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Verbinder Paul Meiland was altijd op zoek naar harmonie

Hij was decennialang de eigenaar van
Hotel De Wijck, vijftien jaar lang raadslid
voor het CDA, voorzitter van Rondje Wijk
aan Zee en bovenal een verbinder en een betrokken dorpsgenoot. Het overlijden van Paul
Meiland op 70-jarige leeftijd heeft een flink
gat geslagen.

‘Paul Meiland was natuurlijk gewoon Wijk
aan Zee’, zegt Teun Jan Tabak, fractievoorzitter van het CDA. ‘Hij wist ook aardig
de weg in Beverwijk, daar niet van, maar
uiteindelijk had hij zijn hart aan de badplaats verpand. Natuurlijk kwam dat door
het opgroeien en werken in Hotel restaurant
De Wijck, dat door zijn ouders is opgezet en
waar Paul zo’n 50 jaar heeft meegedraaid.’
Paul werd geboren in Haarlem en kwam op
negenjarige leeftijd in het dorp wonen, toen
zijn ouders het hotel kochten. In de jaren
zeventig nam hij met zijn echtgenote het
stokje over, maar na ruim dertig jaar was
het genoeg geweest. Na de verkoop van
het hotel in 2007 zat Paul echter niet stil
en begon hij aan zijn politieke carrière.
‘In de 15 jaar dat hij namens het CDA in
de gemeenteraad van Beverwijk zat, was
Paul Meiland nooit te beroerd om over
welk onderwerp dan ook het woord te
voeren’, gaat Teun Jan Tabak verder.
‘Het strandbeleid met de huisjes en de
strandtenten, de reddingsbrigade, de Dorpsweide, het aanzicht van het dorp, het afval,
de ontsluiting van het dorp via de Bosweg,
het onderwijs vanuit Heliomare, Dorpshuis
De Moriaan, alles had zijn aandacht en
interesse.’
‘Hij had niet alleen kennis van de grote
dossiers, maar was altijd bewust van de
impact die beleid kon hebben op het dagelijks leven van mensen’, vult burgemeester
Martijn Smit aan. ‘Hij gaf steeds aan dat we
daar goed naar moesten blijven kijken als

gemeente. Hij was een ontzettend aardige
man en altijd op zoek naar harmonie.
Ook binnen de raad probeerde hij altijd een
brug te slaan met een relativerende opmerking. ‘We staan hier allemaal toch voor
hetzelfde’, zei hij dan.
Tabak beaamt dat. ‘Eén van zijn vele mooie
eigenschappen was om met enige humor
de zwaarte van een onderwerp of lastige
oplossing even te relativeren. Nee niet
wegpoetsen maar even wat licht en lucht
in de discussie. Voor mij was een belangrijke
eigenschap van Paul dat hij de pro en
contra’s van elk onderwerp bekeek en dan
tot een oordeel kwam. En natuurlijk,

Hoogovens, Corus, Tata Steel of hoe je het
ook noemen wilt, Paul Meiland hield de
belangenafweging tussen staalindustrie en
het dorp nauwlettend in de gaten. Zijn hotel,
en dat was zeker niet het enige, draaide in
de wintermaanden destijds goed door de
klussers van Tata die daar moesten overnachten, maar Paul zag en ervoer ook
de overlast, de geur, het stof op de tafels.
Natuurlijk moest die overlast minder, moest
Tata zich aan de regels houden, maar Tata
dicht, zoals sommige dorpsgenoten bepleiten, ging Paul veel te ver. Het bedrijf zit er al
100 jaar, vervuiling wordt en moet minder,
maar als dorp hebben we aan deze buurman
ook veel te danken, zo meende hij.’

De Jutter wenst u een gezond
en weer actief 2022

Ook bij Rondje Wijk aan Zee is het
overlijden van Paul hard aangekomen.
‘We zijn geschokt en bedroefd dat onze
voorzitter, vriend en gids is overleden’, laat
Greet Cudovan weten. ‘Paul stond positief
in het leven en bleef dat tot het eind. We
zullen hem missen.’
Paul Meiland werd in 2020 ziek, maar bleef
een optimistische knokker. De gemeenteraadsvergaderingen bleef hij bijwonen,
zolang dat mogelijk was. Uiteindelijk moest
hij zich toch gewonnen geven. Paul Meiland
overleed zondag 12 december op zeventigjarige leeftijd.
Tekst: Jacky de Vries/Foto: Hans de Bruijn..
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Oudste vereniging van Wijk aan Zee
Schietvereniging ‘Ons Genoegen’
bestaat 95 jaar
In 1927 werd in Wijk aan Zee ´Ons Genoegen´
opgericht, daarmee is, sinds muziekvereniging
Arion er niet meer is, de schietvereniging de langst
bestaande club in ons dorp. Tientallen jaren lang
werden naast de waterstanden de scores van ‘Ons
Genoegen’ gepubliceerd in De Jutter en ook bij dit
jubileum laat de dorpskrant de gelegenheid tot een
interview niet schieten. Een gesprek met voorzitter
sinds 20 jaar Henk van den Bogaard, die velen nog
zullen kennen als de goedgemutste monteur/pompbediener bij (met zachte G uitspreken): Garage
Franck.
We zijn een gezelligheidsvereniging
“We zijn een gezelligheidsvereniging, wie of wat
je bent maakt niet uit. Ik kom uit Limburg en
hou van het verenigingsgevoel. We hebben ruim
dertig leden en die komen uit de hele omgeving,
Beverwijk, Heemskerk, Alkmaar, Hoorn, Oostzaan, Velsen- Noord en een ondersteunend lid
woont op Bonaire. Ongeveer vijf leden komen er
uit Wijk aan Zee. Vroeger waren er twee schietverenigingen in Wijk aan Zee, Woeste hoogte en
Sonnevanck, dat was tot ongeveer 1951/1956.
Toen zei Jan de Boer, die toen eigenaar was van
Café de Zon, waarom maken we er niet één
vereniging van? En dat is toen zo gebeurd.
De bouwtekening van schietkasten die we toen
zelf hadden gemaakt moesten eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Wijk aan Zeese
brigadier van politie Theo Albers”.
De liefde bracht mij naar Wijk aan Zee
Wat bracht je uit Limburg naar Wijk aan Zee?
“Het was de liefde die mij naar Wijk aan Zee
bracht. Mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet
in Limburg. Ja we zijn nog steeds getrouwd,
vanaf 1975. Weet je het gras bij de buren is altijd
groener en uiteindelijk moet je dat ook maaien.

Mensen hebben tegenwoordig vaak te veel.
De kinderen moeten ook van alles en nog wat.
Ik heb alleen de schietvereniging. Mijn vrouw,
onze drie dochters en twee zoons, zijn allemaal
lid of ondersteunend lid”.
Het is voor alles een groot sociaal gebeuren
Naar verluid komen de schietverenigingen voort
uit de Schutterij, dat waren de beschermers van
het dorp. In Limburg heet een schietvereniging
ook nog Schutterij. De activiteiten gaan vaak
gepaard met ceremoniële plechtigheid en
uniformen, maar het is voor alles een groot
sociaal gebeuren. Henk van den Bogaard: “Ons
Genoegen heeft een warm contact met de Schutterij in mijn geboorteplaats. Vaak gaan we met
25 man daar naartoe. We gaan daar dan ‘vogelschieten’ op een klomp hout van 25 centimeter,
boven op een paal van 17 meter hoog. We verblijven dan een weekend in een vakantieboerderij. Omgekeerd komt de Schutterij ook naar ons
in Wijk aan Zee. Met 39 man in uniform.
Ze logeren dan in een Wijk aan Zees hotel”.
Het echte originele wapen van Wijk aan Zee
“Normaal gesproken zijn wij in C afé de Zon
op dezelfde avond als de schaakclub. We hebben
speciale avonden waarop je leuke cadeautjes kan
winnen, Paasschieten, Sinterklaasschieten, Kerstschieten. Maar de laatste anderhalf jaar hebben
we eigenlijk niet geschoten i.v.m. covid 19.
Schieten is concentratie, ademhaling. We schieten met perslucht, 300 bar. En over wapens
gesproken, de vereniging gebruikt in haar logo
het échte wapen van Wijk aan Zee. Nieuwe leden
zijn hartelijk welkom. We zijn te vinden op
facebook en via de website onsgenoegen-waz.nl”.
Tekst: Jan Paul van der Meij.
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Scenario’s om een levensloopbestendig en inclusief dorp vorm te geven

In juni 2021 heeft de Dorpsraad van Wijk aan
Zee in samenwerking met Heliomare, Stichting
Dorpshuis, Hartekamp Groep, Stichting Actief
Wijk aan Zee, Participatieraad, Werkgroep
Dorpsplan en Gemeente Beverwijk een aanvraag
gedaan voor een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dankzij deze aanvraag
kregen de organisaties een ‘voucher’ om samen met
een ontwerpbureau een onderzoek te doen naar de
toekomstbestendigheid van Wijk aan Zee.

In het kader van het Stimuleringsfonds programma “Vitale steden en dorpen” heeft Space&Matter
vanaf september 2021 drie maanden gewerkt aan
een ruimtelijk onderzoek samen met alle partners, belanghebbenden en de bewoners van Wijk
aan Zee. Er is een participatieproces opgezet om
binnen de korte doorlooptijd van het project zo
snel mogelijk tot oplossingen te komen waar de
meeste betrokken achter staan. Het uiteindelijk
doel van dit onderzoek was om een levensloopbestendig en inclusief dorp vorm te geven. Een
dorp met woonruimte voor jongeren, en waar
ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen.

en sport. Aanleiding voor het onderzoek was dat
uit een eerdere peiling (Burgerpeiling 2017) is
gebleken dat de bevolking van Wijk aan Zee een
relatief hoge waardering heeft voor hun omgeving. Maar ze zijn wel minder tevreden over met
name welzijns- en zorgvoorzieningen dan elders
in de gemeente. Maar dat onderzoek gaf niet
veel inzicht in welke behoefte er in Wijk aan Zee
nu precies is. Het was van belang om daar meer
over te weten komen, zodat er plannen worden
ontwikkeld waar het dorp zelf van profiteert.
En waarmee ook kan worden aangesloten bij
plannen van andere partijen. Zo denkt ook
Heliomare na over toekomstige ontwikkelingen.
Daarnaast is de gemeente in gesprek met De
Moriaan over de toekomst van het dorpshuis.
En zorgaanbieders denken na over hun aanbod
in Wijk aan Zee. Maar het begint bij de behoeftes
van de inwoners zelf. Daarom was het ook belangrijk om te weten wat Wijk aan Zee verwacht.

Twee sporthallen voor een klein dorp, zorgvoorzieningen die minder samenwerken dan mogelijk
zou kunnen zijn en achter de inrichting van de
parkeerplaatsen ligt nauwelijks een plan.
Het biedt kansen voor verbetering.
Op basis van de meningen van inwoners en
gesprekken met betrokken instellingen heeft
Space&Matter drie actiepunten beschreven die
het dorp belangrijk vindt.
- Op de eerste plaats willen ze zelf graag plannen
ontwikkelen.
- Op de tweede plaats moeten de plannen natuur
inclusief zijn. Dus passen in de mooie natuur die
er nu ligt.
- Op de derde plaats dat in een nieuw plan functies gedeeld worden. Dus sport samen doen en
zorg met zorg combineren.

Voor de inwoners van Wijk aan Zee begon het
onderzoek op 4 oktober. Ze werden uitgenodigd om in het Dorpshuis De Moriaan mee te
denken met de ontwerpers van Space&Matter.
De architecten van dit bureau hebben nagedacht
over ontwikkelmogelijkheden van de zorg- en
welzijnsvoorzieningen in het gebied rond Dorpsduinen en Relweg. In dat gebied zijn verschillende organisaties gevestigd die op termijn iets
willen of moeten met hun accommodatie; zoals
Heliomare, de Hartekamp Groep (Juttersoord),
De Vrijheit en het Dorpshuis met daarin de
huisartsenpraktijk. Ook zijn er woningbouw
mogelijkheden volgens het bestemmingsplan.
Het viel Space&Matter op dat er in het gebied
verspilling van voorzieningen is en tegelijk grote
behoefte is aan passende huisvesting.

Op basis hiervan heeft Space&Matter vier scenario’s voor het gebied uitgewerkt. Plus een toegift
in een vijfde variant. De varianten hebben de
beschrijving meegekregen: Behoudend, Zorgzaam, Maatschappelijk, Duinpark en Combi.
In de presentaties van Space&Matter staan de
scenario’s uitgewerkt. De plannen verschillen in
complexiteit en realisatiegraad. Maar ze passen
binnen het huidige bestemmingsplan. Alleen de
Duinparkvariant “stoeit” met de grenzen van het
bestemmingsplan, vooral omdat de parkeerplaats
aan de Dorpsduinen anders ingevuld wordt.
Gedurende de maanden oktober en november is
er flink gesleuteld aan de ideeën. Er zijn bijeenkomsten gehouden met instellingen, met de
werkgroep Wijk aan Zee en met inwoners.
Met de hulp van een maquette met verschillende
invulmogelijkheden is er gepuzzeld en gemodelleerd. Vervolgens heeft Space&Matter een
presentatie gemaakt. Ook is er een enquête
gehouden onder inwoners van Wijk aan Zee die
eerder aangegeven hebben dat ze graag bij de
plannen betrokken willen zijn. Gevraagd is naar

aanvullende suggesties en naar hun voorkeurscenario. Inwoners van Wijk aan Zee hebben in
de bijeenkomsten aangegeven blij te zijn met
het proces en met de gevonden oplossingen.
Er is veel aandacht besteed aan verbetering van
het aanbod van zorg en welzijn, aan de bundeling
van accommodaties en aan bijzondere huisvestingsvormen. Zoals voor jongeren, voor ouderen
al dat niet met zorgondersteuning en aan
experimentele vormen van samenwonen (een
“Knarrenhof ”). Over wat men de beste variant
vindt, bleek het dorp verdeeld. Dat komt wel
meer voor. Het minst sprak het behoudende
scenario aan. Daarin blijft alles wel ongeveer bij
het oude maar met aanvullende woningbouw
op de vrijgekomen grond naast Heliomare.
De andere scenario’s kregen ongeveer evenveel
aanhang. Op 23 november zijn de uitgewerkte
scenario’s opnieuw aan het dorp voorgelegd. Er is
die avond een digitale bijeenkomst (ja helaas
Corona-beperkingen) geweest waaraan 50 geïnteresseerden deel genomen hebben. Space&Matter
presenteerde de scenario’s en de uitslag van de
enquete. Wil je de bijeenkomst terugzien en of de
presentatie zien, kijk dan naar de link op de website van het Dorpsplan www.dorpsplanwaz.nl of
stuur een mail naar cees.hamers@gmail.com.
Hoe nu verder?
Space&Matter zal een eindrapportage opleveren.
Die gaat naar het stimuleringsfonds, naar de
initiatiefnemers en naar de werkgroep Dorpsplan. Zij zullen zich erover moeten beraden of en
welke scenario’s uitgewerkt kunnen worden.
Daar is in ieder geval ook de hulp van de
gemeente bij nodig. Ook is verdere participatie
van inwoners van het dorp zeer gewenst.
Achtergrond voor het Dorpsplan.
In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de
behoeften van de inwoners van Wijk aan Zee aan
voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers
van de gemeente, de Participatieraad Beverwijk
en inwoners van Wijk aan Zee heeft toen dat
onderzoek uitgevoerd, ondersteund door een
onderzoeksbureau. Er is een brede peiling gehouden onder de bevolking van Wijk aan Zee en er is
geïnventariseerd wat er aan activiteiten/voorzieningen in het dorp beschikbaar is. Dit deel is na
de zomer 2019 afgerond met een rapportage.
Het rapport zelf geeft een heel gedetailleerd
beeld. Hierna heeft de werkgroep gesprekken
gevoerd met ‘stakeholders’. Het ging daarbij om
organisaties die (met elkaar en met inwoners)
invulling zouden kunnen geven aan de gesignaleerde behoeften. Dit Dorpsplan kan leiden tot
een aantal verbeteracties. Het onderzoek naar
accommodaties en huisvesting waar dit artikel
over schrijft is er een van.
Foto boven: afbeelding van scenario 2.
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Een frisse start in een
mantelzorgwoning

Een enorme operatie aan de Julianaweg half
december. De nieuwe bewoners van het pand
‘De Wilde Roos’ hebben een mantelzorgwoning
laten plaatsen in de achtertuin. Carline de Boer
(55) en haar man Michel Faas (52) streken vier
maanden geleden neer in Wijk aan Zee.
En haar ouders volgen nu dus ook. “Ik ben niet
van het idee: ‘lekker makkelijk om ouderen in
een bejaardentehuis te stoppen’. We moeten de
empathie niet verliezen. Dit is sociale controle op
een leuke manier.”

Carline en Michel waren al een tijdje aan het
rondkijken naar een ruim huis op een rustige
plek. Ze woonden in Zaandam. Wijk aan Zee
had de aandacht, ook omdat Michel in Beverwijk
werkt. En toen kwam dit pandje voorbij. “Ik had
de stad wel gehad. Ik heb altijd gezegd, als ik wat
ouder ben dan wil ik meer rust en ruimte.
Dit huis was een buitenkans. Mijn ouders zeiden:
Wijk aan Zee is wel heel erg leuk. Toen ontstond
het plan voor de mantelzorgwoning. En hier was
genoeg ruimte.“

“Ik hoorde dat andere dorpsbewoners ook zoiets
hebben geprobeerd maar geen toestemming
kregen. De gemeente heeft dat afgewezen.
Ik zeg juist tegen de gemeente: help het mogelijk
te maken. Ik wil een beetje de druk opvoeren.”
Dat moet gaan lukken, want ze heeft zich
opgegeven als lid van de Dorpsraad en stelt zich
bij de komende verkiezingen ook kandidaat voor
D66 in de gemeenteraad. “Ik ben actief ja, en hou
van aanpakken.”

Haar ouders Klaas de Boer (85) en Nel de Boer –
Dekker (81) kijken uit naar hun verhuizing.
Klaas wijst naar zijn vrouw. “Zij is gek op het
strand en de zee. Geen zonaanbidster hoor.
Meestal als er weinig mensen zijn op het strand.”
Voor hemzelf gaf het Julianaplein de doorslag.
“Zo’n gezellig en kneuterig plein. Daar zaten
mensen heerlijk te ouwehoeren in het zonnetje
bij de Primera voor de deur, echt dorps.
En we komen van oorsprong ook uit een dorp.”
Ze ogen beiden nog kwiek, maar de jaren gaan
tellen. Nel heeft reuma en een slechte rug.
Klaas is slechthorend, heeft het aan zijn hart en
kan daar vanwege zijn leeftijd niet aan geopereerd worden. Lachend naar zijn vrouw: “Ik krijg
regelmatig mond-op-mond beademing van haar.”
In Zaandam woonden ze in een appartement
dicht in de buurt bij hun dochter, die hen al hielp
met dingen zoals boodschappen doen.
Na 25 jaar laten ze hun stek achter.
Nel: “Ik vind het helemaal niet erg. We maken
een frisse start, het voelt voor mij als een upgrade. Ons leven krijgt gewoon een upgrade.”
Tekst en foto’s: Merei Dekker.

De mantelzorgwoning is een unit van 13 bij 4,8
meter, met aparte slaapkamer, badkamer en
keukentje en van alle luxe voorzien. Het gevaarte
is kant-en-klaar met speciaal vervoer naar het
dorp gereden en werd met een kraan vanuit het
Paasdal de tuin in getakeld. “Het lijkt een beetje
op zo’n chalet in een vakantiepark. Alles erop en
eraan, echt een mooi ding, bijna luxer dan deze
woning”, aldus Carline. De woning mag maximaal 15 jaar blijven staan volgens de vergunning.
“We zijn blij dat het is gelukt”, zegt Carline.

Druk op mantelzorgers door Corona

De zorg in Nederland staat onder druk. In december berichten ziekenhuizen en zorginstellingen
over de grote toestroom van hulpvragen, complexe
zorg en overbelaste zorgmedewerkers. Wellicht
verandert de kwaliteit van de geleverde zorg. Het
zou kunnen betekenen dat patiënten eerder ontslagen worden uit het ziekenhuis en dat herstellende
patiënten wordt verzocht om thuis te revalideren.
Hiermee wordt indirect een groot beroep gedaan
op het sociaal netwerk van zorgbehoevenden om
in te springen en gaten te dichten. Mantelzorgers
kunnen meer op hun bordje krijgen.
Ze kunnen worstelen met dilemma’s zoals:
• Hoe blijf ik goed voor mijzelf zorgen?
• Hoe houdt ik overzicht?
• Wie kan mij ondersteunen?
• Waar trek ik aan de bel als het niet lukt?
MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg biedt in
januari 2022 een aantal bijeenkomsten aan, die
antwoord kunnen geven op bovenstaande
vragen. Bij deze bijeenkomsten krijgt u informa-

tie op allerlei gebied en kan u in gesprek met een
consulent en andere mantelzorgers.
Wilt u deelnemen aan een activiteit? Kijk op:
www.maatjez.nl/activiteiten

Kunt u niet deelnemen, maar u heeft wel bovenstaande of andere vragen? Schroom niet en bel
of mail met een consulent van MaatjeZ.
Zij kunnen altijd met u meedenken.
088-995 8000 - info@maatjez.nl

5

AAN DE BAL..

Huib Fenenga

Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee

SaWaZ en SV Wijk aan Zee slaan de
handen de komende jaren ineen
Tafels, banken, kramen, podiumdelen, elektriciteitskabels, verlichting, decorstukken en tenten:
SaWaZ beheert en onderhoudt de materialen
van het dorp die ingezet worden bij de vele
activiteiten en dorpsfeestjes die we in Wijk aan
Zee kennen. Die materialen nemen nogal wat
ruimte in beslag, denk alleen maar aan alle wijnkannen en bierglazen van de Smaakmarkt of de
grote schaakstukken die tijdens Tata Chess langs
de Zeestraat staan. Her en der staan spullen in
schuren of magazijnen van dorpsgenoten, maar
het is al jaren de grote wens om één ruimte te
hebben, waar we alles veilig en droog kunnen
opslaan en af en toe kunnen klussen.
De helpende hand kwam van SV Wijk aan Zee.
Daar maakten ze graag een plekje voor ons vrij.

In zijn jeugdjaren ging vrijwel iedere jongen in
Wijk aan Zee voetballen, maar pas vanaf negen
jaar mocht je je aanmelden als lid. Zo begon ook
voor Huib (63) op die leeftijd het voetballeven bij
de club. Na alle jeugdelftallen te hebben doorlopen speelde Huib 20 jaar aaneen bij de selectie
van Wijk aan Zee. Mooie herinneringen heeft hij
eraan: de vriendschappen, de wedstrijden en de
nodige uitstapjes met de selectie met trainer Janos
Beke. Die binding met elkaar was ook de reden
om na deze mooie tijd als een vriendenteam door
te blijven spelen. Toen dat vriendenteam het ‘hoge’
tempo niet meer kon bijhouden en steeds meer
wedstrijden ging verliezen, was het tijd om het
voetballen voort te zetten als veteranenteam.
Niet minder fanatiek overigens: ook daar werd
enkele jaren geleden nog samen een kampioenschap gevierd.
In augustus van dit jaar startte Huib maar liefst
zijn 54ste competitiejaar. De afgelopen zes jaar
wist hij als aanvoerder van het veteranenteam
iedere week weer een elftal op de been te krijgen.
Wekelijks stuurde hij op woensdag een bericht
uit dat steevast begon met de zin: “Zondag
moeten we weer de wei in.” In de appgroep met
ongeveer twintig spelers werden lief en leed met
elkaar gedeeld en passeerden de laatste grappen,
maar nam het aantal afberichten van spelers voor
een wedstrijd ook zichtbaar toe. “Een elftal op de
been krijgen werd steeds moelijker, er moesten
teveel wedstrijden worden afgemeld, en het
houdt een keer op”, vertelt Huib, “en blijkbaar
is dat punt nu bereikt. Er is nog gekeken naar
alternatieven zoals een 7 tegen 7 competitie,
maar we hebben geen oplossing gevonden”.
En zo moest helaas in oktober de stekker uit het
veteranenteam worden getrokken en eindigde de
voetballoopbaan van een hele groep ‘legendarische spelers’.
Huib is geboren en getogen in Wijk aan Zee en
woont in zijn ouderlijk huis aan de Dorpsduinen.
Op de middelbare school leert hij zijn vrouw
Annet kennen en ze krijgen twee kinderen die
zich allebei ook op jonge leeftijd bij SV Wijk aan
Zee aanmelden. Dochter Hella handbalt nog
steeds bij de club en zoon Hidde volgde de
sporen van zijn vader en speelde al op jonge leef-

Op zaterdag 18 december vond de grote verhuizing plaats. De opslag op het sportcomplex moest
wel eerst leeg. Onze bouwploeg en het team van
de vereniging konden dus meteen lekker samen
aan de slag. Uitruimen, sjouwen en heen en weer
rijden naar het afvalbrengstation. Daarna konden
de spullen van het dorp erin. Natuurlijk werd er
goed voor de harde werkers gezorgd. En onder
een welverdiend drankje werden de eerste plannen gesmeed voor het nieuwe jaar.
Als SaWaZ zijn we dan ook blij met het nieuwe
onderkomen, maar vooral met de fijne samenwerking. Er zijn zoveel manieren waarop we
elkaar kunnen helpen en versterken:
met het dorp en voor het dorp!

tijd bij de selectie van Wijk aan Zee. Momenteel
speelt hij voor DEM zaterdag 1.
Huib trainde ook drie jaar lang de jeugd, met als
hoogtepunt het seizoen waarin hij samen met het
team van zijn zoon een kampioenschap wist te
behalen. Ook deelt hij goede herinneringen aan
de voetbalkampen in Heino die hij samen met
een vast begeleidingsteam bestaande uit
Bob Hickmann en Karin Burger organiseerde
voor de jeugd van SV Wijk aan Zee.
Dat hij nu samen met zijn teamgenoten de voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen,
betekent niet dat Huib zich zal gaan vervelen.
Na een mooie carrière ging hij drie jaar geleden
gewoon nog een nieuwe uitdaging aan en richtte
hij voor het Noorse offshore telecommunicatie
bedrijf Tampnet een nieuwe vestiging op in
Nederland waar hij de dagelijkse leiding heeft.
Daarnaast zeilt hij graag of toert hij op zijn
mountainbike en in de zomer is hij vaak te vinden bij zijn strandhuisje.

17 filmpjes op Wijk aan ZeeDee

Na al die voetbaljaren is hij wel ineens op
zondagochtend vrij: niet meer verzamelen op het
Doolhof en hopen dat iedereen komt opdagen
om vervolgens op een altijd te winderig en te nat
voetbalveld te strijden voor een magere overwinning, met gelukkig in de rust de warme thee en
de grappen.
“Wat ik vooral ga missen naast het voetballen”,
besluit Huib, “is het patroon om elkaar iedere
week te zien, even bij te praten.” Gewoon het met
elkaar in contact blijven.” Gelukkig hebben ze er
wel een koffer vol herinneringen en anekdotes
aan overgehouden. Prachtige verhalen van een
groep echte Wijk aan Zeese voetballegendes.
Tekst: Martin de Vlugt/Foto: Hans de Bruijn.
Oproep namens het bestuur
van SV Wijk aan Zee:
Heb je ooit gevoetbald en
weer zin om te beginnen?
Meld je dan voor 31 december 2021 aan
en wie weet lukt het om
door te starten met het veteranenteam.

Maar liefst zeventien muzikale bijdragen zijn
ingezonden voor de Wijk aan ZeeDee van 2021.
De twintigste alweer. Traditiegetrouw vonden
de meeste opnames plaats op 7 december in de
huiskamer van de initiatiefnemer Bert Kisjes.
De liedjes verschijnen niet meer op een schijfje,
maar zijn gefilmd en worden net als vorig jaar

nog voor de jaarwisseling gepubliceerd op het
Youtube kanaal van Sawaz. Het was de laatste
keer dat de uitvoeringen plaatsvinden in het huis
van Bert Kisjes. Hij draagt de organisatie over
aan Sawaz (Stichting Actief Wijk aan Zee).
Die zal de traditie voortzetten.
Het kanaal is te vinden via de website sawaz.nl
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Dorpsraad: ‘De lat ligt te laag’
‘De lucht moet gezond worden en op afzienbare termijn.’
Het begon in september met het RIVM-rapport
over grof stof. Dat rapport waarin stond dat er
teveel lood lag op onze vensterbanken en de grond.
Gevaar voor kinderen was niet uit te sluiten.
Later verscheen de net nieuwe, demissionaire
staatssecretaris die luchtkwaliteit in zijn portefeuille heeft, in Wijk aan Zee. Hij liet zich bijpraten in
Hotel Mare Sanat door vijf bewonersorganisaties.
Daaronder de Dorpsraad. De overheid moet meer
voeling houden met de burgers, is nu immers het
devies.
De bewoners hadden zich grondig voorbereid.
Zij lieten de staatssecretaris onder meer zien dat
de overheid in Genua (Italië) de cokesfabriek had
gesloten om gezondheidsredenen. Waarom wel
in Italië? Daar gelden dezelfde Europese regels als
hier. En de Nederlandse overheid verwijst vaak
naar die regels om te verklaren waarom zij niets
kan doen. De boodschap was helder: sluit de
lekkende cokesfabriek in IJmuiden.
Na een bezoek aan Tata volgde in december een
plan van aanpak van de staatssecretaris. Doel?
De risico’s voor onze gezondheid sneller minder
te maken. Hoe dacht hij dat te doen?
1. De vergunningen worden waar mogelijk
scherper afgesteld.
2. RIVM gaat bepalen wat de wenselijke maximale blootstelling aan zorgwekkende stoffen is.
3. De vrijwillige maatregelen die Tata had aangekondigd worden ‘waar dat kan’ harde afspraken. Met name de uitstoot van lood en schadelijke PAK’s moet Tata sneller en meer dan
gepland terugbrengen.
4. Er gaat ook meer gemeten worden om voortgang te controleren.
Wat vindt de Dorpsraad?
De Dorpsraad is positief over het feit dat Den
Haag (regering en kamer) nu eindelijk ook
aandacht heeft voor de ernstige en aanhoudende
gezondheidsproblemen die door de uitstoot
van Tata worden veroorzaakt. Tot nog toe ging
de aandacht vooral naar de gevolgen voor het

Ingezonden

Onlangs liet NH Nieuws oud-hoogleraar
Friso de Zeeuw aan het woord. Hij roept op
om ‘stevig weerstand te bieden’ aan ‘lui als
advocaten en hoogleraren’ die zeggen ‘zakken met Tata’. Laten we er woningen bouwen’.
Het oproepen tot verzet tegen iets dat niet
gezegd wordt, noemen wij stoken. Framen of
polariseren zijn termen die ook op zijn plaats
zijn. Niemand zegt namelijk: Tata moet je
laten vallen. Zelfs de architect, die woningen
wil bouwen op het terrein gaat uit van
omvorming van Tata.
De Zeeuw vindt het handig als er een staalbedrijf in de buurt blijft bestaan. Weet de
oud-hoogleraar dat er een tiental van deze
handige bedrijven in de buurt bestaan?
Tata zet nauwelijks staal af in Nederland.
En Nederland importeert al veel staal.
Het ongeduld met betrekking tot de
ongezonde uitstoot deelt De Zeeuw met veel
bewoners van de IJmond. Maar ongeduld
betekent dat de installaties die kankerverwekkende stoffen uitstoten dicht moeten.
Per direct. De Zeeuw heeft vast de urgente
oproep van de Wereld Gezondheids
Organisatie enkele weken geleden gemist.
Luchtvervuiling is moordend, zegt de WHO.
Antoinette Verbrugge.

klimaat en beperkte men zich tot CO2.
Daar hebben bewoners in de IJmond niet veel
aan. Versnelling van vrijwillige maatregelen en
die bindend maken, is eveneens een goede zaak.
Net zoals meer meten. Toezicht door de overheid bij Tata blijft evenwel over de hele linie een
zwakke schakel, vindt de Dorpsraad.
De oogst aan verplichtingen is op de keper
beschouwd evenwel nog gering. Slechts twee
van de vrijwillige maatregelen van Tata worden
verplichtingen, namelijk het verminderen van
de uitstoot van lood en die van PAK-stoffen.
Nu zijn dit (naast andere zware metalen) wel de
voor de gezondheid meest schadelijke stoffen.
Zo verhoogt bv inademen van PAKs de kans op
longkanker. Inname via de mond (denk aan de
groentetuin) verhoogt de kans op maagkanker.
De geringe score roept ook vragen op. Waarom
slaagt het ministerie er slechts in twee maatregelen verplicht te maken? Waarom de andere niet?
Kunnen we ervan op aan dat andere beloften van
Tata (zoals vermindering geur, fijnstof, stikstof,
zware metalen en andere zeer zorgwekkende
stoffen) ingelost worden, wanneer het bedrijf er
niet door de overheid op kan worden aangesproken? Als het haalbare reducties zijn, zou Tata het
toch geen probleem moeten vinden dit vast te
leggen?
Een ander belangrijk punt: wat gebeurt er met
de zogeheten ‘incidenten’? Dit zijn ongeplande
overschrijdingen die niet worden gemeten.
Omdat het er duizenden per jaar zijn, zouden
de incidenten wel eens de grootste bron van
schadelijke stoffen kunnen zijn. Vallen ze buiten
het reductieprogramma? De Dorpsraad
vermoedt van wel.
En dan de metingen. Er wordt slechts één soort
onderzoek concreet genoemd: het RIVM gaat
nog tweemaal een grof stof onderzoek doen
om voortgang te meten. Nu is grof stof niet ons
grootste probleem; dat komt niet in de longen
terecht. Fijnstof en ultrafijnstof zijn de sluip-

moordenaars in de IJmond. Daarover horen wij
(nog) niets.
En hoe en vooral ook waar je meet is heel belangrijk. De Dorpsraad verzoekt de Omgevingsdienst
(de toezichthouder) al jaren om onafhankelijke
metingen te laten uitvoeren op het Tata-terrein
zelf, bij de grote vervuilers als de kooksfabrieken,
de pellet- en de sinterfabriek. Alleen met een
nulmeting en vervolgmetingen ter plekke kan
het resultaat straks goed in beeld komen.
Het gebeurt echter niet. Een van de redenen die
de Omgevingsdienst noemt: Tata werkt niet mee.
De Dorpsraad vraagt zich ook af wat er gebeurt
als Tata de nieuwe eisen niet haalt. Een dwangsom werkt niet, weten we uit het recente
verleden. Effectief optreden is, om een installatie
die niet voldoet aan de regels te sluiten tot hij
op orde is. Daar heeft de overheid nog nooit de
moed voor gehad.
Tot slot het allerbelangrijkste: de Dorpsraad
vindt dat de overheid met zijn ‘gezonder’ en
‘sneller’ de lat te laag legt. De doelstelling had
moeten zijn: de lucht moet gezond worden en op
afzienbare termijn. ‘Gezonder’ is vaag en relatief.
Als de lucht smerig en ongezond is, is het met
anderhalve filter al snel ‘gezonder’.
We weten inmiddels, de Wereld Gezondheids
Organisatie luidde de alarmbel afgelopen november, dat luchtverontreiniging de grootste milieudreiging voor onze gezondheid is. Een beetje
beter is dus niet genoeg. Vijftig procent minder
PAKs (het nieuwe streven) is nog steeds onnodig
extra risico op kanker in de IJmond.
Onnodig? Ja, onnodig omdat de technologie
voorhanden is om vrijwel zonder emissie staal
te produceren. En in andere landen gebeurt dat.
Met ‘gezonder’ geeft de staatssecretaris feitelijk
aan dat hij accepteert dat een fabriek door het
gevoerde bedrijfsbeleid buiten zijn eigen terrein
(800 ha) schade toebrengt aan gezondheid en
milieu, aldus de Dorpsraad. Dat is anno 2021
in een rijk land als Nederland onbegrijpelijk.

Nog een fabriek erbij? ‘Geluid is op’

In 2016 kreeg het Nederlandse bedrijf Tulip Oil een
vergunning voor een gasbehandelingsinstallatie op
het Tata-terrein in Heemskerk. Daar zou het gas,
afkomstig van velden voor de kust vlakbij Wijk
aan Zee, omgevormd worden zodat het verder kon
in het gashoofdnet. Maar de plannen veranderden.
Het bleek goedkoper het gas aan te landen en te
behandelen op de Maasvlakte of in Hoek van
Holland. Tulip Oil trok de aanvraag weer in.
Inmiddels is daar Kistos, de nieuwe Britse
eigenaar van de gastak van Tulip Oil. Die heeft
de velden op zee overgenomen en wil de gasbehandeling weer wel op het Tata-terrein doen.
Tata wil het gas namelijk gaan gebruiken.
Het betekent voor het dorp dat er een gasleiding
onder de duinen doorgaat en een installatie
gebouwd moet worden. En wat betekent het
daarna, als de installatie draait?
Kistos heeft al een Omgevingsvergunning aangevraagd. De Omgevingsdiensten en de gemeenten
zijn op hun hoede. Overlast is er altijd, ook al
zegt men eerder van niet. En hoe wordt de veiligheid gegarandeerd? En Kistos kreeg een dringend
advies mee: betrek de omgeving bij je plannen en
doe dat zorgvuldig. Het breekpunt? Geluid.
In december sprak Kistos met de Dorpsraad.
De Dorpsraad is verbaasd dat de aanvraag
voor het gasbehandelingsstation toch weer in

behandeling wordt genomen omdat er geen
geluidsruimte meer is op het industrieterrein.
Tulip Oil had rechten maar heeft deze op verzoek
van het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) ingeleverd. EZK, opdrachtgever
van de bouw van het transformatorstation aan
de Zeestraat, had namelijk een groot probleem.
Het gigantische trafostation paste niet meer in de
geluidzone. Die was vol. Maar dankzij de claim
die Tulip Oil opgaf, kon het dan weer net wel,
berekende de Omgevingsdienst.

Nu heeft Kistos een probleem. Zelfs als de hele
gasbehandeling omkast wordt en stil verloopt,
is het de vraag of de installatie er kan komen.
De bouw kan onmogelijk stil bijvoorbeeld.
Pas als er geluid elders op het terrein teruggebracht wordt, komt er wellicht weer geluidruimte vrij voor Kistos.
De Dorpsraad gaat de vergunningskwestie
nauwlettend volgen. Zij wil voorkomen dat er
op dubieuze gronden – creatief rekenen met het
geluidmodel – een vergunning wordt toegekend.
Bij de vergunning voor het transformatorstation
van TenneT was er veel discussie (en twijfel)
over het gebruikte model en de berekeningen.
En geluidoverlast is afhankelijk van de windrichting een probleem in Wijk aan Zee en met
name voor bewoners vlakbij het Tata-terrein.
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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: 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: 0251 508050
info@sociaalteambeverwijk.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.beverwijk.nl/iets-melden
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

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Gezien de op 18 december aangescherpte
corona-maatregelen is er deze maand geen
agenda.

Zwerfvuilopruimactie

Op zaterdag 8 januari 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.

Bestuursleden voor het Dorpshuis

Het Dorpshuis Wijk aan Zee en Sporthal de
Moriaan is DE plek waar inwoners sporten,
spelletjes spelen, schilderen, koffie drinken,
stemmen, feestvieren, afscheid nemen, leren,
dansen, vergaderen… kort gezegd; samenkomen.
Voor versterking van het bestuur zoeken we
bestuursleden voor meerdere portefeuilles.
Wat verwachten we van bestuursleden?
• Je hebt (een) idee(ë)n hoe we het dorpshuis zo
goed mogelijk kunnen inzetten voor de inwoners
van Wijk aan Zee;
• Je vindt het leuk om mee te denken over beleid;
• Je bent een echte zelfstarter;
• Je hebt passie voor het welzijn van de inwoners
in Wijk aan Zee;
• Je bent bereid om enige vrije tijd op te offeren.
Herken je jezelf hierin ga dan nu vrijblijvend met
ons in gesprek over een van de bestuursrollen.
Meer informatie? Neem contact op met:
Linda Breusers via lindabreusers@hotmail.com
of 06-19983988.

Oud papier ophalen

SV Wijk aan Zee haalt weer oud papier op
zaterdag 22 januari
Met de opbrengst daarvan kunnen de groeiende
kosten van de vereniging worden betaald.
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.

Biebtassen voor My Book Buddy

In samenwerking met vier lokale kunstenaars zijn
er prachtige BiebTassen gecreëerd. Bovendien
heeft de 12-jarige Isa haar eigen kinderBiebTas
ontworpen. De tassen zijn gemaakt van
gerecyclede materialen. Ze zijn voor 3 euro te
koop in de vestigingen Beverwijk en Heemskerk.
De opbrengst gaat naar het goede doel My Book
Buddy. Zij realiseren in ontwikkelingslanden
(school)bibliotheken voor kansarme kinderen.
Nog geen lid? Word lid van de bibliotheek en
krijg een BiebTas naar keuze cadeau!
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekijmondnoord.nl/biebtassen

Rondje
Wijk aan Zee
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Workshop gidsen bunkers

In 2022 hopen wij de bunkerrondwandelingen
voor de hoogste groepen van de basisscholen
weer te kunnen starten. Wij zijn daarom op zoek
naar mensen die geïnteresseerd zijn om hieraan
mee te werken.
- De rondleidingen zijn overwegend in maart,
april en mei overdag gedurende schooltijden.
- Je zult met een docent of ouder een groepje
leerlingen begeleiden van en naar de bunkers.
- Je kunt informatie geven over de te bezoeken
bunkers en vragen van de leerlingen beantwoorden.
In februari organiseren wij een workshop om
je kennis over de bunkers en de Atlantikwall in
Wijk aan Zee te vergroten. De workshop bestaat
uit twee middagen van 13 tot 16 uur. De eerste
middag is een presentatie met aansluitend een
schriftelijk gedeelte. De tweede middag volgt een
rondleiding naar de bunkers. Voel jij er wat voor
om mee te doen? Schrijf je dan in via
info@rondjewijkaanzee.nl, onderwerp Workshop. Na je aanmelding krijg je het lespakket toegestuurd om je alvast in te lezen. Via afspraken.nl
worden in januari de middagen vastgesteld.

In Memoriam Eugene Brett

Eugene Brett (62) was zoals veel mensen in Wijk
aan Zee een arbeidsmigrant die hier zijn thuis
vond. Hij was een veelgevraagde zeer ervaren
elektricien voor hoogspanningsapparatuur.
Oorspronkelijk afkomstig uit Kilkenny, Ierland,
en net als vele andere harde werkers, zocht hij
in het buitenland naar nieuwe werkuitdagingen
en vond die in 1985 in Nederland. Eugene had
al snel een goed contact met Wijk aan Zee en
maakte zo zijn band met Wijk aan Zee begin
jaren 2000 permanent toen hij zijn appartement
in de Rijckert Aertszweg kocht. Als jongeman
in Ierland was Eugene een fervent voetballer op
‘provinciaal niveau’ en nam zelfs deel aan een 42
uur durende voetbalwedstrijd die het ‘Guinness
book of records’ haalde en waarvoor hij een
gouden medaille kreeg. In Wijk aan Zee had hij
plezier in het darten en speelde in vele lokale dart
toernooien. Eugene had een sterk gevoel voor
normen en waarden. In het dorp was hij een rustige man, maar hij zou ter verdediging opkomen
voor mensen die onrecht werden aangedaan.
Eugene maakte vrienden voor het leven met
veel mensen in Wijk aan Zee. Hij zal erg gemist
worden door zijn partner Helen, zijn broer, zussen, zijn nichtjes, neef en al zijn vrienden in Wijk
aan Zee en elders in de wereld. Eugene was niet
bang voor de dood. Zijn laatste woorden waren
“kom maar op”. De familie van Helen en Eugene
wil graag hun oprechte dank betuigen aan de
vrienden van Eugene die enorme hulp en steun
hebben geboden in deze moeilijke tijd en ook
aan de artsen en medisch personeel van het Rode
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.
Tekst: Rod James.

Zondag 2 januari 10.00 uur
Gezamenlijk dienst in de Vredevorstkerk
Voorganger: ds. A. van Nierop
Zondag 16 januari 10.00 uur
Oecumenische dienst - Week van de Eenheid
Voorganger: ds. A. van Nierop en p. N. Smit
Zondag 30 januari 10.00 uur
Voorganger: ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis

Odulphuskerk
Zaterdag 1 januari
Geen viering
Zondag 9 januari 9.15 uur
Woord en communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: diaken Marcel de Haas
Zondag 16 januari 10.00 uur Dorpskerk
Oecumenische viering met Odulphuskoor
Week van de Eenheid
Voorgangers ds. A. van Nierop en p. N. Smit
Zondag 23 januari 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers
Zondag 30 januari
Nog niet bekend
Alles onder voorbehoud nieuwe corona-maatregelen. Voor actuele informatie zie:
www.eloyparochie.nl/liturgisch-rooster/

Bedankt,
na het overlijden van Ab Vosse
hebben wij veel reacties gehad hetzij
schriftelijk, mondeling en telefonisch
hetgeen ons heel goed heeft gedaan.
In zijn jongere jaren heeft hij veel
gedaan voor het verenigingsleven
in Wijk aan Zee.
Om er een paar te noemen,
een van de oprichters van WVV ‘72,
lid van de KNRM,
lid van Arion en lid van de WRB.
Ab, rust in vrede.
Ria Delmte-Vosse en Herman Delmte.

Info & Aanmeldpunt Sociaal team
Het Sociaal team, MEE & de Wering en Socius
MD vormen voortaan samen één loket.
Eén balie, één telefoonnummer en één e-mailadres voor drie organisaties.

Eén gezamenlijk loket voor alle vragen en
ondersteuning voor inwoners van Beverwijk
en Wijk aan Zee. Inwoners kunnen hier terecht
met vragen over zorg, geld, jeugd en opvoeding,
sociale contacten, ouder worden, gezondheid,
wonen en werk.
Voorheen moest u zich aanmelden bij één van de
drie organisaties, nu kunt u zich direct aanmelden bij het Info & Aanmeldpunt voor het Sociaal
team, MEE & de Wering en Socius MD. Op deze
manier wordt u sneller geholpen door de juiste
organisatie.
Locatie: Buurthuis Wijk aan Duin
Wilgenhoflaan 2C, Beverwijk
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag, 9.00 tot 13.00 uur
Telefoonnummer: (0251) 50 80 50
E-mail: info@sociaalteambeverwijk.nl

