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gaat. Sommige activiteiten zijn geschikt voor
De Moriaan, sommige voor een sfeervolle
kroeg en waar nodig help je elkaar.’
Red de Zon is geïnspireerd door soortgelijke
initiatieven elders in het land. ‘Er zijn al
diverse dorpen geweest waar men de
handen ineen heeft geslagen om de dorpskroeg aan te kopen’, legt Jacky de Vries uit.
‘Want het gaat om meer dan een café.
Dit soort plekken zijn belangrijk voor de
verbinding in het dorp. In tal van andere
dorpen is dat ook gelukt en daarom geloven
we dat het hier ook kan.’

Reddingsactie Café De Zon verbindt het dorp
Wijk aan Zee vecht voor het behoud van café
De Zon. De kroeg staat te koop en de kans is
groot dat het in zijn huidige vorm als dorpskroeg verdwijnt. Om dat te voorkomen is een
groep dorpsgenoten onder de noemer ‘Red de
Zon’ een crowdfunding gestart, met als doel
het café aan te kopen. Daar is massaal op
gereageerd.
De kerngroep bestaat uit Saskia van der
Meij, Henk Nieuwenhuizen, Martin de
Vlugt, Merei Dekker en Jacky de Vries.
‘Red de Zon’ heeft van Ad en Carla van
Schie ruim een maand de tijd gekregen om
het benodigde geld bij elkaar te krijgen.
Er is geen eindbedrag voor de crowdfunding. ‘Hoe méér we zelf als dorp als startkapitaal inbrengen, hoe groter natuurlijk

de kans dat de bank meegaat en dat we
het pand straks daadwerkelijk kunnen aankopen’, aldus Martin de Vlugt.
De groep heeft een businessplan gemaakt,
waaraan diverse deskundigen hebben bijgedragen. ‘Het draagvlak voor onze actie is erg
groot’, merken ze. ‘We krijgen zoveel steun
en mooie reacties. Uit alle geledingen van
het dorp. Er komt heel veel energie vrij, we
doen dit echt met z’n allen’, laat de kerngroep weten. Ook Ad en Carla laten weten
vierkant achter deze actie te staan.

vierden er feestjes. Ook voor de huidige
generatie is de plek belangrijk. ‘De laatste
jaren werden er door dorpsgenoten steeds
meer activiteiten georganiseerd, zoals
muziekavonden, theatervoorstellingen,
concerten. Die activiteiten voorzien in een
grote behoefte en trekken veel publiek.
Als de Zon straks verdwijnt kan dat niet
meer. Sterker nog, die laagdrempelige
functie willen we doorontwikkelen, er valt
nog veel meer uit te halen’, zegt Saskia van
der Meij.

Café de Zon is de laatste dorpskroeg die
we hebben. Een unieke en sfeervolle plek.
Een authentiek café met een achterzaal,
waar veel dorpsgenoten herinneringen aan
hebben. Ze hebben er gegymd, hun ouders

Daarnaast is de kroeg een huis voor veel
verenigingen, zoals de schaakclub, koren,
het dorpsorkest en de schietvereniging.
‘In die zin is het dorpscafé complementair
aan De Moriaan, zoals dat al decennia lang

Een van die dorpen is het Brabantse Esbeek.
Daar hebben de dorpelingen jaren geleden
een coöperatie opgericht, die de dorpskroeg
heeft gekocht. Van daaruit zijn allerlei
andere initiatieven tot stand gekomen,
zoals de bouw van betaalbare woningen.
‘Dat is wat wij ook willen. De Zon als
startplek voor nieuwe ideeën. We kunnen
als Wijk aan Zee heel veel zelf, maar hebben
wel een plek nodig om samen te komen, de
handen ineen te slaan en plannen te maken.’
Iedereen die dit initiatief een warm hart
toedraagt, kan steun bieden door een bedrag
toe te zeggen, giften zijn mooi, maar het kan
ook als lening. We hebben diverse vormen
bedacht die je op onze website terug kunt
vinden. ‘Dat hoeven geen grote bedragen te
zijn, kleinere toezeggingen zijn ook welkom’,
aldus de groep. ‘Daarmee draag je actief bij
aan het behoud van deze bijzondere plek in
dit dorp. Het zou fantastisch zijn als Wijk
aan Zee hiermee het heft in eigen handen
neemt.’
Red de Zon heeft een website waarop alle
informatie is te vinden. www.reddezon.nl.
Er is ook een mailadres: info@reddezon.nl

Denk mee met scenario’s voor Wijk aan Zee
Op 4 oktober om 19.15 uur worden alle
inwoners van Wijk aan Zee uitgenodigd in
het Dorpshuis De Moriaan om mee te denken
met de ontwerpers van Space&Matter.
De architecten van dit bureau gaan nadenken
over de toekomst van het gebied rond
Dorpsduinen en Relweg (Heliomare).

In dat gebied zijn verschillende organisaties
gevestigd die op termijn iets willen met hun
accommodatie; zoals Heliomare, de Hartekamp Groep (Juttersoord) en het Dorpshuis.
Samen willen zij kijken naar koppelkansen
en hebben zij Space&Matter gevraagd om te
kijken welke kansen er zijn als zij hiervoor
gaan samenwerken. Basisschool de Vrijheit,
met de jeugdbieb en naschoolse opvang, en
het gezondheidscentrum, zitten ook in dat
gebied. En hebben op allerlei manieren met
deze ontwikkelingen te maken.
De ontwerpers van Space&Matter willen
met verschillende scenario’s de effecten en
kansen voor heel Wijk aan Zee zichtbaar
maken, als er in dit gebied een samenwerking tussen de verschillende organisaties
gaat ontstaan. Het doel is om uiteindelijk
de beste oplossing voor het dorp te vinden,
binnen het bestemmingsplan. En daarom
willen de ontwerpers heel graag dorpsbewoners spreken! Kom ook, geef je mening
en breng creatieve ideeën in op maandagavond 4 oktober, inloop om 19.15 uur, in
het Dorpshuis op de Dorpsduinen 4.

Hoe dit project tot stand kwam
De werkgroep Dorpsplan van Wijk aan Zee
(www.dorpsplanwaz.nl) heeft een aantal
organisaties bij elkaar geroepen om dit
project door middel van een beurs van
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
in gang te zetten. De Dorpsraad, SaWaZ,
Heliomare, Stichting Dorpshuis, de Hartekamp Groep, de Participatieraad Beverwijk,
de werkgroep Dorpsplan en de Gemeente
Beverwijk hebben deze beurs samen aangevraagd. Dankzij die brede samenwerking
van Wijk aan Zeese organisaties is er een
voucher van het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie toegekend!
‘We zijn supertrots en worden hiermee
onderdeel van het programma “Vitale
Steden en Dorpen” van dit landelijke fonds,
waardoor we nu deze ontwerpers in kunnen
zetten’ zegt Annabel Aardenburg, gangmaker van de werkgroep Dorpsplan.

Het project eindigt met een eindpresentatie
op dinsdagavond 23 november met een
aantal verschillende scenario’s, waardoor het
voor zowel dorpsbewoners als organisaties
duidelijker wordt welke beslissingen welke
invloed gaan hebben op Wijk aan Zee
en hoe er kansen voor het dorp kunnen
worden benut. Tussendoor kan je als
inwoner nog een keer meedenken, als het
onderzoek weer verder gevorderd is.
Deze datum kan je ook vast in de agenda
zetten, dat is dinsdagavond 2 november.

Wat gebeurt er op 4 oktober?
Op 4 oktober vertellen de ontwerpers over
hoe zij het onderzoek aanpakken en wat hen
opvalt na de analyse van de locatie. Zij laten
zien wat ze eerder hebben gedaan om
natuurinclusief te bouwen. En hoe ruimtelijke plannen kunnen helpen om sociale
cohesie, en een duurzame en toekomstbestendige gemeenschap te creëren.
Door middel van workshoptafels worden
aanwezigen uitgenodigd om mee te denken.
De stem van inwoners is een belangrijk
onderdeel in dit onderzoek naar verschillende scenario’s voor de toekomst.
Op de Dorpsbijeenkomst van begin
september hebben zij al informatie opgehaald bij inwoners en organisaties, en zijn

er drie actiepunten genoemd waarmee er
in de workshops aan de slag wordt gegaan:
1. Hoe kan er gezorgd worden dat het initiatief bij de bewoners blijft?
2. Hoe kunnen er functies gemengd worden
en met welk doel?
3. Hoe kan er natuur inclusief en sociaal
inclusief gebouwd worden?
Op 4 oktober wordt er samen verder nagedacht over deze vragen en het gebied zelf en
kun je je laten inspireren door de ontwerpers van Space&Matter. Meld je aan via:
www.dorpsplanwaz.nl/agenda
of mail naar gangmaker@annna.nl.
Dan is bekend hoeveel mensen er komen en
kan de ruimte naar de dan geldende coronamaatregelen ingericht worden.
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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 10: Wim Mensink.

Hoort de Wim Mensinkstraat – de toegangsweg
van het duinreservaat in het verlengde van de
Meeuwenweg – wel tot Wijk aan Zee? Gevoelsmatig wel maar formeel ligt deze straat in de
gemeente Heemskerk. De gemeentegrens heeft
hier een grillig verloop door de historie bepaald.
Het ouderlijk huis van de familie Aardenburg ligt
precies op de gemeentegrens. Ouders Jaap en Wil
aten in Beverwijk en sliepen in Heemskerk.
Een flink deel van Heliomare ligt ook op Heemskerks grondgebied. De bewoners van de twee
karakteristieke huizen aan de Wim Mensinkstraat – voormalige dienstwoningen van het
PWN – krijgen een oproep voor de gemeenteraadsverkiezingen van Heemskerk. Maar hoe dan
ook voelt deze straat toch als deel van ons dorp.
De straat is genoemd naar Willem Mensink
(1911-1974). Deze PvdA-politicus was lid van de
Haarlemse gemeenteraad en vanaf 1957 tot aan
zijn overlijden lid van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De strijdbare
bestuurder had onder andere de portefeuille
voor het Provinciaal Waterleidingbedrijf PWN.
Landelijk was hij voorzitter van de Vereniging
van Exploitanten van Waterleidingbedrijven en
lid van de Raad voor de Drinkwatervoorziening.
In Wijk aan Zee lag sinds 1886 een duinwaterpompstation, dat eigendom was van de Zaanlandse Waterleiding. Het werd in 1919 overgenomen door het PWN. In de jaren zestig van de

vorige eeuw bleek dat de zuiveringsfilters van het
pompstation niet meer optimaal functioneerden
en werden plannen voor nieuwbouw ontwikkeld.
Aanvankelijk een bescheiden plan, maar onder
druk van de toenemende behoefte aan drinkwater werden de plannen bijgesteld.
Er werd besloten tot infiltratie van water uit het
Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer in het
duingebied tussen Wijk aan Zee en Castricum.
Er kwam nog 7 miljoen liter water uit de duinen
zelf en het werd aangevuld met twee keer 20
miljoen liter water van elders. Als gevolg daarvan
moest er wel een flink groter pompstation
worden gebouwd. Het nieuwe pompstation, dat
in 1976 in gebruik werd genomen, kreeg als
postuum eerbetoon de naam van Wim Mensink.
Het was het laatste grote project dat onder
zijn bestuur tot stand kwam. De bouwkosten
bedroegen 21 miljoen gulden. Het station in Wijk
aan Zee is met een capaciteit van 45 miljoen m3
verreweg het grootste in het noordelijk deel van
de provincie. De andere pompstations staan in
Castricum, Bergen en Andijk.
Wim Mensink was een overtuigd sociaal-democraat en niet alleen geïnteresseerd in techniek
en economie. Met veel toewijding was hij ook
voorzitter van de Stichting Noord-Hollands
Philharmonisch Orkest. Hij stierf “in het harnas”
en bij zijn uitvaart in 1974 was er een enorme
stoet belangstellenden op de begraafplaats
Westerveld.
Tekst: Jan de Wildt.
Gegevens ontleend aan een artikel van
ir. J. Haasnoot in het blad H2O 1976.
Op de foto: pompstation Mensink.
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Osteopathie nieuwe geneeswijze in Gezondheidscentrum

Vanaf donderdag 7 oktober kunnen Wijk aan
Zeeërs eens per maand terecht bij osteopaat Trudi
Duin in Gezondsheidscentrum Wijk aan Zee.
Trudi heeft al 30 jaar haar eigen oefentherapie
en ergonomie praktijk. Ze begon in Heemskerk,
zit sinds 6 jaar in Beverwijk en nu komt daar een
extra werkplek in Wijk aan Zee bij, met nieuw
specialisme.

We zijn nieuwsgierig wat osteopathie te bieden
heeft en spreken af bij haar thuis. Midden in de
kamer staat een model van een wervelkolom.
‘Is hij niet prachtig?’ zegt Trudi trots. Als oefentherapeut en ergonoom komt ze allerlei klachten
tegen, zoals rug- nek- en hoofdpijn, duizeligheids- en spanningsklachten. Het bedrijfsleven
heeft haar altijd gefascineerd, en dan vooral om
te onderzoeken hoe de werkomgeving zo goed
mogelijk op de werknemers afgestemd kan
worden. Dat voorkomt een hoop klachten.
En als die er wel zijn, biedt oefentherapie een
uitkomst. Ze is gefascineerd door het menselijk
lichaam en de omgeving waarin deze functioneert. Vanuit deze interesse kwam de wens om
zich te specialiseren in osteopathie. Na een dag
meelopen bij Osteopathie College Sutherland in
Amsterdam wist ze het zeker: dit moet ik doen.
4 september jl. studeerde Trudi officieel af als
osteopaat aan het Osteopathie College Sutherland in Amsterdam, met een onderzoek naar het
effect van osteopatisch handelen op het welzijn
van medewerkers in het bedrijfsleven. ‘Ik zou de
studie eigenlijk al in 2019 afronden, maar door
corona moest ik mijn afstudeeronderzoek staken’,
vertelt ze. Dat het wat langer duurde voor de
nieuwe stap in haar carrière officieel kon beginnen, heeft ook een positieve kant. ‘Je hebt echt
tijd nodig om alle kneepjes van het vak te leren
en waar te nemen waar het lichaam ondersteuning kan gebruiken.’ Er zijn ruim 700 verschillende behandeltechnieken in de osteopathie,
die tijdens de opleiding allemaal geoefend
worden. Ook heeft ze zich mogen verwonderen
over de opbouw van alle vliezen en weefsels in de
snijkamer van Heidelberg. Met haar diploma op
zak is ze aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor osteopathie (NVO).
Via de nieuwe huisartsen begon het balletje te
rollen voor een spreekuur in Wijk aan Zee.
Een droom die uitkomt voor Trudi, die zelf al
38 jaar in het dorp woont. Er is meer interesse in
het bieden van een totaalpakket aan zorg en
osteopathie is hierop een waardevolle toevoeging. Osteopathie valt voor verzekeraars onder de
‘alternatieve geneeswijzen’, een label dat volgens
Trudi geen eer doet aan de diepgang van het
specialisme: ‘Zo zonde. Ik vind het absoluut geen
alternatief voor reguliere zorg, het vult elkaar
juist prachtig aan!’ Gelukkig krijgt alternatieve
zorg zoals osteopathie steeds meer waardering en
erkenning. In 2019 meldde het CBS dat bijna een
kwart van de volwassenen alternatieve zorg even

goed waarderen als reguliere zorg (onderzoek
Belevingen). De meeste zorgverzekeraars
vergoeden tegenwoordig een deel van de behandeling vanuit een aanvullende verzekering.
Osteopathie is een manuele therapie gericht op
het vinden en behandelen van functiestoornissen
in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in
het algemeen. De behandelingen worden met de
handen uitgevoerd. Daar komen geen hulpmiddelen of medicijnen aan te pas. Het uitgangspunt
van de osteopathie is dat het lichaam een geheel
is. Functioneert er iets niet goed, dan heeft dat
invloed op het geheel. Trudi vertelt: ‘Tijdens een
osteopatische behandeling wordt er onderzoek
gedaan en behandeld op het pariëtale deel, dat
zijn botten, gewrichten, spieren en meer, het
viscerale deel, de organen, en het cranio-sacrale
deel (het zenuwstelsel, red.).’ Vervolgens worden
de weefsels die beperkingen opleveren losgemaakt, waardoor het lichaam weer kan herstellen. Meestal zijn enkele behandelingen nodig,
met 3 tot 5 weken ertussen. Veelvoorkomende
klachten die met osteopathie behandeld kunnen
worden, zijn bijvoorbeeld pijn in de rug- nek- of
schouders, hoofdpijn, maag- darmklachten,
RSI en bekkenklachten. ‘Wist je dat de buik het
overgrote deel van ons immuunsysteem bevat?
vertelt Trudi, ‘En dat heel veel mensen last
hebben van buikklachten? Osteopathie kan
verlichting geven. Als de buik vrij beweegt kan
het immuunsysteem het beste werken.’ Ze noemt
ook een andere situatie van deze tijd waarin
de geneeswijze mensen kan helpen: ‘Wanneer
iemand corona - of een longontsteking - gehad

heeft, ademt hij daarna heel anders. Door de
‘druk’ die de ziekte op de longen heeft gehad,
zijn het middenrif en de weefsels eromheen
verkrampt. En dat beïnvloedt het hele lichaam.
Er is minder zuurstof en spieren verzuren.’
Alles is met elkaar verbonden met vliezen, van de
buik tot in de hersenen. Trudi is ervan overtuigd;
als het lichaam goed kan functioneren, is het
beter gewapend tegen ziektes en blessures.
Dat ze nu eindelijk aan de slag kan als osteopaat,
betekent niet dat ze is uitgeleerd. De volgende
cursus staat al op de planning: een anderhalf jaar
durende specialisatie in kinderosteopathie bij
een hoog aangeschreven instituut in Hamburg.
Ze vertelt: ‘De opleiding richt zich niet alleen op
kleintjes, maar ook op de moeders die heel wat
te verduren krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Veel vrouwen nemen incontinentie voor
lief, maar ook klachten in het bekkengebied
kunnen aangepakt worden.’
De passie voor haar vak spat ervan af en ze kan
niet wachten om te beginnen. Haar website
www.duinergonomie.nl wordt bijgewerkt met
het nieuwe specialisme en vanaf 7 oktober
vinden de eerste osteopathie afspraken in
Wijk aan Zee plaats. Elke eerste donderdag van
de maand is de flex-praktijk daar geopend.
Op de overige dagen is men welkom in haar
eigen praktijk aan de Dellaertlaan in Beverwijk.
Trudi Duin is te bereiken via 0251-374522,
06-5369 2768 of info@osteopathie-Duin.nl.
Tekst: Jolien Herber/Foto: Hans de Bruijn.
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De parkeerploeg van SaWaZ
De laatste kofferbakmarkt in oktober is meestal
ook de laatste keer van het jaar dat de parkeerploeg van SaWaZ in actie komt op de dorpsweide.
Daarna kunnen de veiligheidshesjes en de walkietalkies de kast in en gaat de pipowagen ‘overwinteren’ bij camping Aardenburg. Een etentje met
het hele team, daarmee wordt het seizoen traditiegetrouw afgesloten. Dan zit het erop.
SaWaZ regelt het parkeren op de weide al sinds
2002, in goed overleg met de gemeente en de
politie. We zorgen dat zoveel mogelijk auto’s zo
snel en soepel mogelijk een plekje op de weide
krijgen, zodat de doorstroming op gang blijft.
Op drukke weekenden komen er verkeersregelaars bij op de kruispunten. Voor de hulpdiensten
is het belangrijk dat de toegangsweg en de straten
in het dorp vrij blijven. Dat lukt niet altijd, vooral
de rotonde vormt de laatste jaren een knelpunt.
Als het echt vastloopt, kan het dorp zelfs tijdelijk
afgesloten worden. Uiteraard geldt dit niet voor
bewoners.
Is er een mooi weekend in aantocht? Dan wordt
het team in de loop van de week al opgetrommeld. Op een goeie zomerdag staat er minimaal
zes man op de weide: twee langs de weg, twee op
het middenveld en drie voor het afrekenen.
Zondagen zijn het drukst, de zaterdagen relatief
rustig. Ook op woensdagen kan het dorp behoorlijk vol lopen. De laatste jaren is er bovendien
sprake van een ‘tweede golf ’. De weide stroomt
dan rond 17.00 uur leeg om na 18.00 uur weer
een nieuwe hausse aan strandgasten te verwelkomen. Die dan pas na 22.00 uur weer huiswaarts gaan. En dan moet het veld nog
opgeruimd worden…
Het betekent voor het parkeerteam dat ze steeds
langere dagen maken en steeds meer auto’s op
een dag wegzetten. Toch stamt het record aantal
auto’s al uit 2003: maar liefst 2.259 op één dag.
Het bijhouden daarvan ging tot voor kort met
een handteller, maar op dit moment wordt een
professioneel registratiesysteem aangeschaft.
Het is een apparaatje dat bevestigd kan worden
aan weerszijden van het hek en automatisch
registreert hoeveel auto’s er de weide op en aan
het eind van de dag weer afrijden.
Betalen gaat steeds vaker met pin
Henk Nieuwenhuizen, penningmeester van
SaWaZ, is daar blij mee: “Inmiddels gaat zo’n
75% via pin, we willen het liefst naar 100%.
Vroeger kreeg ik aan het eind van de dag een
hele zak met munten, dan zat ik de hele avond te
tellen. Zelfs met een telmachine is dat nog steeds

héél veel werk. Alleen onze winkeliers zullen het
wel missen, die waren altijd maar wat blij met
het kleingeld. Maar verder is het natuurlijk in alle
opzichten beter. Volledig transparant, ook dat is
belangrijk. Het geld is immers van het dorp.”
Wat overblijft, is voor leuke activiteiten
Per auto gaat een percentage naar de Stichting
Dorpsweide voor het beheer en het onderhoud
van de weide, denk aan de omheining, het
inzaaien en het maaien. Wat overblijft, is bestemd
voor het dorp. Alle verenigingen, organisaties of
dorpsgenoten kunnen hier een beroep op doen,
ter ondersteuning van activiteiten, zolang deze
voor en door het dorp georganiseerd worden en
geen commercieel karakter hebben. Zo dragen
we waar nodig bij aan de Sinterklaasviering, aan
de kerstmanden, aan het paaseieren zoeken en
aan koningsdag. Maar ook aan activiteiten van
SV Wijk aan Zee zoals het Ouder-Kind Toernooi
en aan grotere evenementen, zoals de Smaakmarkt en de Zeepkistenrace, die zonder ondersteuning onmogelijk in deze vorm georganiseerd
zouden kunnen worden. Wat veel mensen niet
weten, is dat SaWaZ ook veel materialen heeft,
biertafels en banken, tenten en kramen bijvoorbeeld, waar alle verenigingen gebruik van
kunnen maken. En zijn er ergens in het dorp
extra handen nodig, dan schakelen we de bouwploeg in.
Terug naar de parkeerploeg. We zijn natuurlijk
altijd op zoek naar uitbreiding van de poule.
Het is een leuk team, met zowel jongeren als een
aantal echte ‘oude rotten’. Ze werden in het
verleden zelfs geraadpleegd door evenementenorganisaties in de regio, over parkeren in het
open veld. Sommigen hebben al ruim 25 jaar
ervaring en brengen je graag de kneepjes van
het vak bij. Parkeren is echt teamwork en daarom
vinden we gezelligheid in de ploeg ook heel
belangrijk. Wil je volgend jaar meedraaien?
Mail naar info.sawaz@gmail.com.
Tot slot: parkeerdrukte en overlast in de rest
van het dorp zijn niet helemaal te voorkomen.
Op mooie stranddagen blijft het druk in Wijk
aan Zee. Kun je als dorpsgenoot zelf geen plekje
vinden? Dan mag je tot 23.00 uur altijd gratis op
de weide staan.
Wie raadt er hoeveel auto’s er in
totaal hebben geparkeerd sinds 2002?
Mail naar: info.sawaz@gmail.com
en win een etensbon voor The Rosemary’s!
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Dorpshuis De Moriaan: ‘Voel je thuis in ons dorpshuis’
Na anderhalf jaar met ups en downs is Dorpshuis
De Moriaan weer volledig in gebruik. Bijna alle
verenigingen & clubs van voor de Corona zijn weer
lekker bezig. Er zijn nieuwe activiteiten gestart.
Op de Koffie!
Elke vrijdagochtend is er in het café van het
dorpshuis ‘Op de Koffie!’ Een koffieochtendje
waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
Een moment om even met elkaar bij te kletsen,
een kaartspelletje te spelen, poolbiljarten of een
potje te schaken. Koffie en thee voor een klein
prijsje en wij zorgen voor iets lekkers.
Stijldanslessen
Simone en Sylvo van dansschool ‘La Passe’ geven
op dinsdagavond stijldanslessen in De Moriaan.
Er zijn verschillende lessen waaronder ook een
beginnersklas. Voor meer informatie kunt u
terecht op hun website:
www.danssportcentrumlapasse.nl
Wandelen voor senioren
Op maandagochtend wandelt Bert Kalter, de
buurtsportcoach, al enige weken met een gezellige groep senioren. Zij vertrekken om 10.00 uur
vanaf de Moriaan en bij terugkomst drinken zij
in het dorpshuis nog een kopje koffie.
Meer bewegen voor ouderen
Vanaf 7 oktober start Bert Kalter in de sporthal
met stoelgymnastiek MBVO (Meer bewegen voor
ouderen). Deze lessen zijn op donderdagmiddag
van 13.15 tot 14.00 uur. De kosten bedragen
€ 10,- per maand. Het is niets nieuws dat naar
mate we ouder worden dat de allerdaagse
bewegingen niet altijd even gemakkelijk meer
gaan. Met behulp van een stoel zullen er diverse
oefeningen aangeboden worden. Deze activiteit
is niet aan leeftijd gebonden en is voor iedereen
toegankelijk die zich kan vinden om op deze
wijze sportief en gezellig bezig te zijn. Er wordt

geëindigd met een kop thee/koffie of water.
Als u interesse heeft dan kunt u op de dag zelf
komen. Mocht u meer informatie willen hebben,
neem dan contact op met buurtsportcoach Bert
Kalter, telefoon 06–33585758 of per mail:
bertkalter@welzijnswb.nl of met de beheerder
van dorpshuis De Moriaan 0251–374320
Afra’s seniorenmaaltijd
Op de derde dinsdag van de maand is de
seniorenmaaltijd, die bij velen al een vast
begrip is geworden.
Dorpslunch
Op de eerste vrijdag van de maand wordt er nu
ook de Dorpslunch georganiseerd, met lekkere
broodjes, soepjes en salades. Alle dorpsgenoten
zijn welkom, ongeacht de leeftijd. Voor beide
activiteiten wel graag vooraf even aanmelden, dit
kan telefonisch (0251-374320) of door even bij
De Moriaan binnen te lopen.
Soosmiddag
Voorheen was er op dinsdagmiddag het klaverjasclubje. Helaas is het voor sommige mensen
niet meer mogelijk om hier aan mee te doen.
Deze middag zal niet zomaar verloren gaan,
vandaar dat dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur, de
Soosmiddag wordt. Klaverjassen, rummikuppen, keezen, dammen, schaken, etc. gezellig met
elkaar. Binnenkort zal de Moriaan ook beschikken over een leestafel met tijdschriften en de
dagelijkse krant.
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Mocht u vrijwilligerswerk willen doen in de
Moriaan of ergens anders, of heeft u vragen over
alles wat er bij vrijwilligerswerk komt kijken.
Op dinsdagochtend is Sjoukje er van Steunpunt
Vrijwilligerswerk in De Moriaan aanwezig.
Zij zoekt precies uit wat bij u past en bemiddelt
tussen beide partijen.

Activiteiten in De Moriaan
Maandag:
10.00 Wandelen voor senioren
14.00 Bridgeclub Seawijck
20.00 Zangkoor ‘Vrij Uit Zingen’
Dinsdag:
09.00 Steunpunt Vrijwilligerswerk
aanwezig
09.30 Badmintonvereniging
14.00 Soosmiddag
17.00 Seniorenmaaltijd
(Derde dinsdag van de maand)
18.30 Handbalvereniging
19.00 Dansschool ‘La Passe’
Woensdag:
14.00 SeniorenFit
19.30 Bodyshape
20.00 Volleybalvereniging
20.00 Dorpsraadvergadering
(Tweede woensdag van de maand)
20.00 Audioclub
(Derde woensdag van de maand)
Donderdag:
13.15 Stoelgymnastiek MBVO
13.30 Schildersclub
18.00 Handbalvereniging
20.00 Rummikubclub de Zandloper
20.00 Christmas Carol Singers
Vrijdag:
10.00 Op de koffie!
12.00 De Dorpslunch
(Eerste vrijdag van de maand)
Voor een volledig overzicht van alle
activiteiten en evenementen kunt u
in de agenda kijken op de website
www.moriaan.nl
Hier kunt u ook de contactgegevens
van de verenigingen vinden.

Lezing met film
‘De reis van de
Nachtwacht’

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Rembrandt van Rijns schilderij ‘De Nachtwacht’ was al in september 1939 uit het
Rijksmuseum gehaald en op reis. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was het onder meer
verborgen in Castricum en Heemskerk.
Wil je meer weten over ‘De Nachtwacht’ en
andere veiliggestelde kunstschatten in oorlogstijd? Bezoek dan op vrijdag 8 oktober van
19.30 tot 21.30 uur de lezing in De Moriaan.
Entree: € 7,-inclusief kopje koffie/thee.
Annelies Vessies gaat dan in op de vraag
waarom de Duitsers Rembrandts schilderijen destijds zo graag wilden hebben.
Kunsthistorica Ina Lieshout vertelt daarna
een spannend verhaal over het verbergen
van kunst in oorlogstijd. En Paula Beentjes
vertelt het persoonlijke verhaal van haar
vader die destijds de beroemde Nachtwacht
zelfs even in zijn garage aan de Rijksstraatweg in Heemskerk verborgen hield en over
de reis van De Nachtwacht door Nederland.
Tot slot is een korte film van het Rijksmuseum te zien met originele beelden van het
transport van kunstwerken uit dat museum
naar bunkers en opslagplaatsen in NoordHolland.
Kaartverkoop alleen vooraf in bibliotheekvestiging Heemskerk of Beverwijk tijdens de
openingsuren, doordeweeks na 13.00 uur.
Of via: website bibliotheekijmondnoord.nl.
Zie daar de Agenda onder 8 oktober.
Deze lezing is georganiseerd door Bibliotheek IJmond Noord en De Moriaan en is
een herhaling van de zeer succesvolle lezing
die in augustus vorig jaar in Heemskerk
werd gegeven.

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

‘Bekijk ‘t Maar’ als podcast bij Roetz

Ook komend seizoen keert Maus Granaat terug
met zijn populaire interviewprogramma ‘Bekijk
‘t Maar’. Niet langer op de lokale radio, maar
landelijk te beluisteren als podcast op de bekende
kanalen als Spotify en Apple. De podcasts worden
uitgegeven door de Vrijstaat Roetz.

Vanaf 1 september komt er elke week een nieuwe
podcast online. Aan de inhoud van ‘Bekijk ‘t
Maar’ verandert weinig. Mooie gesprekken met
boeiende gasten blijft de basis vormen van het
programma. Het komend seizoen zijn onder
meer actrice Frederique Sluyterman van Loo,
musicalster Maaike Widdershoven en Klaas
Wilting te gast.
‘Na 26 jaar voor de lokale omroep te hebben
gewerkt vond ik het tijd om mijn horizon te

verbreden’, verklaart Maus. ‘De techniek gaat met
sprongen vooruit en het volgen van social media
en het beluisteren van podcasts wordt steeds
vaker gedaan.’ Deze podcastserie wordt mede
mogelijk gemaakt door het Kennemer
Theater, omdat sommige gasten ook in het
theater optreden.
Jacky de Vries van De Vrijstaat Roetz is blij met
de komst van Maus. ‘De afgelopen twee jaar
hebben we met verschillende mensen veel mooie
podcastseries kunnen maken. Maus past daar
prima tussen. Hij is een geweldige interviewer die
veel boeiende mensen voor de microfoon weet
te krijgen. Met zijn unieke stijl weet hij van elk
gesprek iets bijzonders te maken en er ook nog
eens een lokale touch aan te geven’.
Voor meer informatie: roetz.nl/bekijk-t-maar

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
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Zandtransporten TenneT gestart

Intrillen damwanden op schema
De laatste platen voor de buitenste damwand zijn door aannemer NRG ingetrild. Ondanks de kraan
die stuk ging heeft het intrillen van de damwanden op het strand geen vertraging opgelopen. ‘Omdat
we de kraan direct hebben vervangen, liggen we gewoon keurig op schema’, zo laat projectleider Dirk
van Reijendam namens aannemer NRG weten. Verder zijn ook de rij-platen aangevoerd die straks op
de verhoging tussen twee rijen met damwandplaten komen te liggen.

Kiepwagens
Voordat de rijplaten op hun plek kunnen worden gelegd, moet eerst zand voor de tijdelijke ophoging
worden aangevoerd. Dirk van Reijendam: ‘Dat gebeurt met kiepwagens die elk 30 kuub zand per
lading vervoeren. Met een snelheid van 15 kilometer per uur rijden deze over een afstand van zo’n
anderhalve kilometer op het strand tussen Zuiderbad en Noorderbad. Op dat traject zul je dus iedere
drie minuten een volle of lege dumptruck zien langsrijden’.

Verdedigingslijnen
Met het zand wordt tegen de binnenzijde van de buitenste damwand een ophoging van 2,60 meter
boven NAP gecreëerd. Tegelijk legt NRG de zogenoemde geotubes tegen de buitenkant van de constructie. Dirk van Reijendam: ‘Dit zijn grote zandzakken die je kunt vergelijken met een ‘worst van
stevig doek gevuld met zand’. Vervolgens trillen we vanaf de verhoging de binnenste damwand in het
strand. Al deze verdedigingslijnen beschermen de ophoging tijdens het stormseizoen tegen erosie’.
Engelse vliegtuigbom
Op het tracé waar straks de zeekabels voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) komen te liggen
wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar niet-gesprongen explosieven (NGE’s) uit de Tweede
Wereldoorlog. Op ruim 2 kilometer uit de kust werd op een diepte van 11,5 meter een Engelse
vliegtuigbom gevonden. ‘Deze 250-ponder is door specialisten van de marine op zee veilig tot
ontploffing gebracht’, aldus omgevingsmanager Richard Koenders.

Blijf op de hoogte
Wilt u het project volgen en actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dan kunt u
daarvoor gratis de TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android).
Foto’s: Hans de Bruijn.
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Dorpsraad: teveel losse eindjes in plan Energiehaven

De Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend
over de plannen van de gemeente Velsen voor de
Energiehaven. De Dorpsraad vindt dat er teveel
losse eindjes zijn in het concept-bestemmingsplan.
De veiligheid van het oppervlakte- en grondwater
komt daarin nauwelijks aan de orde.

De Energiehaven wordt een openbaar haventerrein nog voor de sluizen. Daarvoor wordt de
Averijhaven gedempt en een belendend terrein
van Tata Steel heringericht. De Energiehaven
moet plek bieden aan bedrijven die zich bezig
houden met onderhoud, bouw en afbreken van
windmolens op zee. Die kunnen daar straks
de enorme rotorbladen en masten kwijt op de
nieuwe kades. De bouw begint volgens schema
in juni volgend jaar. De gemeente Velsen vormt
daarvoor een consortium samen met de Provincie, de zeehaven IJmuiden en de Amsterdamse
haven. De Energiehaven wordt uiteindelijk een
onderneming waarin ook Tata Steel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meedoen.
Ter voorbereiding van de bouw is Rijkswaterstaat onlangs begonnen met het verwijderen van
baggerspecie uit de Averijhaven. Dat gaat via een
slurf naar een schip en wordt getransporteerd
naar een depot bij Rotterdam. De Averijhaven
was tijdelijke opslag voor baggerslib uit het
Noordzeekanaal.

Tata Steel-baas
krijgt repliek
van bewoners

In september debatteerde de Tweede Kamer
over de toekomst van Tata Steel. In het weekeinde dat daaraan vooraf ging plaatste Tata
Steel een paginagrote advertentie in diverse
kranten. De advertentie was als een brief:
Hans van den Berg, de baas van Tata Steel in
IJmuiden, richtte zich met foto en op persoonlijke toon tot de lezers (en over hun hoofd
natuurlijk tot de politici die over subsidie
moeten besluiten).
Hij zei, kort samengevat, dat er misschien
dingen fout waren gegaan in het verleden,
dat het bedrijf nu oog had voor de omgeving en dat Tata Steel in IJmuiden heus ging
veranderen. Daar mochten de lezers hem
aan houden. Hans van den Berg begon zijn
betoog met een verwijzing naar zijn
persoonlijke situatie. Hij was vader van drie
kinderen en woonde in Beverwijk-West.
De suggestie was duidelijk: ik weet precies
wat wonen onder de rook van Tata Steel
betekent, want ik zit in dezelfde situatie met
mijn kinderen. Geloofwaardigheid is een
probleem waarmee het staalbedrijf worstelt
in de publieke opinie. En met dit zinnetje
poogde de Tata Steel-directeur zich neer te
zetten als ervaringsdeskundige en zo zijn
boodschap nog echter te laten lijken.
Alleen, de waarheid is dat de eigen kinderen
van Hans van den Berg opgroeiden in ZuidHolland, ver van de fabriek. Waar hij zelf
ook lange tijd woonde. Zijn stiefzoon groeide op in de IJmond, maar dat was voordat
de Tata Steel-baas zich zijn stiefvader mocht
noemen. De brief bevatte meerdere beweringen die om een context vroegen. Daarom
besloten vijf bewonersorganisaties, waaronder de Dorpsraad, tesamen een openbaar
antwoord te schrijven aan Hans van den
Berg. De brief werd gepubliceerd op de
opiniepagina van De Telegraaf en is ook
terug te lezen op www.frissewind.nu

Het tweede zorgpunt betreft het grondwater.
Het is algemeen bekend dat het plangebied sterk
verontreinigd is. Het concept-bestemmingsplan
regelt niets in het geval de vervuilde grond
het grondwater aantast. Geen woord over wat
te doen om verspreiding tegen te gaan of het
probleem te beheersen. Wel wordt er aandacht
besteed aan de opvang van vervuild hemelwater.

De Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend
omdat de nieuwe Energiehaven vlak naast het
strand ten westen van de Reyndersweg (bij
paviljoens Aloha en Timboektoe) komt. Dit is
een populair recreatiegebied voor Wijk aan
Zeeërs.
De zorg van de Dorpsraad richt zich op dit moment op drie punten.
De baggerspecie in de Averijhaven is zwaar
vervuild en wordt verwijderd. Ook de bodem is
verontreinigd. In het conceptplan is er evenwel
alleen sprake van sanering van de verontreinigde
bodem op de plekken van graaf- en bouwwerkzaamheden. De Dorpsraad vindt dat het hele
plangebied gesaneerd moet worden voordat de
Averijhaven gedempt wordt. Alleen dan kwijt de
overheid zich van haar zorgplicht zoals de Wet
Bodembescherming deze formuleert.

Mogelijk
een deelauto
in Wijk aan Zee

Het voornemen is om de Averijhaven te dempen
met staalslakken, een restproduct uit de hoogovens dat Tata Steel alleen nog tegen betaling
kwijt kan. We weten dat staalslakken op diverse
plekken tot ernstige vervuiling van oppervlakteen grondwater heeft geleid. Daarom ook stelde de
Omgevingsdienst eisen bij een geplande kunstduin naast ‘Een Zee van Staal’ die ook met staalslak gebouwd wordt. Men wil uitspoeling van
schadelijke elementen uit dit restproduct naar het
grond- en oppervlaktewater voorkomen. Voor de
Averijhaven is over dit gevaar en de maatregelen
ertegen in het concept-bestemmingsplan niets
terug te vinden. Dat is het derde punt dat de
Dorpsraad grote zorgen baart.
De gemeenteraad van Velsen moet het bestemmingsplan in december van dit jaar goedkeuren.
Het concept lag in augustus en september ter
inzage.

Gemeente vindt
dorp niet de plek
voor meer groen

De werkgroep Milieuherstel onderzoekt
momenteel of het mogelijk is een of meerdere
deelauto’s te hebben in Wijk aan Zee.
Een bedrijf dat in de deelautoverhuur zit,
is gepolst. Dat ziet het dorp wel als een
interessante markt. Dit bedrijf gaat de
gemeente verzoeken een vaste parkeerplaats
voor de eerste deelauto aan te wijzen.

De gemeente ziet geen reden om Wijk aan
Zee met extra groen te bedelen vanwege de
bouw van het transformatorstation van
TenneT. Dat staat in een brief, opgesteld door
Bärbel Böhling, de landschapsontwerpster die
samen met een ingenieur van netbeheerder
TenneT bedacht waar het extra groen moest
komen in de gemeente Beverwijk.

‘Ons idee is eerst uit te testen of dit concept
aanslaat in Wijk aan Zee en ervaring op te
doen. Als het een succes is, gaan we kijken
hoeveel deelauto’s er moeten komen,’ aldus
Evert Hoogewerf, lid van de werkgroep.

Dit extra groen komt bovenop de wettelijk
verplichte compensatie voor de kaalkap als
gevolg van het transformatorstation.
Begin juli werd bekend waar de extra
bomen kwamen. Hoewel Wijk aan Zee
het meeste last heeft van de bouw en
aanwezigheid van het station, bleek het
dorp buiten de prijzen te zijn gevallen.
Daarom tekende de Dorpsraad protest aan.

De werkgroep Milieuherstel is voortgekomen uit de gelijknamige stichting
maar maakt sinds dit jaar deel uit van de
Dorpsraad. De werkgroep heeft tot doel
met concrete plannen het dorp duurzamer
te maken. De deelauto is slechts een van de
plannen waarover de werkgroep spreekt.
Door de milieuwinst is een deelauto een
logisch project.
‘Een auto in je bezit hebben is gemakkelijk
en comfortabel. Maar bij veel mensen staat
de auto een groot deel van de dag of zelfs
dagen stil. Op deze wijze is de auto eigenlijk een onrendabele investering, levert een
bijdrage aan de parkeerdruk in ons dorp en
daarnaast levert een brandstofauto ook een
bijdrage aan luchtvervuiling,’ aldus Ed van
den Berg, ook lid van Millieuherstel.
Landelijk onderzoek leert dat één deelauto
elf auto’s minder op straat betekent.
Ed van den Berg tekent erbij aan: ‘Dit is een
gemiddelde; het kan per locatie veel meer of
veel minder zijn.’ De werkgroep hoopt dat
de gemeente snel de parkeerplaats toewijst,
zodat er straks ook daadwerkelijk kilometers gemaakt kunnen worden. De Wijk aan
Zeeërs zullen via De Jutter op de hoogte
worden gehouden van de ontwikkelingen.

In de brief worden door de gemeente drie
argumenten genoemd waarom deze geen
noodzaak ziet voor extra bomen in Wijk aan
Zee. Voor de wettelijke compensatie van
bomenkap komt Wijk aan Zee niet in
aanmerking want dan moet het gaan om
tenminste 1.000 m2 nieuwe aanplant.
Het is een loos argument, aangezien het
protest van de Dorpsraad ging over het
extra groen dat TenneT aangeboden had.
Dat kan ook een rij bomen langs de weg
zijn. De Dorpsraad had de Meeuwenweg
als suggestie gegeven. Het tweede argument
van de gemeente is dat de toegangsweg
naar Wijk aan Zee vanaf de rotonde al
extra groen heeft gekregen. Daar komen de
komende jaren nog meer bomen en struiken
bij opdat het transformatorstation aan de
Zeestraat zo min mogelijk zichtbaar zal zijn.
Het derde argument: Beverwijk streeft naar
grootschalig groen dat aan zoveel mogelijk
mensen ten goede komt. Daarmee wordt
Wijk aan Zee dus afgeserveerd.
De Dorpsraad beraadt zich nog over
eventuele verdere stappen.

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 1 oktober
De Moriaan: Dorpslunch; 12.00-13.30 uur
Zondag 3 oktober
Badgastenkerk: Saskia Dommisse zingt Brendan
Perry; 12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal:
Gratis rondleiding; 14.00 uur
Donderdag 7 oktober
De Moriaan: Meer Bewegen Voor Ouderen;
13.15-14.00 uur
Vrijdag 8 oktober
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 19.00 uur
De Moriaan: Lezing & korte film ‘De reis van De
Nachtwacht’; 20.00 uur
Zondag 10 oktober
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur
Maandag 11 oktober
Spar: startpunt bewoners ruimen zwerfvuil op;
19.00-20.00 uur
Woensdag 13 oktober
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Vrijdag 15 oktober
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Zondag 17 oktober
De Moriaan: Autopuzzelrit; 9.30 uur
Badgastenkerk: Lezing: ‘Wat is Wildernis?’ met
botanisch filosoof Norbert Peeters; 12.00 uur
Maandag 18 oktober
De Moriaan: Sport & Spel Festijn voor kids t/m
12 jaar; 13.00-16.00 uur
Dinsdag 19 oktober
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur
Zaterdag 23 oktober
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
De Moriaan: Moriaan Darts; 18.00 uur
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Zondag 24 oktober
Het Hoge Duin: Start Bunkerrondleiding (onder
voorbehoud); 11.30-14.30 uur
Badgastenkerk: De Tekstboekanier Jeroen Stam;
12.00 uur

Aktiviteiten in Badgastenkerkje

Lezing: ‘Wildernis-vernis’
Op zondag 17 oktober om 12:00 zal Norbert
Peeters in het Badgastenkerkje proberen een
antwoord te formuleren op de vraag wat is wildernis? Dat zal hij doen aan de hand van
zijn nieuwe boek ‘Wildernis-vernis: een filosoof
in het Vondelpark’. De hypothese is dat er een
ongemakkelijke waarheid schuilgaat in de
Nederlandse fascinatie voor wildernis en het
bijhorende natuurbeheer. Norbert Peeters (MA)
is botanisch filosoof, buitenpromovendus bij
het Instituut voor Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en programmamaker bij Studium
Generale, hij is een enthousiast verteller die zijn
inzichten op een levendige manier en met
sprekende voorbeelden weet te delen.
Zondag 17 oktober, 12.00 uur Badgastenkerkje.
Er wordt geen entree geheven vrije bijdrage na
afloop is welkom. Inloop vanaf 11.30 uur.
Jeroen Stam met: De Tekstboekanier
Op zondag 24 oktober om 12 uur is er een voorstelling met verhalen en muziek van
‘De Tekstboekanier’ in het Badgastenkerkje.
‘Meester’ Jeroen Stam jarenlang de hoofdonderwijzer van Wijk aan Zee vertelt en zingt over het
boerenleven, oude ambachten en over zeelieden.
Amor Doce is de gitarist die de meester muzikaal ondersteunt en verrijkt bij Ierse ballades en
Nederlandstalige liedjes.
Zondag 24 oktober, 12.00 uur Badgastenkerkje.
Er wordt geen entree geheven, een vrije donatie na
afloop is gul. Inloop vanaf 11.30 uur.
Klankschalenconcerten
Vrijdag 8 oktober 19.00 uur; vrijdag 15 oktober
19.00 uur; zaterdag 23 oktober 19.00 uur; zondag
31 oktober 12.00 uur. Vrijdag 29 oktober 19.00
uur: Klankreis met Udo Greuter en Irene Brugman, o.a. fluit, zang, klankschalen.
Voor alle activiteiten reserveren op:
j-p.nl/reserveren
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Deelnemen aan Jeugdkerstkoor

Gezocht: jeugd vanaf groep 4 van de basisschool
voor het kerst-gelegenheidskoor, die het leuk
vinden om een aantal vrijdagavonden te repeteren
en daarna deel te nemen aan het kerstconcert
van Wijk aan Zee in de Odulphuskerk.
De koorrepetities zijn in de pastorie van de
Sint Odulphuskerk van 19.00 - 19.30 uur op de
volgende vrijdagen: 29 oktober, 5 november,
12 november, 19 november, 26 november,
3 december en 10 december (onder voorbehoud).
Het kerstconcert is vrijdagavond 10 december
of vrijdag 17 december als de corona-regels het
toelaten. Anders wordt er gekeken naar een alternatief concert. Voor informatie: Chantal van der
Meer: e-mail: chantalvandermeer@live.nl

Dorpskerk

Zondag 3 oktober 10.00 uur
Voorganger: ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis
Zondag 17 oktober 10.00 uur
Voorganger: ds. B. Appers te Castricum
Zondag 31 oktober 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam

Odulphuskerk

Zaterdag 2 oktober 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. Nico Smit
Zondag 10 oktober 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: rector de Wit
Zaterdag 16 oktober 19.00 uur
Familieviering met Jeugdkoor
Voorgangers: pastoor Kaleab en diaken Jaider
Zondag 24 oktober 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers
Zondag 31 oktober geen viering

Oecumenische Bijbelkring

Zwerfvuilopruimactie Wijk aan Zee

Op maandagavond 11 oktober vindt er weer een
schoonmaakactie plaats in Wijk aan Zee.
Er wordt om 19.00 uur gestart vanaf de SPAR.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal
getracht worden in een uur een zo groot mogelijk
gebied van zwerfvuil te ontdoen. Na afloop
bestaat de mogelijkheid om wat na te praten.
Wilt u meehelpen om Wijk aan Zee van zwerfvuil
te ontdoen? Dan zien we u graag op 11 oktober.
Dit initiatief is tot stand gekomen vanuit de
bewoners met ondersteuning van het ‘Sociaal
team’ en facilitering vanuit het ‘Gebiedsgericht
Werken’ van de gemeente Beverwijk.

Op maandag 11 oktober is de tweede bijeenkomst van dit nieuwe seizoen. Het Evangelie van
Marcus wordt besproken.Gespreksleider: pastor
Nico Smit. Plaats van samenkomst: de consistorie
van de Dorpskerk aan het Julianaplein.
Aanvang: 19.30 uur. Toegang gratis.
Wilt u ook eens kennismaken met de kring dan
bent u van harte welkom.

“Moeder”

Niemand zoals jij
Je naam stond in de krant
Je kunt het zelf niet weten
Je bent niet meer bij ons
Wij zijn niet blij maar weet,
Dat men je nimmer vergeet
T. Warmenhoven.
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Vrijdag 29 oktober
Badgastenkerk: Klankreis met Udo Greuter en
Irene Brugman; 19.00 uur
De Moriaan: Volleybal Stratentoernooi; 19.30 uur
Zaterdag 30 oktober
De Moriaan: Kinderdisco Halloween PSZ t/m
groep 3; 18.15 uur
De Moriaan: Kinderdisco Halloween groep 4 t/m
groep 8; 20.00 uur
Zondag 31 oktober
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12.00 uur
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