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Weet u nog, die droom van Siep en zijn 
vrienden? Een skatebaan in Wijk aan Zee. 
Na meer dan een jaar dromen, handtekenin-
gen ophalen, vele gesprekken met de gemeente 
en sponsors werven is het bijna zover. 
Wat nog mist? Het laatste deel financiering. 
Tijd voor actie! Op 1 november start de 
crowdfunding voor Skatebaan Wijk aan Zee 
en de organisatie heeft meer acties in petto.

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met 
de gemeente Beverwijk, skateparkbouwer 
SkateOn en sponsors Tennet en het Future 
Generations Fonds van Tata Steel. Mirjam, 
de moeder van initiatiefnemer Siep, vertelt: 
‘Wij zijn er al zo’n tijd mee bezig, maar voor 
veel mensen zijn onze plannen nog nieuw. 
De begroting is bijna rond, en we hebben 
eindelijk een veelbelovende locatie aangewe-
zen gekregen waar de skatebaan kan komen. 
De kinderen staan te popelen, je had Siep 
zijn gezicht moeten zien toen we dat nieuws 
kregen!’ Om te kunnen starten met het 
voorbereiden van de bouw van de skatebaan 
moet het laatste gat in de begroting gedicht 

worden, het gaat nog om € 30.000. 
De initiatiefnemers hebben verschillende 
acties bedacht om dit bij elkaar te krijgen, 
die in november en december plaatsvinden.

Crowdfunding
Op 1 november gaat de crowdfunding-cam-
pagne live. Dat is een online inzamelings-
actie via een website waar iedereen direct 
geld kan doneren. Donateurs kiezen zelf het 
bedrag dat zij willen geven en maken daar-
naast kans op een beloning. ‘Bij de opening 
van de skatebaan zullen we onder alle dona-
teurs gave prijzen verloten, zoals een door 
Kate Oldenbeuving (Nederlandse pro-skater, 
red.) gesigneerd skateboard deck, waarde-
bonnen van skateshop Revert en surfshop 
Ozlines en een surfles van voormalig 
surfkampioene Anne Albers. Donateurs die 
€ 1.000 of meer geven, krijgen bovendien 
een erevermelding op de nieuwe skatebaan.’ 
vertelt Mirjam enthousiast. Voor de crowd-
funding is een professionele video gemaakt, 
waarin Siep en zijn vrienden vertellen wat 
de plannen zijn en hoe men mee kan doen.

Op 2 november presenteren de ontwerpers 
van Space&Matter verschillende scenario’s 
voor Wijk aan Zee, met als focus 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 Helio-
mare, de Hartekamp Groep (Juttersoord) en 
het Dorpshuis. Space & Matter kijkt naar 
koppelkansen en mogelijkheden om samen te 
werken. 

De ontwerpers willen met verschillende sce-
nario’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. Op 4 oktober 
hebben zij al meningen en ideeën van 
dorpsbewoners opgehaald, tijdens een goed 
bezochte bijeenkomst in het Dorpshuis. 
De presentatie van deze bijeenkomst is terug 
te vinden op dorpsplanwaz.nl/dorpsplan. 
Met deze inbreng zijn zij nu aan de slag ge-
gaan om verschillende scenario’s te maken, 
die zij op 2 november aan inwoners gaan 
presenteren. Het doel is om uiteindelijk de 
beste oplossing voor het dorp te vinden. 

Hoe dit project tot stand kwam
De werkgroep Dorpsplan Wijk aan Zee 
heeft een aantal organisaties bij elkaar 
geroepen om dit onderzoek door middel 
van een beurs van het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie in gang te zetten. 
De Dorpsraad, SaWaZ, Heliomare, het 
Dorpshuis, de Hartekamp Groep, de Partici-
patieraad Beverwijk, de werkgroep Dorps-
plan en de Gemeente Beverwijk hebben 
deze beurs samen aangevraagd. Dankzij die 
brede samenwerking van Wijk aan Zeese 
organisaties hebben we een voucher van 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
toegekend gekregen! 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. 

Het project eindigt met een eindpresentatie 
op dinsdagavond 23 november, ook om 
19.00 uur. De locatie van deze bijeenkomst 
wordt binnenkort op www.dorpsplanwaz.nl 
aangekondigd. Het doel is dat het voor 
zowel dorpsbewoners als organisaties 
duidelijker wordt welke beslissingen welke 

Sponsorloop
Op 24 november wordt er een sponsorloop 
georganiseerd in De Moriaan. Onder bege-
leiding van de buurtsportcoaches leveren de 
kinderen van groep 4 t/m 8 van de Vrijheit 
een sportieve prestatie om geld in te zame-
len voor de skatebaan. Per gelopen rondje 
kan een bedrag gesponsord worden. 
Hoe meer rondjes ze lopen, hoe meer geld 
ze kunnen inzamelen. De klas die het meeste 
geld ophaalt kan een professionele skate-
clinic voor tijdens de gymles winnen. 
‘Zo kunnen ze straks veilig skaten en 
steppen en heel veel coole trucs oefenen. 
De kinderen doen echt ontzettend hun best 
om de skatebaan voor elkaar te krijgen!’ 
vertelt Mirjam. In de twee weken voor de 
sponsorloop zullen de kinderen langs de 
deuren gaan om sponsors te vinden.

Sponsor- en fondsenwerving
Om de financiering in zijn geheel rond 
te krijgen is meer nodig dan particuliere 
donaties, daarom heeft de organisatie ook 
grote sponsors en fondsen aangeschreven. 
Tennet en het Future Generations Fonds 
van Tata Steel hebben al een mooi bedrag 
toegezegd, waarmee een aanzienlijk deel van 
de begroting gedicht is. Voor het laatste deel 
financiering worden naast de crowdfunding 
nog verschillende andere fondsen voor 
sportieve initiatieven aangeschreven, zoals 
het Rabobank Stimuleringsfonds. 
Ook worden bedrijven in de regio uitgeno-
digd om mee te doen.

De plannen
Achter de schermen gebeurt van alles. 
Dat is overduidelijk als Mirjam een hele 
map vol met skatebaan administratie erbij 
pakt. Ze heeft korte lijntjes met de gemeente 
en verschillende ervaringsdeskundigen, 
zoals iemand van de gemeente Castricum 
waar een soortgelijk formaat skatebaan staat. 
Voor de realisatie van skatebaan Wijk aan 
Zee lopen de nodige procedures en onder-
zoeken bij de gemeente, die toegezegd 

heeft de baan te faciliteren en te beheren. 
Er wordt al een jaar onderzocht op welke 
plek de skatebaan het beste kan komen. 
Er zijn namelijk best wat eisen aan een 
goede en veilige plek. Zoals een locatie in 
het zicht voor de sociale controle, maar 
ook volgens de geldende richtlijnen mini-
maal 30m van de bebouwing af. ‘De meest 
kansrijke locatie waar de gemeente zich 
nu op richt is 75m van de dichtstbijzijnde 
huizen af ’, vertelt ze. ‘We hopen echt dat 
dat hem wordt’. De concepttekening van 
de skatebaan is gemaakt door SkateOn, 
professionele skateparkbouwer, die al vele 
skatebanen klein en groot ontworpen en 
gerealiseerd heeft. Hun advies en ervaring 
over wat haalbaar en wenselijk is, zorgt voor 
een uitdagend ontwerp voor iedereen. Na de 
onderzoeken en procedures van de gemeen-
te volgt er ook een certificeringstraject zodat 
de baan officieel veilig gekeurd wordt.

Siep en zijn vrienden kunnen in elk geval 
niet wachten tot het zover is. Er zijn volgens 
hen zoveel redenen waarom de skatebaan 
goed is voor het dorp. Het biedt een sportie-
ve uitlaatklep voor de jeugd, waar ze gren-
zen kunnen verleggen en hun creativiteit 
kwijt kunnen. ‘Het wordt een ontmoetings-
plek voor jong en oud, met uitdagingen 
voor alle niveaus. Het geeft ook jongeren 
die al naar de middelbare school zijn een 
reden om weer met vrienden in het dorp 
af te spreken.’ vertelt Mirjam, en tot slot: ‘De 
samenwerking met de gemeente, en vooral 
de inzet van enthousiaste Wijk aan Zeeërs 
vind ik echt hartverwarmend en tekenend 
voor ons dorp. Te gek dat er in deze fase van 
het initiatief al veel mensen enthousiast zijn, 
zich aansluiten, tijd vrijmaken, meedenken 
én doen om het verder te helpen!’

Meedoen aan de crowdfunding voor de 
Skatebaan in Wijk aan Zee? Ga naar: 
www.gofundme.com/skatebaanwijkaanzee

Tekst: Jolien Herber/Foto: Rick Bruins.

Denk mee met scenario’s voor Wijk aan Zee

invloed gaan hebben op Wijk aan Zee. 
En hoe we kansen voor het dorp kunnen 
benutten. 

De bijeenkomst op 2 november om 19.00 
uur is in de grote zaal van Juttersoord, op de 
Dorpsduinen 20. Dit is de dagbestedings-

locatie van de Hartekamp groep in Wijk 
aan Zee en één van de stakeholders in het 
project. Kom je ook? Meld je aan via 

www.dorpsplanwaz.nl/agenda 
of mail naar gangmaker@annna.nl. 
Dat helpt ontzettend om een goede bijeen-
komst te organiseren.

Burgerinitiatief Skatebaan Wijk aan Zee start crowdfunding
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Een aantal straten in Wijk aan Zee is vernoemd 
naar personen. Wie zijn ze en wat hebben ze voor 
het dorp betekend?

Aflevering 11: Abraham J.H. Reynders.
De Reyndersweg, de verbinding tussen ons dorp 
en het inmiddels zeer populaire surfstrand bij de 
Noordpier, ligt op Velsens grondgebied. We vinden 
er een rijk stuk historie. De weg dankt zijn naam 
aan Abraham Johannes Hendricus Reynders, een 
industrieel die directeur was van de Exploitatie 
Maatschappij Breesaap. 

De naam “Breesaap” komt al in de 17e eeuw voor, 
het is de naam voor de duinvallei nabij Holland 
op zijn Smalst, die alom wordt geprezen om zijn 
schoonheid. De naamgeving Breesaap is een 
samenstel van twee woorden: “bree” oftewel 
breed en “saap” dat staat voor zompige, natte 
grond. Het is lange tijd alleen een ruig, niet 
ontgonnen gebiedgeweest. Na het graven van het 
Noordzeekanaal in de 19e eeuw trekt het gebied 
de Breesaap de aandacht van de zakenlieden 

J. Arnold en A. Bik. Zij verwerven het eigendom 
van de grond en stichten een exploitatiemaat-
schappij. Rond 1900 verschijnen berichten in de 
krant dat de Mij de Breesaap 56.000 m2 grond 
ten noorden van de pier wil verkopen voor de 
bouw van een eersterangs hotel. Daarvoor zal een 
weg worden aangelegd die wel 12.000 gulden gaat 
kosten. 

Het hotel komt er niet, maar de weg wordt wel 
aangelegd. In april 1914 – Abraham Reynders is 
dan directeur van De Breesaap - bericht de 
Courant Nieuws van de Dag: Wijk aan Zee 
zal worden aangesloten op het elektrisch licht 
en “een prachtige nieuwe 20 meter brede weg 
kronkelt door de duinen van Wijk aan Zee en de 
Breesaap. Dit zal een geheel nieuwe omgeving 
scheppen en niet weinig bijdragen aan de 
bevordering van het vreemdelingenverkeer.” 
Maar er is dan geen sprake van een weg voor het 
openbaar verkeer. Er worden in 1917 militaire 
oefeningen gehouden en zo krijgt de weg in de 
volksmond de naam “Militaire Weg”.

Het gebied De Breesaap staat vanaf die tijd in 
de belangstelling van het consortium dat de 
Hoogovens wil gaan stichten. In 1918 wordt 
een belangrijk deel van de Breesaap aan hen 
verkocht. Het duurt tot 1968 voor de weg langs 
het terrein van Hoogovens opengesteld wordt 
voor het openbaar verkeer. Veel Wijk aan Zeeërs 
zullen er met rijschool Nieboer hun eerste rijles 
hebben gehad. 

De roemruchte camping Rolandsduin en sinds 
1999 het beeldenpark “Een Zee van Staal” zijn 
naast het silhouet van Hoogovens/Tata Steel 
beeldbepalend geworden voor de Reynders-
weg. Dankzij een Europese subsidie kon de weg 
ook voor fietsers worden ontsloten. Abraham 
Reynders zal met al zijn ondernemersgeest niet 
hebben kunnen bedenken, dat de naar hem 
genoemde weg een verbinding zou vormen 
tussen beeldende kunst, industrie, duinlandschap 
en surfersparadijs.

Tekst: Jan de Wildt. Met dank aan:
oud-gemeentearchivaris Jan van der Linden.

Mensen van de straat - Abraham J.H. Reynders

Voor menig Wijk aan Zeeër, die Wil niet kennen 
komt er toch eens een tijd dat hij of zij met hem 
te maken zou kunnen krijgen. Wil is al 33 jaar de 
grafdelver op zowel de Katholieke begraafplaats 
van de Sint Odulfkerk als die van de Protestante 
Dorpskerk. Wil is een geboren Wijk aan Zeeër en 
woont met zijn vrouw Immy in een gemeentelijk 
monument in het dorp, zoon Jordy is sinds begin 
dit jaar het huis uit en Jary vertrekt binnenkort. 

“Ik heb iets met spitten in de grond, als kind 
maakte ik hutten onder het zand, overal was ik 
bezig met spitten. Ik heb in het Emmahuis 
gewoond en ook daar heb ik in de tuin een on-
deraardse ruimte gegraven, waar een volwassen
persoon rechtop in kon staan. Toen er in 1988 
een sterfgeval was in het dorp was de toenmalige 
grafdelver geblesseerd, wat nu? Ik hoorde ervan 
en heb aangeboden om het een keer te doen. 
Dat is al een tijdje geleden en het bleef niet bij 
die ene keer, nu ben ik nog steeds de grafdelver 
van Wijk aan Zee, al meer dan dertig jaar. 
Eerst alleen bij de Sint Odulfkerk en later ook 
bij de Dorpskerk. Het is zwaar werk, want alles 
wordt met de hand gedaan, met een schep. 
Ik leg een plastic doek op het gras en schep het 
zand in een kruiwagen en stort het op het doek. 
Tot voor kort legde ik het doek naast het graf, 
over de naastgelegen graven, maar daar was niet 
iedereen het mee eens, nu moet het doek op het 
gras. Dat betekent dat ik het zand rechtstreeks in 

de kruiwagen moet gooien en daarna naar het 
doek moet rijden. In het begin gaat het nog wel, 
maar hoe dieper ik graaf, hoe hoger ik het zand 
moet gooien en dan ook nog de kruiwagen in,
op het laatst is het gat dieper dan twee meter. 
Het zwaarst is het ruimen van een graf. 
Na een bepaald aantal jaren kan een graf geruimd 
worden. Dan is het graven niet meer in los zand, 
maar je komt er botten tegen. Ik heb er zelfs een 
pikhouweel voor om botten los te wrikken uit het 
zand. Er is een plek op de begraafplaats waar ik 
de restanten in leg. In het begin van mijn werk 
als grafdelver heeft mijn vader mij veel geholpen, 
hij reed dan de kruiwagen, legde planken neer 
waarover hij kon rijden en kon ik spitten. 

Ik werkte bij Spanjaart meubelbouw, wij bouw-
den interieurs voor de horeca, onder andere bij 
MacDonalds, maar het bedrijf ging failliet en 
ik kwam zonder werk. Ik belde allerlei bedrijven 
die iets deden wat ik kon. Ik werkte op de 
afdeling die het schuur- en spuitwerk deed. 
Ik kwam terecht bij Engel Natuursteen in Zaan-
dam. Die stuurde mij naar de Stichting Natuur-
steen in Utrecht. Daar leerde ik het bewerken van 
natuursteen. Bij Engel heb ik niet lang gewerkt en 
ben bij een bedrijf in Haarlem gekomen en werk 
daar al sinds 1988. Ik ben daar zager, ik zaag 
platen natuursteen op de gewenste maat. 
Het meeste wat wij doen is dorpel, kozijnen en 
aanrechtbladen. Tegenwoordig worden alle 

grafstenen in China en India gezaagd, dat is 
goedkoper dan dat wij zelf uit een rotsblok platen 
zagen. Wij bestellen daar een plaat van de 
gewenste steen en doen alleen het graveren van 
de tekst. Graveren doen wij met een rubberen 
plaat, daar wordt de tekst uitgestansd De plaat 
wordt op de steen gelegd en vervolgens zand-
stralen wij de letters eruit.

Ik woonde een jaar of vier, vijf in een strandhuis-
je op het terrein van het gekraakte Emmahuis, ik 
zat op dat moment op de kunstacademie. Ik was 
penningmeester van het Emmahuis en regelde 
heel veel zaken. Er was geen gas, dus werd er 
gekookt op Butagas, er was wel elektriciteit en 
water, wij stookten op hout. Ik zorgde dat er gas 
was, hout bestelde ik, dan werd een vrachtwagen 
hout voor de deur gekiept. Wij hebben een keer 
blikseminslag gehad, alle stroom was uitgeval-
len, de wasmachine en telefoon stuk. Toen ik in 
het Emmahuis woonde had ik een buurvrouw, 
Immy, zij kwam uit Jipsinghuizen in Groningen, 
niet ver van Bourtange. Wij kregen een relatie, 
zijn getrouwd en hebben twee kinderen, Jordy en 
Jary. Het bruiloftsfeest hebben wij gevierd in het 
Emmahuis in Egmond. Behalve dat ik van mijn 
hobby graven een beetje mijn werk heb gemaakt, 
lees ik ook heel veel en ben lid van ‘het Paard van 
Ree’ en doe aan internet schaken. 

Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.

Wil Kroon
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. 
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
Kop van WaZ/De TIP - Voorstraat 12

Bezorging: Irene Gerlofsma. 
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Georges van Luijk, Merei Dekker, 
Jolien Herber, Jacky de Vries, Alie Blokhuis, 
Jan-Paul van der Meij, Hans de Bruijn.

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.

Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om 
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor 
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme 
of ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. 
Overname uit De Jutter alleen met bron vermelding.

‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en 
zijn gratis voor dorpsbewoners (maar een financiële 
bijdrage is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal 
aangeleverd worden. Juttertjes zijn niet bedoeld voor 
commerciële doelen of personeelsadvertenties.

Administratie/advertenties/opmaak: 
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1350 exemplaren

Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153

Abonnement per post: 24 euro per jaar, overmaken 
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee. 
(Met naam en adres)

De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance 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.omgeving.tatasteel.nl/meldformulier.html
www.gisviewer.odnzkg.nl/tatasteel/
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk en 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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Na een tweede zomer zonder evenementen konden de mannen en de vrouwen van de Bouwploeg op 
zondag 26 september eindelijk weer een keer in actie komen, met dank aan de Historische Dorps-
wandeling van Rondje Wijk aan Zee. Voor de zekerheid werden de kraampjes en tenten op zaterdag-
middag al ‘uit het vet’ gehaald. Een mooie gelegenheid voor een gezellige Bouwploeg-Borrel.

De Bouwploeg van SaWaZ is al ruim 20 jaar een begrip in Wijk aan Zee. We staan paraat voor allerlei 
activiteiten die voor en door het dorp worden georganiseerd. Wil je meer weten of een keertje komen 
helpen? Stuur een mailtje naar bouwploegwaz@gmail.com. We houden je dan op de hoogte als er 
ergens in het dorp hulp nodig is. Dat is altijd vrijwillig en vrijblijvend: je bent nooit verplicht om te 
komen. Je hoeft ook geen lid te worden of ergens goed in te zijn. We kunnen allemaal iets en samen 
kunnen we alles!

Rust roest? Niet voor de Bouwploeg!

Na ruim twee jaar proefdraaien is de Dorpsweide 
op 19 april 2021 definitief overgedragen aan de 
Stichting Dorpsweide. Het bestuur van de stichting 
wordt nu nog gevormd door Philip van Noort en 
Evert Hoogewerf, maar zal binnenkort worden 
uitgebreid naar 6 bestuursleden. 

Met deze overdracht doet de gemeente een 
grote stap terug en komt het volledige beheer 
en onderhoud van de weide, omheining en 
infrastructuren in handen van de stichting.
De kosten van het beheer en onderhoud worden 
gefinancierd uit de exploitatie opbrengsten van 
de weide. Deze opbrengsten bestaan uit verhuur 
van de weide voor max. 7 paarden, een deel van 
de parkeergelden, verhuur aan kofferbakmarkt, 
Tata Steel Chess en de verhuur aan enkele kleine 
commerciële evenementen. Kortere lijnen naar 
gebruikers en het dorp moeten de communicatie 
en gebruiksmogelijkheden verbeteren. 
Niet commerciële evenementen, georganiseerd 
vanuit het dorp, kunnen gratis van de weide 
gebruik maken, mits hiervoor bij de gemeente 
een vergunning is aangevraagd. Voor alle 
evenementen geldt dat i.v.m. orde, veiligheid en 
milieuzaken het noodzakelijk is een vergunning 
aan te vragen bij de gemeente. De gemeente 
bepaald of het evenement wel of niet vergunning
plichtig is, dit wordt dus niet door de stichting 

gedaan. De gemeente informeert de stichting of 
het evenement een vergunning nodig heeft en of 
deze al dan niet wordt afgegeven. Met de stich-
ting wordt dan een huurovereenkomst afgesloten.

Dit jaar waren, naast het noodzakelijke onder-
houd van de omheining Verlengde Voorstraat, 
de kosten van het regulier onderhoud, ten 
gevolge van het groeizame weer erg hoog. 
De opbrengsten uit exploitatie vallen ten gevolge 
van datzelfde groeizame weer en alle Corona 
maatregelen erg tegen. Veel evenementen waar 
onze inkomsten op waren gebaseerd zijn afgelast, 
Tata Steel Chess, Meifestival, Subaru Beach 
Battle, 4 van de 7 kofferbakmarkten, tegenvallend 
aantal geparkeerde auto’s, etc…

Misschien dat we vanuit het Corona steunfonds 
(ingesteld vanuit de gemeente) nog een bijdrage 
krijgen, echter de gemeente zelf is vooralsnog 
niet bereid om ons financieel tegemoet te komen.
Dit houdt in dat, rekening houdend met nog uit 
te voeren onderhoudswerkzaamheden, er op het 
einde van het jaar geen geld meer is voor o.a. een 
echte kerstboom op de punt van weiland. 
Maar gelukkig hebben we SAWAZ bereid gevon-
den dit jaar de boom te sponsoren en hoeven we 
deze dit jaar niet te missen.

Philip van Noort en Evert Hoogewerf.

Stichting Dorpswei Wijk aan Zee
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Juttersoord, een unieke plek voor medewerker en cliënt om te werken
Het verbaasde de medewerkers van het Juttersoord 
dat zo weinig Wijk aan Zeeërs weten wat het 
Juttersoord is en doet. Tijd om daar eens wat
meer bekendheid aan te geven. Wij spraken met 
begeleider Monica Heeremans en cliënt Ruben.

Ik stapte in een ruimte met een groep cliënten. 
In die ruimte is een tovertafel, een interactieve 
projector, waar verschillende spelletjes opzitten.
De cliënten kunnen de geprojecteerde objecten
bewerken. Een geweldig apparaat, aan het 
plafond hangt de projector en straalt beelden op 
tafel, bijvoorbeeld een beeld van een aquarium.
De vissen liggen stil in het water, maar zodra je 
een vis probeert te pakken, zwemt hij weg. 
Of een spel met ballonen, welke je een zet kan 
geven en deze over tafel beweegt.

Monica: “Juttersoord is onderdeel van de 
Hartekamp groep en geen onderdeel van Helio-
mare, zoals veel mensen denken. De Hartekamp 
groep heeft door een groot deel van Kennemer-
land verscheidene vestigingen. Wij doen hier 
licht industriële arbeid, zoals plantenstokjes 
maken”. Ruben: “Een beetje rommelen en knutse-
len. Ik zal het even voordoen”, pakt een doos met 
kunststof stokjes en laat zien hoe hij een etiketje 
aan een stokje bevestigd, waarop informatie staat 
van een plant. “Ik doe er maar eentje voor, hoor, 
anders zit ik de hele middag te werken”. 

Monica: “Wat wij doen is sfeergericht, het hoofd-
doel is dat de cliënten een gezellige dag hebben 
en dat hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid in 
stand gehouden wordt. De dagbesteding begint 

om 9.00 uur, sommige groepen stoppen om 15.00 
en andere om 16.00 uur. Er zijn zeven kleine 
groepjes van zes tot zeven cliënten en bieden 
structuur door de hele dag activiteiten te geven. 
Sommigen maken ook muziek”. Ruben: “Ik speel 
gitaar”. Monica: “De hoofdmoot is de sfeer van 
schoolse activiteiten tot licht industrieel werk. 
Maar wij doen ook spelletjes en soos gericht 
muziek en knutselen”. 

Ruben “Ik ben hier in november 5 jaar en ben 
altijd blij als het maandag is, want dan denk ik 
gelukkig, ik mag weer werken. Ik zat eerst in een 
andere groep, maar door Corona moesten wij 
werken in compartimenten en zijn wij ook een 
tijdje dicht geweest. Verschrikkelijk vond ik het, 
het was niet een dagje dicht maar een hele tijd, 
wat was ik blij dat Juttersoord weer open mocht. 
Monica en ik hebben een mail gestuurd aan de 
Raad van bestuur, ik had de persconferentie met 
Rutte gezien en dacht dat de mondkapjes weer 
af mochten. Wij kregen een mail terug dat de 
mondkapjes af mochten”. 

Monica: “De cliënten wonen thuis of in een 
woongemeenschap”. Ruben: “Ik woon in Heems-
kerk in een huis in de duinen en wordt gebracht 
en gehaald in een busje, daar moeten wij nog wel 
een mondkapje op”. Monica: “Wij hebben vrijwil-
ligers, die zijn eigenlijk de kersen op de taart, zij 
doen dingen waar wij als groep geen tijd voor 
hebben, maar wel belangrijk zijn”. Ruben: ”Als de 
vrijwilligers er zijn is het altijd een gezellige boel”.
Monica: “Vrijwilligers doen verscheidene dingen, 
zoals op de duofietsen met een cliënt op stap, 

zij koken en knutselen. Er zijn ook Wijk aan 
Zeese vrijwilligers en wij kunnen er nog wel 
wat gebruiken”. 

Monica: “Wij hebben een team van 12 vaste 
medewerkers. Onze doelgroep is de laatste tien 
jaar verjongd”. Ruben: “Op een na zijn alle bege-
leiders vrouw en het zijn allemaal schatjes”.
Monica: “Een keer per jaar houden wij markt 
op de parkeerplaats, de opkomst van bezoekers 
is jammer genoeg klein, wij verkopen dan zelf 
gemaakte spullen. Ook hebben wij zomer, herfst 
en winterfeesten, laatst hebben wij nog gemidget-
golft en een paar weken geleden hadden wij een 
barbecue”. Ruben zit te lezen in de agenda op 
de laatste pagina van de Jutter, “Monica, op 10 

oktober is er koffermarkt op de weide en de 24ste 
is er Bunkerrondleiding”. Monica: “Ruben is een 
wandelende agenda, alle data onthoudt hij, hij 
heeft een beter geheugen dan ik”. Ruben: “Weet je 
hoe dat komt, omdat ik jonger ben”.

Als u als lezer meer wilt weten wat de cliënten 
doen, kunt u een kijkje nemen in de etalage, 
waar werkjes te zien zijn die er gemaakt zijn, 
misschien koopt u er wat van. En denkt u dat 
vrijwilligerswerk iets voor u is, weet u nog wat 
Ruben zei: “Als de vrijwilligers er zijn, is het altijd 
een gezellige boel”.

Tekst: Georges van Luijk.
Foto van Ruben: Hans de Bruijn.

Het beeldenpark ‘Een Zee van Staal’ krijgt er de 
komende tijd maar liefst drie nieuwe kunstwerken 
bij. Het eerste wordt al in november geplaatst. 
Dat meldt voorzitter Bert Maas.

Het gaat om een installatie van de Belgische kun-
stenaars Thomas Min en Egon van Herreweghe. 
‘Dat staat nu in de kunsthal van Gent’, legt Bert 
uit. ‘Door het hele voormalige kerkgebouw heen 
hebben zij een blauw hek geplaatst, gebaseerd op 
de omheining van Muscle Beach in Californië. 
Een hippe plek waar alle superfitte mensen aan 
hun lichaam werken. Nu die installatie op zijn 
einde loopt, willen zij een deel van dat hek in 
‘Een Zee van Staal’ plaatsen. Sterker nog, ze vin-
den het een hele eer dat het hier komt te staan.’
Daarmee is het nog lang niet klaar. Ook een 
beeld van de in 2020 overleden kunstenaar 
Eric van Spronsen komt naar Wijk aan Zee. 
‘Dat is ons aangeboden door zijn dochter’, vertelt 
Bert. ‘Dat is niet heel groot, maar wel een prach-
tige aanwinst. We hopen dat ook in november te 
plaatsen, maar dat is nog niet zeker. We zijn daar-
over nog in gesprek met PWN.’

Het derde kunstwerk wordt aangeboden door 
Tennet, als compensatie voor de overlast die 
veroorzaakt wordt door de werkzaamheden in 
het beeldenpark. Dat moet in 2024 geplaatst 
worden, als ‘Een Zee van Staal’ zijn 25-jarige 
jubileum viert. ‘Dat plan is nog in ontwikkeling,
we zijn nog druk in gesprek met Tennet en 
PWN’, gaat Bert verder. ‘Het wordt sowieso een 
nieuw beeld, met als thema duurzaamheid en 
windenergie.’

Het uitschrijven van een wedstrijd is een van de 
scenario’s waarover wordt gesproken. ‘We kun-
nen een aantal kunstenaars vragen om ideeën, 
waaruit we er dan vijf selecteren. Die maken 
een ontwerp, waaruit we vervolgens de winnaar 
kiezen. Een ander idee is om een gerenommeerde 
kunstenaar te benaderen om een ontwerp te 
maken, wat met lokale kunstenaars uitgewerkt 
kan worden. Hoe dan ook, de vorm is nog niet 
concreet, we zijn nog volop in gesprek.’

Het beeld van Tennet past helemaal in de oor-
sprong van het park, geeft hij aan. ‘In 1999 was 

‘Een Zee van Staal’ een sluitstuk van een roerige 
periode vol protesten. Het was een symbolische 
verzoening met de staalfabriek en het begin van 
Cultureel Dorp. Daarom is het ook zo mooi dat 
Tennet op zijn beurt een beeld wil aanbieden.’

Bert Maas heeft anderhalf jaar geleden de 
voorzittershamer overgenomen. Met drie 
nieuwe kunstwerken in het verschiet heeft hij 
een vliegende start gemaakt. ‘Je merkt hoe het 
beeldenpark gewaardeerd wordt. We hadden 
wel vijf nieuwe beelden kunnen plaatsen, maar 
helaas is niet alles mogelijk. We hebben ook te 
maken met PWN, die terecht scherpe eisen stelt, 
want het is nu eenmaal een Natura 2000-gebied. 
Zo mogen we niet dieper dan veertig centimeter 
de grond ingaan. Daardoor vielen twee andere 
aangeboden beelden af. Niettemin is het contact 
met PWN heel prettig.’

Hij is vader van twee zoons, inmiddels opa van 
vijf jongens en woont nu veertien jaar in Wijk 
aan Zee. ‘Ik kom uit het onderwijs en was vooral 
actief op scholen rondom Amsterdam. Toen een 

van mijn zoons, een fervent surfer, naar Wijk 
aan Zee verhuisde, zijn we hem gevolgd.’ Via een 
kunstproject op een IJmuidense school kwam 
Bert in aanraking met ‘Een Zee van Staal’. Hij 
werd al eerder benaderd als potentiële voorzit-
ter, maar zei pas ‘ja’ toen hij met pensioen ging. 
Bezig zijn met kunst past helemaal in zijn levens-
visie. ‘Als directeur van diverse scholen heb ik het 
bijvoorbeeld altijd belangrijk gevonden dat kin-
deren een brede ontwikkeling krijgen, met veel 
aandacht voor kunst en cultuur. Zodat ze ook 
hun andere talenten kunnen laten zien, vooral de 
kinderen voor wie het leren wat moeilijker is.’

De nieuwe beelden moeten het park weer een 
boost geven, zoals ook de plaatsing van de poort 
van Rudi van de Wint dat in 2009 deed. 
‘Zo gebeurt er weer wat’, zegt Bert, die net als 
zijn andere bestuursleden nog meer ambitie 
heeft. ‘We zouden graag zien dat er in ‘Een Zee 
van Staal’ meer activiteiten plaats gaan vinden. 
Zoals voorstellingen, concerten. Daar is het een 
prachtige plek voor.’

Tekst: Jacky de Vries.

Drie nieuwe kunstwerken komen er bij in Beeldenpark ‘Een Zee van Staal’

Op 27 februari van dit jaar stierf de Wijk aan 
Zeeër Jaap Scholten op negentigjarige leeftijd 
aan hartfalen. Twee jaar geleden was Jaap nog 
dorpsgenoot in ‘de Jutter’. 

Toen niet lang voor zijn dood de cardioloog hem 
zei dat er geen behandeling meer mogelijk was 
heeft hij met de kinderen overlegd wat er met 
zijn schilderijen moest gebeuren. Hij besloot dat 
zijn schilderijen verkocht moesten worden en 
dat de opbrengst naar een goed doel gaat. Jaap’s 
vrouw stierf enkele jaren geleden aan kanker en 
Jaap wilde dat de helft van de opbrengst naar 
KWF kankerfonds gaat en de andere helft naar 
de Hartstichting. Dochter Teddy en zoon Johan 
spraken Joyce van de Moriaan en die vond nog 
een mogelijkheid in de agenda. Op zondag 21 
november van 11.00 tot 16.00 uur staan alle 50 
werken van Jaap uitgestald in de Zeesterzaal van 
De Moriaan. Jaap was lasser van beroep en ook 
na zijn pensionering heeft hij nog menig kunst-

werkje van staal gemaakt, zoals kandelaartjes en 
plantentafels, ook hiervan zijn er een aantal op 21 
november te koop. Jaap’s wens dat zijn werk een 
mooie bestemming krijgt en naar het goede doel 
een donatie, gaat hopelijk in vervulling, dus wees 
welkom in De Moriaan.

Tekst en foto: Georges van Luijk.

In november en december is er een speciale 
expositie in de Kunst Ontmoetings Plek van Wijk 
aan Zee, namelijk het Miniatuur Kunstmuseum 
van Ella de Jong samen met Jola Brokking.

Ella de Jong is jarenlang de drijvende kracht 
geweest achter de Kop van WaZ en heeft het 
gemaakt tot wat het nu is, een expositieruimte 
waarin wisselende exposities worden gehouden 
van opkomende en gesettelde kunstenaars.
Bijna 15 jaar geleden is Ella de Jong gestart met 
het namaken van de Kop van WaZ in minia-
tuur. Zij vroeg verschillende kunstenaars om een 
miniatuur kunstwerkje te maken. Dit resulteerde 
in 80 kunstwerkjes van meer dan 50 kunstenaars. 
Inmiddels heeft Ella het miniatuurmuseum uit-
gebreid met de kamers van haar herberg Be My 
Guest House. Uit deze rijke verzameling heeft zij 
tien kamertjes/kastjes gekozen die in november 
en december als expositie in de haar zo geliefde 
Kop van WaZ te zien zullen zijn. 

Deze kamertjes zijn niet te koop en worden 
louter geëxposeerd zoals in een museum. 
Hiermee is Ella’s droom waargemaakt: 
museumdirecteur worden. In samenhang met 
deze kamertjes exposeren diverse kunstenaars 
die in het miniatuur kunstmuseum hangen hun 
werken in een iets groter formaat. Het wordt 
dus een eclectische expositie van uiteenlopende 
kunststukjes.

Jola Brokking is de drijvende kracht in dit geheel. 
Zij vindt het leuk, maar vooral belangrijk, om 
kunstenaars een podiumplek te geven, hen te 
ontmoeten. Daarom organiseert zij in samen-
werking met Ella deze expositie. Na afloop van 
deze expositie krijgt het miniatuur museum een 
vaste plek in Be My Guest.

De opening vindt plaats op zaterdag 6 november 
vanaf 16.00 uur in de Kop van WaZ. 
De expositie loopt tot 4 januari 2021.

Jaap Scholtens laatste wens ‘Miniatuur Kunstmuseum’ in de Kop
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Tata Steel wil de productie met een half miljoen 
ton per jaar verhogen. Al eerder werd de gieterij 
uitgebreid. De bottle neck was nog steeds de warm-
band walserij. In augustus vorig jaar kreeg het 
bedrijf toestemming om de walserij uit te breiden 
met een nieuwe, grotere oven. Daarmee kan het 
bedrijf binnenkort in plaats van 5 miljoen ton 
5,5 miljoen ton verwalsen. De Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, die over vergunningen aan 
en toezicht op Tata Steel gaat, gaf akkoord. Zelfs 
zonder een Milieu Effect Rapportage te eisen.

De Dorpsraad tekende protest aan: meer pro-
duceren heeft meer uitstoot tot gevolg. En flink 
veel meer. Want een verhoging bij de warmband 
is niet los te zien van de rest van de productie-
keten. Als er uit alle gezondheidsonderzoeken 
een ding duidelijk wordt is het dat de uitstoot 
in geen geval moet toenemen. Dat negeert de 
overheid door praktisch zonder slag of stoot 
akkoord te gaan met een verhoging. Het besluit 
lokte sinds vorig jaar al een zienswijze, een 
verweerschrift en een repliek uit. 
Afgelopen september was er het eerste treffen in 
persoon: een zitting in de rechtbank in Haarlem. 
Daar stond de Dorpsraad tegenover de juristen 
en experts van de Omgevingsdienst die steun 
kregen van de advocaten en deskundigen van 
Tata Steel. De Omgevingsdienst en Tata Steel 
beroepen zich op het productieplafond van acht 
miljoen ton per jaar dat in de oude vergunning 
staat. Nu maakt Tata circa zeven miljoen ton 
staal. Dus er is ruimte voor capaciteitsuitbrei-
ding. De Omgevingsdienst: ‘Tata Steel zit ruim in 
zijn jasje.’ De nieuwe, grotere oven stoot welis-
waar iets meer stof uit, maar dat is zo weinig dat 
het geen reden is om een vergunning te weigeren. 
In juridische termen: het is een verhoging 
‘In Niet Betekende Mate’. 

De Dorpsraad ziet dat anders. De warmband-
walserij staat niet op zichzelf als los project. 
Je kunt alleen maar meer staal walsen als dat 
staal ook eerst geproduceerd is. Het staalbedrijf 
is een geïntegreerde operatie, een keten waarin 
alle schakels (installaties en productiecapaciteit) 
op elkaar zijn afgestemd. Als je een half miljoen 
ton meer staal gaat walsen, moet er eerst een half 
miljoen ton staal meer zijn gemaakt. De ‘vuile 
voorkant’ (aanvoer en overslag grondstoffen, 
cokes, pellet, sinter, hoogovens) gaat dus flink 
meer uitstoten als consequentie van de uit-
breiding van de walserij. Het principe van 
‘In Niet Betekende Mate’ gaat daarom niet op 
volgens de Dorpsraad. 
Natuurlijk hebben Tata Steel en de Omgevings-
dienst op papier gelijk: het bedrijf mag meer 
produceren dan het doet. Maar dat is een op 
basis van een vergunning uit 2007 die verouderd 
en veel te ruim is. De gevolgen van meer 
uitstoten waren toen nog niet zo uitvoerig in 
kaart gebracht als nu. De schade door luchtver-
ontreiniging is zo groot dat de Wereld Gezond-
heids Organisatie weken geleden alarm sloeg en 
voor het eerst de normen flink aanscherpte. 
Je dan beroepen op zo’n vergunning – we doen 
het want het mag – is zoiets als willens en wetens 

een kind doodrijden dat buiten de bebouwde 
kom in een bocht oversteekt en dan zeggen: 
‘Ja, maar ik mocht tachtig’. 
Uitbreiding van de productie betekent zolang er 
met de huidige vervuilende technologie wordt 
gewerkt, simpelweg meer en onaanvaardbare 
risico’s. En dat terwijl de overheid (GGD) zelf 
zegt dat gezondheidsaspecten moeten worden 
meegewogen bij de vergunningverlening. 
En zowel de staatssecretaris als de Provincie 
zeggen dat de vergunningen te ruim zijn. 
Het bedrijf heeft recht op juridische zekerheid. 
Maar bewoners hebben recht op zekerheid dat 
hun gezondheid geborgd is. 

Het tweede punt dat de Dorpsraad inbracht, ging 
over geluidsoverlast. De walserij maakt veel her-
rie. Dat wordt nog meer. Slecht slapen door la-
waai, veroorzaakt gezondheidsschade. Tata Steel 
zegt ook hier: het past binnen de vergunning. 
En het bedrijf vindt een demper te duur. 
De Omgevingsdienst had het bedrijf kunnen 
verplichten tot een geluidsdemper op de schoor-
steen van de nieuwe oven maar liet dat na. Ze wil 
kijken hoe het loopt en dan eventueel later alsnog 
een demper verplicht stellen. De Dorpsraad 
protesteert daartegen: een demper kost omge-
rekend 10 cent per ton staal. Het bedrijf kan de 
schade dus makkelijk voorkomen maar neemt 
liever het risico op gezondheidsschade. 
Dat is namelijk gratis voor Tata. De belofte van 
de Omgevingsdienst stelt niet veel voor: in een 
zee van lawaai is het heel moeilijk om straks de 
precieze bron van extra herrie vast te stellen. 
Dat gaf de deskundige van de Omgevingsdienst 
zelf toe tijdens de rechtszaak.

De Dorpsraad heeft de rechter twee dingen 
gevraagd: een verplichte geluidsfilter en een 
Milieu Effect Rapportage die de gevolgen van 
uitbreiding van de warmbandwalserij voor de 
hele productieketen in kaart brengt. 
De rechtbank (drie rechters) komt op zijn vroegst 
half november met een uitspraak. 

Melden overlast Tata Steel
Het melden van overlast door Tata Steel is al 
enige tijd niet meer mogelijk via Stofmelder.nl. 
De Dorpsraad betreurt dit ten zeerste!

De reden hiervan is o.a. dat de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een eigen 
meldpunt heeft ontwikkeld, specifiek voor het 
melden van overlast door Tata Steel. De samen-
werking met Stofmelder.nl is daardoor opgezegd.
Een melding bij de OD NZKG wordt niet door-
gezonden naar Tata Steel en andere instanties 
zoals de GGD, dat was nu juist het fijne van 
Stofmelder.nl, één meldpunt waarmee alle par-
tijen geïnformeerd konden worden.
Het meldpunt overlast Tata Steel bereik je op: 

www.gisviewer.odnzkg.nl/tatasteel/
Hier vind je ook een overzicht van actuele 
meldingen van overlast. Wil je dat ook Tata Steel 
wordt geïnformeerd? Dan zal je apart een 
melding moeten doen bij Tata Steel via: 
www.omgeving.tatasteel.nl/meldformulier.html

Dorpsraad: meer walsen is
uiteindelijk veel meer uitstoot

Duwtje in de rug
‘Rondje Wijk aan Zee zet het dorp op een 
positieve manier in de belangstelling en 
verdient een duwtje in de rug’, aldus Jacob 
Brakenhoff namens het bestuur van Odd 
Fellows. ‘Dit als “tegengif ” van de nega-
tieve berichtgeving over Wijk aan Zee van 
de laatste tijd in de media.’ Deze blijk van 
waardering kwam geheel onverwacht. ‘Daar 
zijn wij natuurlijk heel erg blij mee,’ aldus 
voorzitter Paul Meiland. De donatie van 
1.000 euro wordt besteed aan de aanschaf 
van twee nieuwe drogers in de bunkers.

Tetraëders
In september zijn door onze vrijwilligers 
met vereende krachten twee Tetraëders 
geplaatst. Eén bij de strandopgang en één bij 
de Küverbunker in het Gaasterbos. 
Tetraëders zijn piramidevormige betonnen 
versperringen die in oorlogstijd in groten 
getale voor de kust geplaatst zijn. Zij waren 
een onderdeel van de kustversperring in de 
Duitse Atlantikwall bedoeld om een invasie 
tegen te houden. Bij de strandopgravingen 
van Tennet kwamen de palen van elk 120 kg 
aan de oppervlakte. Binnenkort zullen de 
informatieborden erbij geplaatst worden.

Bankjes in het Gaasterbos
Na melding van vandalisme, kampvuur en 
achterlaten van afval nabij de Lunet, is in 
samenspraak met TataSteel besloten om de 
bestaande picknickbanken te vervangen. 
Er zijn inmiddels, ook weer met hulp van 
de vrijwilligers, twee vaste parkbanken met 
vuilnisbak geplaatst. Eén aan de rand van de 
Lunet en één aan een prachtige plek bij het 
water. De parkbanken zijn geleverd en ook 
geplaatst door Van der Meij in opdracht en 
voor rekening van Tata Steel.

Historische Dorpswandeling een succes!
De historische Dorpswandeling op 26 sep-
tember was een geweldig succes. Dit dankzij 
de inzet van vele spelers en medewerkers 
van monnik en muzikant tot koetsier en 
koffiedame. Het prachtige weer maakte de 
dag compleet. Wij bedanken iedereen die 
aan deze dag heeft meegewerkt. Zodra de 
film klaar is, zal deze vertoond worden. 
Houd de aankondiging op Facebook in de 
gaten. Rondje Wijk aan Zee heeft als motto: 
Wijk aan Zee is meer dan zee en strand. 
Er is zoveel meer te zien en te doen. 
Onze vereniging stelt zich tot doel ons dorp 
op een positieve manier onder de aandacht 
te brengen. En dat is op 26 september 
ruimschoots gelukt!

De vereniging zoekt versterking!
Om dit soort en andere activiteiten mogelijk 
te maken, willen wij een beroep op jullie 
doen. Al een tijdje zijn wij op zoek naar uit-
breiding van medewerkers in alle gelederen:
bestuursleden waaronder een secretaris en 
pr medewerker, maar ook mensen voor 
groenbeheer, gidsen en suppoosten.

Rondje Wijk aan Zee
Nieuws

Het plan werd geboren toen Annelies Klaver 
haar huis grondig ging opruimen. Overal had 
ze kleding bewaard die ze nooit meer droeg.
Veelal kleding met een verleden want vintage 
kocht ze al vanaf haar 16e.

Ik houd om meerdere redenen van vintage. 
Het kledingstuk is uniek, het materiaal is 
vaak van hele goede kwaliteit en het is duur-
zaam. Tijdens mijn opruimactie gaf ik regel-
matig iets weg. Dat werd een boomerang 
effect! Ik kreeg het 3-dubbel terug.
Mooie spullen van vrienden die net als ik 
graag iemand anders er blij mee maken.
Ik heb bijvoorbeeld een jurk van mijn (nu 
overleden) buurvrouw Tini gekregen die 
ze ooit droeg op een feest met een prachtig 
verhaal erbij. Dat koester ik. Of de jurk die 
ik voor 5 euro kocht in Frankrijk op een 
rommelmarkt met ook een heel romantisch 
verhaal er bij. Toen ik in Amsterdam werkte 
haalde ik gewoon de mooiste spullen bij 
de vuilnis vandaan. Tot een spiksplinter-
nieuwe printer aan toe, gewoon compleet 
met cartridges in de doos! Mijn hele huis is 
ook ingericht met gekregen, gevonden en op 
marktplaats gekochte spullen. Annelies had 
zelf al 10 dozen vol kleding (ook schoenen) 
gevuld en kreeg ook dozen vol van vrienden 
die ook de bezem door hun kledingkast 
haalde. Pauw, Mart Visser, Grenson schoe-
nen en ga zo maar door. Mannen en vrou-
wen kleding. Daarnaast heeft ze een kleine 
collectie nieuwe basics ingekocht omdat niet 
iedereen van tweedehands houdt. Dat gaat 

op 19/20/21 November de toneelzaal in, 
samen met een kleine gallery van kunst.
De opbrengst gaat voor het grootste gedeelte 
naar de crowdfunding voor Café de Zon.
En voor degene die kleding heeft ingeleverd 
en het geld zelf ook goed kan gebruiken 
geldt een 50/50 regeling. De openingstijden 
zijn vrijdag van 18.00-24.00 uur en zaterdag 
en zondag van 12.00-24.00 uur. Na de 
zware coronatijd vond ik dat er wel weer 
eens wat leuks mocht gebeuren in het dorp.
Dus vandaar de combinatie van kleding, 
kunst en bovenal gezelligheid, waar een 
drankje en live muziek natuurlijk ook bij 
hoort. Want net zo uniek als vintage is, 
is dit café! En wat uniek is wil je koesteren!

Vastgoedbedrijf Elfi gaat volgend jaar beginnen 
met het ombouwen van de voormalige pensions 
van de BenN-groep naar huurappartementen. 
Als eerste worden Hotel De Wijck, Hotel Noord-
zee en Julianaweg 7 onder handen genomen. 
Het bedrijf Elfi is opgericht door Jasper de Rooij. 
Hij maakte begin dit jaar de megadeal met de 
BenN-groep bekend. Voor de ombouw van de 
voormalige pensions en hotels wordt enkele jaren 
uitgetrokken. Daarmee krijgt het dorp er op 

termijn naar schatting 190 woningen bij. 
De werkzaamheden hadden volgens de eerste 
planning dit jaar moeten beginnen, maar dat 
duurt iets langer. ‘Dat heeft vooral te maken met 
capaciteitsproblemen binnen de gemeente’, laat 
De Rooij weten. Het tijdelijke personeelstekort 
zorgt voor vertraging, maar niet voor afstel. 
‘Het contact met de gemeente is uitstekend. Er is 
veel contact en we hopen in het eerste kwartaal 
van volgend jaar echt te kunnen beginnen.’

Elfi start volgend jaar met ombouwen

Vintage café in De Zon
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Dorpskerk
Zondag 7 november 10.00 uur
Voorganger: dr. K. Bras te Haarlem
Zondag 21 november 10.00 uur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Voorganger: ds. A. van Nierop
Zondag 28 november 10.00 uur 
Eerste zondag van de advent 
Voorganger: ds. B. J. Stobbelaar te Driehuis

Odulphuskerk
Zaterdag 6 november 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger pastoor E. Jongerden
Zondag 14 november 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: vicaris G. Bruggink
Zaterdag 20 november 19.00 uur
Familieviering met Jeugdkoor
Voorgangers: pastoor J. van der Linden en 
diaken Jaider 
Zondag 28 november 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers

Dinsdag 2 november Allerzielen
We herdenken alle dorpsgenoten waar we tussen 
2 november 2020 en 2 november 2021 afscheid 
van moesten nemen. In 2020 werd door het 
Coronavirus gekozen voor een ruimere herden-
king, gespreid over een deel van de middag, 
uitlopend tot de vooravond. Daar zijn veel posi-
tieve reacties op ontvangen en daarom gaat ook 
dit jaar de Odulphuskerk weer open van 15.00 
uur in de middag tot 19.00 uur ’s avonds voor alle 
families en vrienden die een dierbare hebben 
verloren Zij zijn van harte uitgenodigd om 
een kaars aan te steken bij een herdenkings-
monumentje voor in de kerk. Iedere andere 
dorpsgenoot is uiteraard van harte welkom om 
een dierbare te gedenken met een lichtje. 
In de kerk is orgelspel van Anja van der Ploeg en 
Piet de Reuver, afgewisseld met CD muziek.
Om 19.00 uur begint er een korte viering ter 
afsluiting, met muzikale medewerking van het 
Themakoor o.l.v. Marja Westerbeek. Pastor Nico 
Smit gaat voor. Na de dienst is de gezamenlijke 
lichtjestocht naar het kerkhof weer mogelijk.

Oecumenische Bijbelkring
Op maandag 8 november om 19.30 uur is de 
derde bijeenkomst van dit seizoen. Thema: 
Wonderverhalen. Gespreksleider: pastor Nico 
Smit. Plaats van samenkomst: de consistorie van 
de Dorpskerk aan het Julianaplein.
Wilt u ook eens kennismaken met de kring dan 
bent u van harte welkom. Toegang gratis.

Sinterklaas– en Kerstcomité
Beste dorpsgenoten, 
Wederom willen wij u hartelijk danken voor uw 
gulle gaven om de Sinterklaasintocht met aan-
sluitend twee voorstellingen in de Moriaan, het 
samenstellen en rondbrengen van fruitmanden 
door de Kerstman en het leggen van een krans 
tijdens de dodenherdenking op 4 mei, mogelijk 
te maken. Waar een klein dorp groot in is en wij 
allen bijzonder trots op mogen zijn. 
Sinterklaas zal op zaterdag 20 november, samen 
met zijn Pieten, om 13.00 uur per koets arriveren 
aan de Duinrand in Wijk aan Zee, waar, traditie-
getrouw, de rondrit door het dorp zal starten. 
Wij hopen op mooi weer en dat de route door 
het dorp mooi versierd zal zijn. Na de rondrit 
zullen in de Moriaan, twee voorstellingen worden 
gegeven voor de kinderen. Om circa 14.30 uur 
een voorstelling voor de allerkleinsten tot en met 
6/7 jaar en om circa 15.45 uur voor de kinderen 
vanaf 7/8 jaar tot en met 12 jaar. De ingekleurde 
kleurplaten dienen uiterlijk 19 november inge-
leverd te worden bij Primera om kans te maken 
op een mooie prijs.
Voor vragen, donaties, entreekaarten en kleur-
platen kunt u contact opnemen met mevrouw 
N. van Genderen, Burgemeester Rothestraat 90 
tel. 06-1380 8710.

Sinterklaas– en Kerstcomité Wijk aan Zee.

Agenda
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Dinsdag 2 november
Juttersoord: Presentatie verschillende scenario’s 
voor Wijk aan Zee; 19.00 uur
Vrijdag 5 november
De Moriaan: Dorpslunch; 12.00-13.30 uur
Zaterdag 6 november
Spar: Start zwerfvuil ophalen; 10.00-11.00 uur
Kop van WaZ: Opening expositie: Miniatuur 
Kunstmuseum; 16.00 uur
Zondag 7 november
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert met 
intuïtieve zang van Saskia; 12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14.00 uur
Maandag 8 november
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Woensdag 10 november 
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Zaterdag 13 november
Kop van WaZ: Workshop: The drawing 
experience met Margo Brus; 10.00-12.00 uur
Zondag 14 november
Badgastenkerkje: 1ste solovoorstelling 
Annemarieke Bechtold; 12.00 uur
Herfstbiertocht: Bar Noir, Gewoon in Wijk aan 
Zee, Beachclub SunSea, Sonnevanck, Café de 
Zon, Be My Guest, De Moriaan, The Rosemary, 
Het Boegbeeld, Klein Zwitserland, Het Strand-
huis; 14.00-18.00 uur
Gewoon in Wijk aan Zee: Optreden van 
Han Holland; 16.00 uur
Het Boegbeeld: Optreden van Buuuf; 18.00 uur
Dinsdag 16 november 
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur
Woensdag 17 november 
Kop van WaZ: Workshop: Abstract schilderen 
met Angela Delsasso/Gea Nagel; 10.00-12.30 uur
Donderdag 18 november
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Vrijdag 19 november t/m zondag 21 november
Café de Zon: Vintage Café.
Zaterdag 20 november
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Kop van WaZ: Workshop: Stenen beschilderen 
met Angela Delsasso/Art Stones; 10.00-12.30 uur
Duinrand: Vertrek Sinterklaas intocht; 13.00 uur
De Moriaan: Sinterklaasvoorstelling voor de 
allerkleinsten t/m 6/7 jaar; 14.30 uur
De Moriaan: Sinterklaasvoorstelling voor de 
kinderen vanaf 7/8 jaar t/m 12 jaar; 15.45 uur
Zondag 21 november 
De Moriaan: Expositie van Jaap Scholten; 
11.00-16.00 uur
Badgastenkerkje: Lezing over pijn verminderen 
door Kitty Rumping; 12.00 uur
Dinsdag 23 november
Heliomare: Eindpresentatie scenario’s voor Wijk 
aan Zee; 19.00 uur
Woensdag 24 november
Kop van WaZ: Workshop: Dotpainting, fietsbel 
schilderen met Angela Delsasso; 10.00-12.00 uur
Vrijdag 26 november
De Moriaan: Kinderactiviteit: Pepernoten 
bakken; 14.30-16.30 uur
Zaterdag 27 november
De Moriaan: Moriaan Darts; 18.00 uur
Zondag 28 november 
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 12.00 uur
Beachclub SunSea: Brede massastart Subaru 
Beach Battle; 13.00 uur

Geen rommelmarkt
Er is in november nog geen rommelmarkt in 
Dorpshuis De Moriaan.

Oud papier ophalen
SV Wijk aan Zee haalt weer oud papier op

zaterdag 20 november
Met de opbrengst daarvan kunnen de groeiende 
kosten van de vereniging worden betaald. 
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.

Aktiviteiten in Badgastenkerkje
Annemarieke Bechtold 1st solo-voorstelling

Op zondag 14 novem-
ber om 12.00 uur speelt 
Annemarieke Bechtold. 
De veelzijdige Wijk aan 
Zeese zangeres met in de 
klank een duidelijk zui-

delijk temperament begeleidt zichzelf met gitaar. 
Annemarieke is van vele muzikale markten thuis 
en zij zingt met de groten der IJmond, het zou 
heel goed kunnen dat zij voor deze zondag enkele 
special guests gaat uitnodigen. Na Lut Luttik, Ab 
Winkel en Saskia Dommisse die elk in het kerkje 
hun eerste solo-voorstelling gaven is Annemarie-
ke nu ook zo ver. Er is maar één eerste keer, zorg 
dat je erbij bent. Er wordt geen entree geheven 
vrije betaling welkom. Inloop vanaf 11.30 uur.

Lezing over pijn verminderen
Op zondag 21 november 
om 12.00 uur geeft Kitty 
Rumping een lezing 
n.a.v. het boek ‘Mijn 
beschermende brein’ dat 
zij heeft gemaakt samen 

met Ramona Bakkum. Kitty zal persoonlijk 
toelichten hoe je terugkerende pijn en het 
ontstaan van chronische pijn kunt terugdringen. 
Krijg inzicht in de persoonlijke factoren die 
maken dat pijn aanhoudt en leer wat nodig is om 
het beschermsysteem in het lichaam te resetten.
Lezing ‘Mijn beschermende brein’ is zowel voor 
kinderen als volwassenen geschikt, Er wordt 
geen entree geheven vrije betaling na afloop is 
welkom. Inloop vanaf 11.30 uur.

Klankschaalconcerten
Zondag 7 november 12.00 uur met intuïtieve 
zang van Saskia; maandag 8 november 19.00 uur;
donderdag 18 november 19.00 uur; zondag 28 
november 12.00 uur.

Voor alle activiteiten reserveren op:
j-p.nl/reserveren

Yoga/Pilates in De Moriaan
In de maand november kunt u vrijblijvend kennis 
maken met Yoga/Pilates door Erieke van Hasz.
Data: 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov. 2021.
Tijd: Vrijdagochtend 11.15 tot 12.00 uur.
Locatie: Dorpshuis de Moriaan.
Bij voldoende wederzijdse interesse starten de 
lessen in februari 2022. De lessen zullen € 2,50 
per keer zijn, dit d.m.v. een aftekenkaart van vier 
keer. Het is niet fijn om er een leeftijd aan vast te 
plakken. Probeer een lesje mee te doen of kom 
eens kijken of het bij je past. 
Benodigdheden intro les:
Sportkleding, warme trui/sokken, matje of leen 
matje (deze zijn niet aanwezig op locatie!)
De les is in principe op blote voeten (uitzonde-
ring binnen sportschoenen) /of sokken die niet 
wegglijden.

Zwerfvuilopruimactie Wijk aan Zee
Op zaterdag 6 november vindt er weer een 
schoonmaakactie van zwerfvuil plaats in Wijk 
aan Zee. Om 10.00 uur wordt gestart vanaf de 
Spar. Gereedschap is aanwezig. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers zal in een uur een zo groot 
mogelijk gebied van zwerfvuil worden ontdaan. 
Na afloop bestaat de mogelijkheid om in Café De 
Zon nog wat na te praten met een gratis drankje.

Workshops in de Kop van WaZ
Zaterdag 13 november 10-12 uur: The drawing 
experience met Margo Brus. De kosten zijn 
€ 20,22 inclusief materiaal. Zelf materiaal mee-
nemen kan ook.
Woensdag 17 november 10-12.30 uur: 
Abstract schilderen met acryl met Angela 
Delsasso en Gea Nagel. Zaterdag 20 november 
10-12.30 uur: Stenen beschilderen met Angela 
Delsasso en Art Stones Beverwijk. Woensdag 24 
november 10-12 uur: Dotpainting, fietsbel 
beschilderen met Angela Delsasso. De kosten 
kun je zelf bepalen, de richtprijs is € 25,- inclusief 
materiaal en koffie en thee. Max. 8 personen. 
Inschrijvingen via info@kopvanwaz.org
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