tuinderijen en historische plekken en
doorkruist een prachtig gereconstrueerd
natuurgebied. Het natuurgebied grenst aan
wat rest van de ooit uitgebreide tuinderijen.
Hier liggen historische plekken als de
Lunetten, dit zijn batterijen van een oude
Bataafse verdedigingslinie. Gedurende een
bijna twee uur durende wandeling neemt
Truus Zonneveld je mee vanaf de ganzenvijver aan de Zeestraat langs Duinrust, Nollen,
akkers en tuinderijen. Je maakt kennis met
de duinflora, duinrellen en beken.
Ook bij deze excursie is inschrijven noodzakelijk vanwege het beperkt aantal deelnemers, via: www.duinbehoud.nl.

Historische Dorpswandeling op 26 september in het teken van vissersdorp
Wyck op See, van vissers, vaarders en vuurboet
De geschiedenis verteld met een dikke knipoog en een flinke dosis visserslatijn.

Met de komende Historische Dorpswandeling
duikt Rondje Wijk aan Zee letterlijk in het
verleden van het vissersdorp Wyck op See.
Sterke verhalen over verdronken zeekapiteins,
stoere walvisvaarders, gevaarlijke zeerovers,
Gouden Guineas en arme schelpenvissers met
theater, spel en muziek.
De naam Wyck op See duikt in 1275 voor
het eerst op. De visserij bracht het dorp tot
grote bloei en het groeide vanaf 1450 uit tot
een van de grootste aan de kust. Het dorp
telde maar liefst 250 haardsteden en 42 zeegaande schepen, waaronder visserspinken,
bomschuiten en haringbuizen. De visserij
bracht werk aan varensgezellen, visrokers,
nettenboeters, touwslagers, timmerlieden,
voerlieden en buurtschippers. De vis kwam
grotendeel uit de Oostzee en werd door de
zogenaamde oosterlingen aan wal gebracht.
In deze tijd tussen 1420 en 1460 werd de
dorpskerk gebouwd. Deze was oorspronkelijk drie keer zo groot als nu en vulde
destijds het hele plein.

Feest op het plein
De nieuwe kerk, gewijd aan St. Odulphus,
de beschermheilige van de zeevarenden,
is in 1460 eindelijk klaar. Reden voor een
Ker(k)mis en inwijdingsfeest op het plein.
Je vindt er monniken, handelaren, bedelaars
en waarzegsters. Zelfs de graaf en gravin
van Holland zijn met gevolg aanwezig en
nuttigen de vers gerookte makreel.

Tussendoor kun je met paard en wagen
een ritje door het dorp maken. Genoeg te
beleven dus.

De wandeling
Tijdens de wandeling ga je terug in de tijd.
Je ontmoet Commandeur Bol, die met
zijn Crijntje zijn zieke moeder bezoekt,
piraten en hoeren dobbelen en drinken,
de vuurboetmeester stookt het vuur op,
twee arme vissers worden door de Stokman
(visafslager) voor de Schout en Schepenen
gedaagd en de schelpenvisser doet zijn
verhaal. Je maakt kennis met een steenhouwer, sirene, meubelmaker en een nettenboeter. Daarnaast kunnen de kinderen tin
gieten, spinnen, vilten en koken.
En natuurlijk is er muziek.

Voorlopig programma:

Deze dag wordt gratis aangeboden door
Rondje Wijk aan Zee. Wel wordt er een
vrijwillige bijdrage gevraagd. Neem dus
voldoende contant geld mee. Ook voor de
workshops.
11.00 uur Dorpskerk
Inloop met koffie/ thee en muziek
11.30 uur Dorpskerk
Openingswoord door Marcel Lindeman
11.45 uur Dorpskerk
Voorprogramma: Levende Stenen
12.00 uur Dorpskerk
Muzikale vertelling door Piet Paree en
Frank Edam, getiteld:
Uit het leven van een schelpenvisser
12.30 uur Julianaplein
Middeleeuwse taferelen
Lunch met vers gerookte makreel

13.00 uur vanaf het Julianaplein
Opening en start wandeling
13.30 uur Dorpskerk
Herhaling voorstelling:
Uit het leven van een schelpenvisser
15.00 uur Dorpskerk
Herhaling voorstelling (optioneel):
Uit het leven van een schelpenvisser
16.00 uur Afsluiting
Kamp Aardenburg.
Van 13.00 tot 16.00 uur zijn er op Kamp
Aardenburg workshops tingieten, vilten,
spinnen en koken. Kinderen kunnen hier
tegen vergoeding van de materiaalkosten
aan meedoen.
Voor actuele informatie en eventuele
wijzigingen in het programma zie:
www.rondjewijkaanzee.nl en Facebook.
Op het Julianaplein staat er die dag een
kraam met informatie over het programma
en de route.
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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 9: J. van Oldeborgh.

We vinden het vanzelfsprekend dat er water
uit de kraan komt, maar aan het begin van de
vorige eeuw was goed drinkwater geen zekerheid. Enkele Noordhollandse gemeenten winnen
drinkwater uit de duinen en in 1919 wordt dat
een provinciale taak door de oprichting van het
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
PWN. De eerste directeur van het PWN is
Johannes van Oldenborgh. Hij is een autoriteit
op het gebied van de drinkwatervoorziening.
In de dagbladen uit de jaren twintig vind je
tal van aankondigingen van lezingen door
Van Oldenborgh. Hij is de grote pleitbezorger
van het goede drinkwater ter bevordering van de
volksgezondheid.
Johannes Oldenborgh is in 1875 geboren in
Benkoelen (Sumatra). Op de Koninklijke
Militaire Academie in Breda volgt hij een opleiding tot officier bij de genie. Hij wordt leraar
aan de Hogere Krijgsschool en vervolgens
directeur van het Rijksbureau drinkwatervoorziening. In 1919 volgt dus zijn benoeming bij het
PWN. Als in 1924 een Provinciaal Elektriciteitsbedrijf PEN wordt opgericht, wordt Oldenborgh
ook daar in de directie opgenomen. Onder zijn
leiding maakt het PWN een flinke groei door.
In 1935 wordt de 100.000-ste aansluiting op het
net van de waterleiding gevierd. (In 2021 heeft
het PWN 800.000 aansluitingen.)

Het onttrekken van drinkwater aan de duinen
levert een probleem op. Jaarlijks wordt twintig
miljoen m3 opgepompt en dat wordt niet geheel
door regenval gecompenseerd. Het gevolg is een
dalende grondwaterstand, verdroging van de
natuur en verzilting door opkomend zout water.
De zorg voor een balans tussen waterwinning
en natuurbehoud wordt zo een bijzondere taak
voor het PWN. Als in 1936 de Stichting NoordHollands Landschap wordt opgericht, maakt
Johannes Oldenborgh deel uit van het bestuur.
Van Oldenborgh is een man met aanzien, maar
hij houdt niet van poespas. Een hoge koninklijke
onderscheiding valt hem ten deel, maar als het
idee ontstaat om zijn zestigste verjaardag te
vieren, laat hij publiekelijk weten geen enkel
feestelijk vertoon op prijs te stellen.
Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, op 26 april 1940 overlijdt Van Oldeborgh
in Haarlem op 64-jarige leeftijd. Zijn verdiensten
voor de drinkwatervoorziening en de natuur in
onze provincie zijn groot. Daarom wordt in 1941
besloten aan de wegverbinding door de duinen
- die de Waterleidingweg werd genoemd - de
naam van Van Oldenborgh te verbinden.
De straat in Wijk aan Zee die zijn naam draagt
is het zuidelijkste stukje van deze weg, die liep
van Egmond aan de Hoef tot Wijk aan Zee. In de
loop der jaren is door herindeling van het duin
de loop van de weg veranderd en onderbroken.
Tekst: Jan de Wildt.
Met dank aan het blad “Flessenpost” uit Egmond.

Zomerdorpsgenoot
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Joke Noordberger

In Amsterdam is Joke geboren en daar ook
getrouwd met Ron. Het was in de tijd dat in
Amsterdam nog het fenomeen ‘halve woning’
bestond, er was toen nog woningnood. Ron kon
werk krijgen in Deventer bij een ijzerhandel.
Later begonnen zij een groothandel in metsel- en
stucadoors benodigdheden. De buurt waar zij
woonden was niet een van de allerbeste en zij
beseften dat dit niet de plek was waar je je
kinderen liet opgroeien. Zij verhuisden naar
Holten, een dorpje iets meer dan tien kilometer
oostelijk van Deventer. Joke is in de zomer
minstens twee maanden een dorpsgenoot op
Vondeloord.
“Ik had Ron ontmoet in een kroeg in Amsterdam, wij raakten bevriend en hij vertelde dat hij
lid was van de ‘Jong Odd Fellows’, waar ik nog
nooit van had gehoord. De jongerenafdeling
van de ‘Odd Fellows’ en stelde mij voor om eens
mee te gaan. Ik rolde er vanzelf in. Ik heb nog
nooit zo’n vriendengroep als bij de ‘Jong Odd
Fellows’ gehad. Ik heb nu nog vrienden uit de
Amsterdamse tijd van die groep. Zonder Ron
zou ik nooit bij de ‘Odd Fellows’ zijn gekomen,
maar ik zou het nooit meer willen missen.
Om toe te treden tot de ‘Odd Fellows’ wordt er
gevraagd of je in een hogere macht gelooft en de
beginselen ondersteund: ‘Hen die op welke wijze
ook tekortkomen te helpen, zieken met onze
vriendschap omringen, overledenen naar hun
laatste rustplaats te brengen en zorg en aandacht
geven aan hen die achterblijven’. Ik had eens een
discussie met een predikant, hij stelde mij de
vraag wat ik geloof. Ik antwoordde dat ik geloof
dat in elk mens wel iets goeds zit, hij vond dat ik
gelijk had”.

“Ik mocht zeven jaar penningmeester van de
Kampeervereniging Vondeloord hier in Wijk aan
Zee zijn. Nu ben ik met anderen bezig met het
opzetten van een nieuwe Rebekkah Club in
Rotterdam, waar op 6 september de officiele start
is. In de Gaia Rebekkah loge in Breda ben ik
actief als secretaris.
Sinds 1966 kom ik al in Wijk aan Zee, al 55 jaar
kom ik hier mijn vakantie vieren. Drie keer
ben ik naar Zuidelijk-Afrika geweest en een
keer naar Turkije, alle andere jaren zit ik twee
maanden hier. Elk jaar, behalve vorig jaar, is er
feest op Vondeloord. In 1980 was er ook feest,
maar de vrolijkheid sloeg na vier dagen om in
verdriet, Ron kreeg een hartaanval en stierf, wij
hadden drie kinderen van drie, zes en acht jaar.
Wij woonden nog in Holten. In de zaak werkte
ik net zoveel als Ron, maar ik zag mijzelf niet
in mijn eentje met drie kleintjes opvoeden en
een groothandel runnen. Ik verkocht de zaak
en vertrok naar Dordrecht, waar ik nog woon.
Ik heb later nog twaalf jaar samengewoond.
Toen ik voelde dat ik vooruit wilde en hij steeds
op de rem ging staan, vond ik dat het beter was,
dat hij weer vertrok. Ik heb hem nog geholpen
om eigen woonruimte te vinden, zodat hij
een paar dagen bij mij kon zijn en meer in zijn
eigen huis. Maar na verloop van tijd vond ik het
beter was, dat hij wegbleef. Je eigen huis geeft
je vrijheid dat wil je niet kwijt. Op Vondeloord
woon ik alleen, maar ik ben hier niet alleen, zij
kennen mij allemaal”.
“In Dordrecht ben ik lid van het platform ‘Vrouwen Kunnen Alles’. Ik heb er geen functie, maar
ik doe aan alles mee. Wij organiseren elk jaar

op 8 maart de Internationale vrouwendag in
Dordrecht. Vorig jaar het ‘Dochters van Dordrecht’ Festival, in de Trinitaus Kapel in Dordrecht. Er was een boekpresentatie van het boek
‘Dochters van Dordrecht’, waarvan het eerste
exemplaar werd overhandigd aan de burgemeester. Dit jaar trokken wij in optocht met een
geklede etalagepop met een foto op het gezicht
geplakt van Top Naeff, die in 1878 is geboren
in Dordrecht en daar ook is gestorven in 1953.
Top Naeff was schrijfster van tientallen boeken.
Omdat zoals in de meeste steden, er ook in

Dordrecht meer standbeelden van mannen staan
dan van vrouwen, trokken wij de stad door om
voor haar een geschikte plaats te vinden naast
een van de mannenbeelden. Uiteindelijk hebben
wij haar bij haar vroegere woonhuis in de tuin bij
haar schrijvershuisje neergezet.
Ik hoorde dat vorig jaar in Museum Kennemerland een expositie was ‘Manse vrouwen’, het was
pech dat de expositie toen al was afgelopen,
jammer, ik was er graag heen gegaan ”.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.

Nieuwe expositie in de Kop van WaZ: ‘Kop in de wolken’

“Kop in de Wolken” heet de nieuwe expositie in
de Kop van WaZ met de kunstenaars Jan Kroeze,
Harm Jonker en Ellen van Ombergen, Hans de
Bruijn en Diny van Ombergen.

Bij een vorige expositie hebben Harm Jonker en
Ellen van Ombergen bezoekers gevraagd hun
wensen kenbaar te maken. Deze wensen waren
heel divers van “racisme van onze planeet laten
verdwijnen” naar “mooie luchten”. De textiele
werkvormen en Land Art van Ellen te zamen met
de creatieve fotografie van Harm hebben geleid
naar een geheel eigen wijze fotokunstwerken, te
zien bij de nieuwe expositie.
Jan Kroeze, een kunstenaar die zijn eigen gang
gaat en conventies in de kunstwereld negeert,
krijgt het weer voor elkaar werken in te sturen
waar de kijker zich in kan verdiepen. Achter de
vermeende eenvoud bevind zich een meerlagige
complexiteit dat zijn werk enorm aantrekkelijk
maakt. Zijn gedachte omtrent schilderkunst is:
Ieder schilderij is in essentie verf op doek.

Wat Jan Kroeze voor het schilderen doet, doet
Hans de Bruijn voor fotografie. Als terugkerend
inwoner van Wijk aan Zee zoekt hij regelmatig
hernieuwde verbindingen met het dorp en haar
bewoners. Hoewel Hans bekend staat om zijn
fotowerk van mensen waarin hij op zoek gaat
naar het nieuwe, naar de mens in de mens,
exposeert hij ditmaal ook natuurfotos.

Diny van Ombergen werkt met textiel en dan
vooral met vilt, dat zij zelf vervaardigd. Haar
werk “Strandvondsten” was eerder al een topper
waarin zij met vilt en schelpen creaties maakt
die de Nederlandse kust bij haar kunst betrekt.
Haar textielwerken zijn van een dusdanige luchtige kwaliteit dat je de vakkundigheid uit het oog
kan verliezen vanwege de souplesse van vormgeving en materiaal.
De feestelijke opening van de expositie “Kop in
de Wolken” is vrijdag 3 september om 17.00 uur
in de Kop van WaZ, Voorstraat 12. Natuurlijk
voorzover de corona-maatregelen dit toelaten.
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SaWaZ kijkt uit naar nieuw seizoen
SaWaZ bedenkt, organiseert en ondersteunt al
ruim 20 jaar activiteiten in het dorp. Na anderhalf
jaar (bijna) niets doen, kunnen we niet wachten
om daar weer vol mee aan de slag te gaan.
We hadden net een succesvolle pilot afgerond
met theatervoorstellingen in Café de Zon en de
voorbereidingen voor het zomerseizoen 2020
waren in volle gang toen corona een streep zette
door alle kleine en grote activiteiten van dat jaar:
geen Ezels & Kwasten, geen Zeepkistenrace, geen
Jutterspad, geen Smaakmarkten…. Gelukkig
konden we samenkomen voor een Diner aan Zee
én genoten we met het hele dorp van de Drivein filmavonden op de Dorpsweide, maar daarna
volgde weer een lange, stille winter. Deze zomer
leefden we even op met het smeden van plannen
voor een groot Inhaal Dorpsfeest, maar ook dat
bleek helaas niet haalbaar.
Reikhalzend kijken we daarom uit naar het
nieuwe seizoen. We hopen al in de herfst het
theater in Café de Zon weer op te kunnen
pakken. En we gaan alles op alles zetten om in
december traditioneel kerstliedjes met elkaar
te kunnen zingen onder de kerstboom op het
Julianaplein. Hopelijk gevolgd door een prachtig
voorjaar en een bruisende zomer bomvol oude
én nieuwe activiteiten.
De Stichting Actief Wijk aan Zee ontstond in het
jaar 2000 vanuit Cultureel Dorp. De bouwploeg,

de kookploeg en de versierploeg die in het leven
waren geroepen om de delegaties van de dorpen
uit Europa een gastvrij onthaal te geven, bleken
een krachtige motor te zijn om dingen in het
dorp voor elkaar te krijgen. Mensen leerden
elkaar kennen, voelden zich betrokken bij het
dorp en bedachten steeds nieuwe plannen.
Samen kunnen we alles: dat is nog steeds de
kracht van SaWaZ. Lekker doen, dat zorgt voor
verbinding, en maakt ons dorp van binnenuit
sterk en trots.
We zijn eigenlijk allemaal SaWaZ.
SaWaZ heeft een bestuur en een groot team van
vrijwilligers, maar we zijn geen club of vereniging. Je hoeft ook geen lid te worden, je kunt je
altijd en overal aansluiten en meedoen. Iedere
dorpsbewoner of vereniging kan bovendien een
beroep op ons doen. We kunnen activiteiten
bijvoorbeeld financieel ondersteunen. Dat komt
omdat we al jaren het parkeren op de Dorpsweide organiseren. De opbrengsten hiervan zijn
bestemd voor het dorp. We hebben daarbij veel
materialen die we met plezier ter beschikking
stellen voor activiteiten zonder commercieel
karakter. Maar we denken ook graag gewoon mee
over leuke plannen voor het dorp. En moet er
gebouwd of gesjouwd worden? Dan trommelen
we onze bouwploeg op. Zo doen we dat in Wijk
aan Zee! Dus heb je een idee voor het dorp? Of
wil je ergens aan meedoen? Laat het ons weten:
www.sawaz.nl

Dorpsplan bijeenkomst 6 september

Op 6 september zijn alle inwoners en geïnteresseerden uit Wijk aan Zee uitgenodigd voor een bijeenkomst over het Dorpsplan om 19.30 in Dorpshuis
De Moriaan. Iedereen kan zich aanmelden via
dorpsplanwaz.nl/agenda

plan in gang te zetten. Nu we weer (op 1,5 meter)
samen mogen komen, nodigen we graag weer
zoveel mogelijk bewoners en geïnteresseerden uit
om samen verder te werken aan welzijn, zorg en
sport in Wijk aan Zee.

In 2020 is het Dorpsplan Wijk aan Zee gepresenteerd. Het doel van het plan is om Wijk aan
Zee toekomstbestendig te houden. De acties zijn
gebaseerd op een behoefteonderzoek onder de
inwoners van Wijk aan Zee, en gesprekken met
verschillende organisaties en verenigingen in
het dorp. Welzijn, zorg en sport zijn de grootse
aandachtspunten in het plan.

Op 6 september wordt getoond wat er de afgelopen maanden is gebeurd met het Dorpsplan
en kijken naar de toekomst, hoe nu verder?
Hoe kunnen inwoners zelf bijdragen aan het
Dorpsplan en de thema’s? Wat gaan organisaties
en ondernemers doen?
De hele agenda is te vinden op:
dorpsplanwaz.nl/agenda.
Het doel is om veel acties te verzamelen, waar in
ieder geval op 27 september aan verder gewerkt
wordt in een nieuwe bijeenkomst. Meer informatie volgt via de Jutter en via:
www.dorpsplanwaz.nl.

De afgelopen maanden heeft de werkgroep
Dorpsplan gangmaker Annabel Aardenburg
ingezet om via individuele gesprekken met
bewoners en organisaties de actiepunten in het
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Theatermanifestatie IJmond speelt ZICHT in het centrum van Beverwijk

‘Als je goed om je heen kijkt,’ dichtte K. Schippers,
‘zie je dat alles gekleurd is.’ Wie vanaf woensdag
15 september goed om zich heen kijkt in het stadscentrum van Beverwijk, ontdekt een wereld die
slechts zelden zichtbaar is. Deze wereld wordt opgeroepen door Theatermanifestatie IJmond (TMIJ)
in hun nieuwe locatietheatervoorstelling.

In de aanloop naar de voorstellingen zijn zij al
vaak op de Breestraat te vinden. De eigenaar van
een leegstaand winkelpand heeft de ruimte aan
de theatergroep ter beschikking gesteld.
Op de benedenverdieping wordt aan het decor
gewerkt en op de eerste etage is het kostuumatelier te vinden.

Na ‘SCHEMERING’ in Kasteeltuin Assumburg
(2017) en ‘LUWTE’ in het havengebied van
IJmuiden (2019), presenteert TMIJ de voorstelling ‘ZICHT’ op en rond de Breestraat.
Het publiek wordt, in kleine groepen, meegenomen op een theatrale wandeling. De reis begint
met een uitnodiging voor een feestje.
Wat te doen? Hoe zal het zijn daar? Wordt er
gedronken, gepraat, gedanst, gezwommen?
Zoeken we ergens om heen te gaan of zoeken we
eigenlijk een plek om thuis te kunnen komen?

Als spelers en/of zangers uit Wijk aan Zee zijn
o.a. te zien: Sylvia Brandse, Nelleke van der Lelij,
Rien Doorn, Lilian van Bennekom en Peter
Duin. Het grafisch ontwerp van de affiche en
flyer is van Nicky Duin/Nikitis uit Wijk aan Zee.
ZICHT is te zien op: woensdag 15 september
(try-out) en van vrijdag 17 tot en met zondag 19
september vanaf 19.30 uur.
De duur van de voorstelling is 90 minuten en
per dag kan er gekozen worden uit verschillende
tijdsloten. Elk tijdslot heeft een capaciteit van 30
personen, dus wees er snel bij! Mochten er
verdere versoepelingen aangekondigd worden,
dan kan de capaciteit nog opgeschaald worden
naar maximaal 75 personen per tijdslot.
ZICHT is een theatervoorstelling waarbij het
publiek zich door het centrum van de stad
beweegt. Zowel de buiten als binnenlocaties zijn
rolstoeltoegankelijk en voor mensen die slecht
ter been zijn, kunnen er stoeltjes gefaciliteerd
worden tijdens het bekijken van de verschillende
scènes.

ZICHT wordt geproduceerd door een klein team
van professionals in samenwerking met ruim 150
vrijwilligers uit de IJmond en omgeving. Zowel
voor als achter de schermen zijn Wijk aan Zeeërs
betrokken. Nikki Kröder tekent voor de derde
keer voor het decor-, kostuum- en lichtontwerp.
Haar moeder Yvonne van der Lem is samen met
Anneke Roosenboom de Vries betrokken bij het
maken van de kostuums en Theo de Bruyn uit
Wijk aan Zee werkt mee aan de decorbouw.

Start Locatie
Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
Prijzen:
Ticket Standaard: 18.50 euro incl. servicekosten
Ticket Jeugd <16: 15.00 euro incl. servicekosten
Ticket Try-out: 15.00 euro incl. servicekosten
Ticket Try-out <16: 12.50 incl. servicekosten
Het aantal kaarten is beperkt, dus wie de voorstelling wil zien, wordt aangeraden snel te boeken
via: www.theatermanifestatieijmond.nl
Foto: Elisabeth Schelvis/Afbeelding poster: Nikitis.

AAN DE BAL...
Jerry van der Wijst
Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee

Op de vooravond van het nieuwe seizoen komt
Jerry van der Wijst (55) aan de bal. De trainer van
het eerste team gaat alweer zijn zesde seizoen in
bij SV Wijk aan Zee en heeft er zichtbaar zin in.
Zeker na twee seizoenen van afgebroken competities als gevolg van corona. Jerry: “De selectie is
gelukkig grotendeels bij elkaar gebleven en eind
augustus gaan we, samen met het tweede team, op
trainingskamp naar Hoenderloo. Ik ben blij dat dit
jaar een groot deel van de jeugd van 18 tot 20 jaar
is aangesloten bij het tweede team van de selectie.
Dat is goed voor de selectie én voor de club.”
De Zaanse trainer begon op jonge leeftijd te
voetballen bij de jeugd van de Zilvermeeuwen
in Zaandam. Als getalenteerde A-junior werd hij
uitgenodigd om met de jeugdselectie van Ajax
mee te trainen. Dit viel echter samen met zijn
militaire dienst, en bleek moeilijk te combineren.
Uiteindelijk speelde hij jaren in het eerste team
van de Zilvermeeuwen. Hij nam er graag het
voortouw en droeg met trots de aanvoerdersband. Binnen het team was hij een snelle, maar
vooral meedogenloze verdediger.
Al meer dan 22 jaar is Jerry inmiddels actief als
trainer. Hij kent het klappen van de zweep,
bereikte successen met teams die promoveerden,
maar moest ook wel eens afscheid nemen bij
een club. Kortom, het leven van een trainer
gaat nu eenmaal niet altijd over rozen.
Naast het trainen werkt hij als civiel uitvoerder

en kan hij genieten van een goede film, lekker
eten en koken en toeren op de mountain bike.
Jerry heeft het bij SV Wijk aan Zee naar zijn zin.
Hij is hier naar eigen zeggen ‘een andere trainer’
geworden. Jerry: “Met een geweldig team van
vrijwilligers om me heen, kan ik me bij deze club
echt richten op wat bij deze club past. We willen
natuurlijk presteren, maar het teambelang en het
plezier staan minstens zo hoog in de vaandel.
Vroeger kon ik als trainer hard zijn, maar in Wijk
aan Zee heb ik geleerd flexibeler te zijn.
Voor een relatief kleine club als SV Wijk aan Zee
is het belangrijk dat de spelers het goed naar hun
zin hebben. En dat iedereen de warmte binnen
de club ervaart en waardeert.”
Als echte teamplayer ziet Jerry er erg naar uit
komend seizoen met beide teams van jonge
spelers aan de slag te gaan. Op de vraag of er
een kampioenschap in zit, antwoordt hij dat hij
ieder in geval hoopt bij de eerste vier te eindigen.
Maar vooral kijkt hij uit naar een mooi seizoen:
“Eindelijk weer voetballen, eindelijk weer aan de
bal. Zoals ik er nu naar kijk, is het mijn laatste
seizoen als trainer hier, maar vooral door de
mensen om me heen heb ik SV Wijk aan Zee
in mijn hart gesloten en zal ik hier altijd
blijven komen of de club op een andere manier
blijven ondersteunen.”
Tekst: Martin de Vlugt/Foto: Hans de Bruijn.
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Tata Steel en FNV: haalbaarheidsonderzoek duurzame toekomst

Tata Steel en FNV zijn in juni gezamenlijk gestart
met de voorbereidingen van een onafhankelijk
haalbaarheidsonderzoek naar de beste manier om
de staalproductie te verduurzamen. Een volgende
stap is nu genomen door een opdracht te verstrekken aan het consultancy bedrijf Roland Berger.

Staal is hard nodig voor de energietransitie en het
verduurzamen van onze samenleving. Tata Steel
is een grote werkgever in de IJmond-regio, en een
motor voor de Nederlandse economie. Tata Steel
en FNV zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo snel als mogelijk duurzaam geproduceerd staal te maken voor deze en
volgende generaties. Tata Steel heeft de ambitie
om in 2030 al 40% CO2 minder uit te stoten door
het afvangen en opslaan van een deel van de CO2
dat vrijkomt uit de restgassen van de hoogovens.
Uit de restgassen wordt ook blauwe waterstof geproduceerd. Een tweede stap is overgaan van de
hoogoven naar DRI - technologie (deze “directe
reductie” technologie kan ijzer maken op basis

van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met een of meer vlamboogovens), door direct
de hoogovens uit te faseren en over te stappen
naar de DRI - technologie. Staal wordt niet langer
op basis van kolen geproduceerd, maar in eerste
instantie op basis van aardgas. De overstap naar
waterstof wordt gemaakt zodra voldoende groene
waterstof beschikbaar komt.
Het haalbaarheidsonderzoek zal een aantal criteria laten meewegen. Zoals: technische haalbaarheid, vermogen om aan de klimaatdoelen voor
2030 te voldoen, economische haalbaarheid,
maatschappelijk draagvlak, impact op de milieubelasting en op de omgeving, werkgelegenheid en
toekomst bestendigheid.
Gedurende het onderzoek zullen diverse stakeholders (overheden, experts, belanghebbenden
en NGO’s) worden geraadpleegd. De verwachting is dat begin september een tussentijds beeld
geschetst kan worden. De ambitie is dat dit
haalbaarheidsonderzoek afgerond zal zijn in het
najaar van 2021.

Naar het strand met een deelscooter

In de vakantieperiode reden opvallende groene
scootertjes af en aan over de Zeestraat naar het
strand. Het blijken elektrische deelscooters van
GO Sharing te zijn, die in samenwerking met de
gemeente Beverwijk in de omgeving zijn neergezet.
We waren nieuwsgierig hoe dat werkt. Dus plozen
we de website uit en spraken we met gebruikers.

De komst van de e-scooters naar Beverwijk ging
niet onopgemerkt voorbij. GO Sharing maakte
een lastige start in de gemeente doordat meerdere
exemplaren in de eerste weken vernield werden.
Verschillende lokale media schreven er al over.
In Nederland heeft het bedrijf meer dan 5.000
scooters verspreid over 32 gemeentes. In meer
steden heeft de dienst opstartproblemen gehad.
Bewoners moeten wennen aan de groene scootertjes in het straatbeeld. Vooral als ze overal
maar lukraak geparkeerd worden. GO Sharing
zegt dit probleem aan te pakken door zogenaamde ‘straatteams’ in te zetten, die met gebruikers
in gesprek gaan over het parkeerbeleid en het
gebruik van de scooters.
Goed, laten we het hebben over hoe het werkt.
De e-scooters die hier staan, vallen in de categorie snorfietsen. Ze rijden op blauw kenteken
en gaan maximaal 25 kilometer per uur. Ze zijn
groen van kleur en rijden elektrisch, dubbel
groen dus. Een helm is niet verplicht. Om een
e-scooter te gebruiken moet men de app van GO
Sharing downloaden en een profiel aanmaken.
Daar zit een verificatieproces in om het rijbewijs
te controleren. De verificatie lijkt niet helemaal
waterdicht te zijn, maar uiteindelijk is de gebruiker natuurlijk zelf verantwoordelijk voor een
geldig rijbewijs als hij op de scooter stapt.
Een ritje wordt afgerekend op basis van een prijs

per minuut. Daar zit alles in, onderhoud,
verzekering en opladen. Wel is er een eigen risico,
dat afgekocht kan worden.
Met een volle accu kan 70 kilometer gereden
worden. Het bedrijf zorgt zelf voor het opladen.

De e-scooters mogen alleen in ‘groene zones’
staan en nooit in rode. Die zijn afgestemd met
de gemeente en zijn terug te vinden in de app.
Zo proberen ze parkeeroverlast zoveel mogelijk
te voorkomen. In Beverwijk is de groene zone in
het centrum, op het stationsplein en de Breestraat
na want daar is het al druk genoeg. In Wijk aan
Zee zijn twee plekken om de e-scooters achter
te laten of op te pikken: bij de fietsenstallingen
van de strandopgangen aan de Relweg en de De
Zwaanstraat. Op andere plekken mogen ze alleen
tijdelijk even geparkeerd worden, als men daarna
weer verder rijdt. Een andere plaats waar de
e-scooters gebruikt worden in de regio is Haarlem. Een dagje die kant op met zo’n deelscooter
kan dus ook.
Lisa uit Beverwijk vertelt: “Mijn vriendinnen in
Haarlem gebruikten ze al een tijdje, kon ik mooi
achterop de stad in. Toen zag ik ze opeens staan
in Beverwijk. Kunnen ze nu ook bij mij achterop,
lekker naar het strand!”
Tekst en foto: Jolien Herber.
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Bomen van TenneT? Komen niet in Wijk aan Zee dus

De Dorpsraad heeft TenneT en het colege van
Burgemeester en Wethouders van Beverwijk
dringend opgeroepen om bomen te planten
in Wijk aan Zee. Dit ter compensatie voor de
bomenkap aan de Zeeweg waar TenneT een
transformatorstation bouwt. In het groenplan
dat er nu ligt krijgt Beverwijk 3,5 ha nieuwe
bomen. Maar Wijk aan Zee komt in het plan
helemaal niet voor.

Ter inspiratie noemt de Dorpsraad in
haar brief aan TenneT en het college twee
mogelijke locaties voor nieuwe bomen.
Langs het Boothuisplein/de Meeuwenweg
bijvoorbeeld. Of rond de Dorpsweide; dit
laatste natuurlijk in nauw overleg met bewoners, want de Dorpsweide is het visitekaartje
van het dorp en ook van historische waarde.
Wat is er tot nog toe gebeurd? In februari
2019 liet TenneT op het net van Tata verworven bouwterrein langs de Zeestraat (en
ook nog iets verderop op een strook werkterrein bij de Blokwalsweg) 9,5 ha duinbos
kappen. Langs de Zeestraat is ruim 11 ha
gereserveerd voor het transformatorstation
met nog eens twee ha voor eventueel latere
uitbreiding. TenneT is bij wet verplicht
binnen drie jaar zo’n bomenkap te compen-

seren en wel zo dicht mogelijk bij de plaats
waar de gekapte bomen stonden.
Het compensatieplan ligt er inmiddels.
TenneT heeft 20 ha nieuw groen toegezegd,
dus meer dan het dubbele dan verplicht.
Verreweg het meest (16 ha) is nieuw bos
op het terrein van PWN in Heemskerk en
Castricum. De gemeente Beverwijk krijgt
slechts 3,5 ha en Velsen nog eens een halve
ha. De gemeentelijke landschapsontwerper
en de landschapsingenieur van TenneT
kozen ervoor om in Beverwijk vooral
bomen langs spoor en wegen te plannen,
wat zij ‘groene vingers’ noemen. Zo wordt
straks bijvoorbeeld het industrieterrein bij
het Afvalstation en Buko langs de N197
door groen aan het zicht onttrokken.
TenneT tekent aan dat het groen langs deze
autoweg toch een Wijk aan Zees tintje heeft:
het was een idee van de stichting Milieuherstel uit Wijk aan Zee.
Maar Wijk aan Zee zelf valt niet in de
prijzen. Dat vindt de Dorpsraad niet
acceptabel. ‘De kaalslag die nu gecompenseerd wordt, had namelijk plaats langs de
toegangsweg naar ons dorp. En Wijk aan
Zee ondervindt bovenmatige hinder van de
aanleg van de leidingen, de bouw van het

transformatorstation op enkele honderden
meters buiten het dorp en last but not least
straks ook van het lawaai en het lelijke
aanzicht van het transformatorstation,’
schrijft de Dorpsraad in haar brief aan
TenneT en B en W.
Verdichting van bos geldt niet als compensatie voor de bomenkap. Dit houdt in dat
de extra aanplant die TenneT langs de Zeestraat liet plaatsen om het zicht straks op
het enorme (en hoge) transformatorstation enigszins te beperken niet meetelt.
In de regels voor de compensatie staat
verder dat binnen de bebouwde kom, zoals
in Wijk aan Zee, tenminste twintig bomen
op een rij moeten worden aangeplant.
Voor wie meer wil weten, klik op deze link:
https://www.netopzee.eu/hollandsekustwestbeta/overige-pagina-s/nieuws/beverwijk-presenteert-plan-groencompensatievoor-kap-langs-zeestraat
Daar vind je ook een verwijzing naar het
hele compensatieplan van TenneT.
De brief van de Dorpsraad vind je op de
website van de Dorpsraad onder het kopje
‘Actueel’. www.wijkaanzee.org

Dorpsraad: een zomervakantie vol actiepunten
De Dorpsraad heeft in augustus niet vergaderd;
het was zomerreces. Desalniettemin schoten
Dorpsraadleden de afgelopen weken voor van alles
in beweging. Dat heeft onder meer te maken met
wat er in september gaat gebeuren. Dat wordt een
maand met veel nieuws. Een kort overzicht hieronder van wat er de afgelopen weken gaande was:
Zorgen over omissies in onderzoek naar het
GGD-kankerrapport. De Dorpsraad had een
vertegenwoordiger in een zogeheten klankbordgroep die in de laatste fase van het GGD-kankeronderzoek commentaar kon geven en daardoor
ongewild getuige was van hoe het rapport ‘gezuiverd’ werd. Onze vertegenwoordiger heeft zich
daarom aangemeld als bron voor het onderzoek.
De opdrachtgever en onderzoeker hebben dit
aanbod geweigerd. Mensen van buiten de organisatie ‘valt buiten de reikwijdte van het onderzoek’,
vinden zij. Sinds juli onderzoekt de voormalig
ombudsman van Den Haag in opdracht van de
Veiligheidsregio Kennemerland hoe het kankerincidentierapport van de GGD tot stand is
gekomen. Dit is het onderzoek (van vorig jaar)
waarover zoveel te doen was omdat de naam van
Tata Steel op last van de GGD-directeur uit de
definitieve tekst verwijderd moest worden terwijl
het bedrijf eerder wel steeds was genoemd als
meest voor de hand liggende verklaring voor
zoveel longkanker rond de fabriek. Het rapport
over het onderzoeksproces wordt in september
gepubliceerd. De Dorpsraad vreest voor een
incompleet rapport. Wie heeft de moed zijn baas
af te vallen?
Standpunt mbt onafhankelijk onderzoek naar
uitstoot Tata Steel. Diverse stichtingen hebben
een miljoen euro ingezameld om metingen te
kunnen betalen naar de uitstoot van Tata Steel.
De Dorpsraad is geen partij, maar vindt een
onafhankelijk onderzoek een goede zaak.
De feiten over de schadelijkheid moeten boven
tafel komen. En snel, want er zijn mensenlevens
mee gemoeid. Dit standpunt heeft de Dorpsraad
in de media geventileerd.
Herhaald verzoek aan de Provincie voor nulmetingen cokesfabrieken. De Dorpsraad heeft
de Provincie opnieuw en schriftelijk verzocht

nulmetingen te doen bij de cokesfabrieken.
Die zijn nodig om de effectiviteit van de aangekondigde maatregelen te kunnen vaststellen.
Met name de lekkende en kankerverwekkende
cokesfabriek 2 is een groot gevaar voor omwonenden. Maar ook cokesfabriek 1 heeft mankementen. De Provincie, die gaat over het toezicht,
heeft een jaar geleden nulmetingen beloofd maar
dit is nog niet gebeurd.

transport. En dus minder schadelijke uitstoot en
minder CO2. Als nieuwe, schone technologie
zich bewezen heeft op schaal kan de ijzerproductie weer worden opgevoerd. De Dorpsraad overlegde in augustus met partijen die een kostenbaten analyse van dit scenario zouden kunnen
uitvoeren. Meer weten over het scenario? Kijk bij
‘laatste nieuwsberichten ’(14 mei/slim regeringsbeleid) op www.wijkaanzee.org

Verzoek om uitstel debat over de toekomst
staalindustrie in de Tweede Kamer. De vaste
kamercommissie Economische Zaken en Klimaat
stelde vast op 9 september te willen praten
over de toekomst van (feitelijk) Tata Steel. Tata
zegt niet te kunnen vergroenen zonder massieve overheidssteun. De Dorpsraad vindt dat
het plaatje zo compleet mogelijk moet zijn: met
analyses over kosten en baten en alle beschikbare
gezondheidsdata. Zij heeft uitstel gevraagd omdat
het net afgeronde RIVM rapport over grof stof op
9 september nog niet openbaar is en er ook geen
alternatieve scenario’s zijn doorgerekend.

De Dorpsraad verzet zich tegen aanleg kunstduin. Op 6 september spreekt de hoor- en
adviescommissie van de Provincie over dit kunstduin die Tata wil maken achter het Beeldenpark
Een Zee van Staal die het bedrijf meer aan het
zicht zal onttrekken. Het bedrijf kreeg daar in
mei toestemming voor van de Omgevingsdienst.
Volgens de Dorpsraad is er geen sprake van
natuurvernieuwing maar van het dumpen van
staalslak (kostenbesparing) en is er geen
afdoende garantie dat het grondwater niet
vervuild zal worden door schadelijke stoffen.

Kosten- en batenanalyse van alternatief scenario voor een minder vervuilend Tata Steel.
De Dorpsraad heeft enkele maanden geleden samen met nog drie belangengroepen uit de regio
het simpelste, snelste, zekerste en vermoedelijk
ook goedkoopste scenario voor minder uitstoot
door Tata geopperd: Hoogoven 6 sluiten in plaats
van renoveren. Dat betekent namelijk vanzelf
ook minder sinter, cokes, pellet, verwaaiing en

Tot slot een constatering: de opsomming lijkt een
slecht nieuws show. De Dorpsraad merkt evenwel
wat anders: dat bij beleidsmakers – lokaal en landelijk – het besef begint in te dalen dat gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond dringende
problemen zijn waar werkelijk nu wat aan gedaan
moet worden. Dat is een hoopvol signaal.
In september vergadert de Dorpsraad weer, zoals
gebruikelijk op de tweede woensdagavond van de
maand. U bent allen van harte welkom.

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 3 september
Kop van WaZ: opening expositie:
‘Kop in de wolken’; 17.00 uur
Zondag 5 september
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 12.00 uur
Küverbunker 451 - Gaasterbos en Radarbunker Vuurbaakduin: Openstelling; 13.00 – 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal:
Gratis rondleiding; 14.00 uur
Maandag 6 september
Dorpshuis De Moriaan: Bijeenkomst Dorpsplan
Wijk aan Zee; 19.30 uur
Woensdag 8 september
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Zondag 12 september
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur
Badgastenkerkje: Advaita en klankschalen met
Volker Hinten; 12.00 uur
Vrijdag 17 september
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Zaterdag 18 september
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Beeldenpark Een Zee van Staal: start excursie:
Het zeedorpenlandschap van Wijk aan Zee;
aanvang 10.00 uur en 13.00 uur
Zondag 19 september
Badgastenkerkje: pianiste Muriël Bostdorp met
‘de schoonheid van melancholie’; 12.00 uur
Vrijdag 24 september
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Zondag 26 september
Dorpskerk: Start Historische Dorpswandeling;
11.30 uur. Programma op de voorpagina.
Badgastenkerkje: Het Ampzing Genootschap
‘spelende en kwelende liefhebbers van de
Nederlandse taal’; 12.00 uur
Alle activiteiten zijn onder corona-voorbehoud.

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

Sinterklaas- en Kerstcomité

Vorig jaar kon de Sinterklaasintocht in Wijk aan
Zee helaas geen doorgang vinden door corona.
Het ziet er nu naar uit dat de intocht dit jaar wel
kan doorgaan en wel op zaterdag 20 november.

De vrijwilligers van het comité zijn alweer bezig
met de voorbereidingen en organisatie rondom
de intocht en de aansluitende voorstellingen voor
de jeugd in de Moriaan. Daarnaast zetten zij zich
in om met de Kerst rijk gevulde fruitmanden te
verzorgen voor de bejaarden (80 jaar en ouder),
alleenstaanden (70 plussers), langdurig zieken
en mensen die het afgelopen jaar een zware
tegenslag hadden te verwerken. Tenslotte wordt
er namens de dorpsbewoners een krans gelegd
tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Voor de
realisatie van deze evenementen is uiteraard geld
nodig en zoals te doen gebruikelijk komen de
bekende personen bij u langs voor een vrijwillige
bijdrage. Daarnaast delen zij aan de mensen met
kleine kinderen een kleurplaat uit. Om kans te
maken op een leuke prijs kunnen de kleurplaten
worden ingeleverd bij de Primera in ons dorp.
Onze vrijwilligers kunt u in de maand september
of oktober aan de deur verwachten.
Alvast bedankt voor uw gulle giften.
Het Sinterklaas- en Kerstcomité.
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Nieuwe pedicure in Wijk aan Zee

Graag stel ik mezelf even voor: mijn naam is
Nancy Kool, ik ben 52 jaar en kom uit Heemskerk.
De afgelopen jaren heb ik mijzelf ontwikkeld op
het gebied van sport- en ontspanningsmassage,
coaching op persoonlijke ontwikkeling, afslanken
en pedicure.
Helaas voor vele bewoners van Wijk aan Zee is
Inki’s Pedicure verhuisd naar een ander deel van
Nederland, waardoor er een tekort aan pedicures
in het dorp is ontstaan. Het goede nieuws is dat
ik per 20 september deze vrijgekomen plek ga
invullen, in het gezondheidscentrum.
Wilt u uw voeten laten verzorgen, eelt/kloven
verwijderen, een likdoorn of ingroeiende nagel
laten behandelen, advies inwinnen over het
verzorgen van uw voeten, dan bent u bij mij aan
het juiste adres. Mijn pedicurebehandelingen
komen niet in aanmerking voor vergoeding door
de zorgverzekering.
In eerste instantie zijn mijn werktijden:
Maandag: 9.00 - 14.00 uur
Donderdag: 9.00 - 13.00 uur
Heeft u vragen of wilt u alvast een afspraak
maken? Bel/app: 06 2548 5708 (bij geen gehoor
graag inspreken dan bel ik zo spoedig mogelijk
terug). Ik zou het erg leuk vinden u bij mij in de
praktijk te mogen ontvangen.

Dorpskerk

Zondag 5 september 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam
Zondag 19 september 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden
Zondag 26 september 10.00 uur
Oecumenische Vredesviering in Odulpuskerk
Voorgangers: ds A. van Nierop en C. Castricum

Odulphuskerk

Zaterdag 4 september 19.00 uur
Woord en Communieviering met samenzang
Voorganger: wordt nog ingevuld
Zondag 12 september 10.00 uur
Startviering met de koren
Voorganger: diaken Jaider
Zaterdag 18 september 19.00 uur
Familieviering met jeugdkoor
Voorganger: pastoor Kaleab
Zondag 26 september 10.00 uur
Oecumenische Vredesviering met Odulphuskoor
Voorgangers: ds A. van Nierop en C. Castricum
Alle vieringen zijn onder voorbehoud van
veranderende coronamaatregelen.

Bijbelkring weer van start

Na een gedwongen rustperiode vanwege de
corona pandemie komt de Oecumenische
Bijbelkring in Wijk aan Zee weer bij elkaar.
Op maandag 20 september wordt een begin
gemaakt met de bespreking van het Marcus
Evangelie. Het gesprek in de kring wordt begeleid
door pastor Nico Smit. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 11 oktober, 8 november en
13 december. De aanvang van de bijeenkomsten
in de consistorie van de Dorpskerk is 19.30 uur.
De Oecumenische Bijbelkring is al vele jaren een
activiteit waarin christenen van diverse kerken
elkaar treffen rond de Schrift. De kring draagt
een open karakter, nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden. Voor meer informatie: Jan de Wildt,
tel. 0251-374591 of email: j.c.dewildt@ziggo.nl
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