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weerhouden te stoppen met Dorpsgenoten. 
Ik moest door van hem, want hij had nog zo 
veel leuke tips. Ik denk dat ik wel meer dan 
tien namen via hem heb!’ 
Een interview dat indruk heeft gemaakt is 
die met dorpsgenoten en Jehova’s getuigen 
Guillerma en Henny. ‘Waar ik een heerlijk 
biertje kreeg aangeboden bij het bijzondere 
gesprek, en alle vooroordelen van tafel 
gingen.’ lacht Georges. 

Naast de vele interviews schreef hij over 
van alles dat hij tegenkwam. Zoals de weer 
verkeerd gesnoeide bermen en de dreiging 
van tegeltuinen. ‘Daar heb ik een versje over 
gemaakt: Het is een kwestie van geduld, voor 
heel Wijk aan Zee in beton en tegels is gevuld. 
Ik maak me echt zorgen om de natuur. 
Ik houd van groen en vind het een kwalijke 
zaak dat het milieu ondergeschikt raakt aan 
de economie. Soms denken mensen daar-
door dat ik er verstand van heb en vragen 
ze bijvoorbeeld om snoeiadvies. Dat vind ik 
dan wel weer grappig.’ 
We praten nog verder over de unieke 
verhalen die hij voor de dorpskrant maakte, 
zoals een verzonnen kroniek over zeerovers 
in Wijk aan Zee die hij schreef naar aanlei-

ding van de tekening uit zestienhonderd-
zoveel die in het Museum Kennemerland 
hangt. Het verhaal was zo overtuigend, dat 
sommige mensen hem vroegen hoe hij dat 
allemaal wist. 

Het is te veel om alle anekdotes te kunnen 
noemen, maar dat Georges zijn stempel 
gedrukt heeft op De Jutter moge duidelijk 
zijn. Vanaf heden deelt hij zijn journalis-
tieke ervaring met de redactie van Radio 
Beverwijk. Ook haalt hij met zijn ingezon-
den brieven regelmatig het Noordhollands 
Dagblad en de Volkskrant. 

Georges, namens al je Jutter-collega’s en 
onze lezers: bedankt voor het delen van 
jouw mooie verhalen en het ga je goed!

Tekst en foto: Jolien Herber. 

Oproep voor nieuwe Jutter redacteuren.
Na het vertrek van Georges kunnen we wel 
wat versterking gebruiken. Ben je nieuws-
gierig aangelegd en lijkt het je leuk om maan-
delijks voor de Jutter te schrijven? We maken 
graag kennis met je. Laat van je horen via: 

mailto: jutter@live.nl

Elf jaar lang schreef Georges van Luijk elke 
maand voor De Jutter. Met een grove reken-
som komen we op ruim 150 artikelen van zijn 
hand. Nu hij gestopt is blikken we met hem 
terug op zijn Jutter jaren.

In 1987 kwam Zaandijker Georges naar 
Wijk aan Zee met zijn vrouw en drie 
kinderen. Ze waren al regelmatig in het dorp 
te vinden en waagden de gok om dan ook 
maar aan het strand te gaan wonen. Dat was 
een goeie zet: genieten van het strand en 
de creatieve energie van het dorp. Georges 
bekleedde al gauw verschillende actieve 
rollen in het dorp. Zo was hij van ’88 tot ’94 
voorzitter van de Dorpsraad, vijf jaar lang 
voorzitter van de VVV IJmond Noord en 
jarenlang actief in de seniorenkring.

Niet alleen in het dorp zette Georges zich in 
voor anderen. Hij vertelt: ‘In 1997 hebben 
mijn vrouw en ik drie keer twee weken 
gelogeerd in het Gasthuis van het Antoni 
van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. 
Het gasthuis werd gerund door 75 vrijwil-
ligers en een betaalde kracht. Het was zo 
mooi wat ze daar voor mijn vrouw hebben
betekend. Ik zei toen, als ik stop met 
werken, word ik hier vrijwilliger. Dat heb ik 
acht jaar gedaan. Ik deed allerlei huishoude-
lijke klusjes, maar ook alle interviews voor 
hun kwartaalblad. Ik kreeg er veel waarde-
ring en toen ik stopte bij het gasthuis vroeg 
de manager of ik met het blad door wilde 
gaan. Dat heb ik nog een tijdje gedaan tot er 
een andere manager kwam.’

Toen de betrokken en nieuwsgierige 
Georges met pensioen ging, was dat ook 
voor De Jutter een buitenkans. ‘Carla vroeg 
het me in de Spar.’ vertelt hij, ‘Is schrijven 
voor De Jutter niet wat voor jou? Het leek 
me wel leuk, dus ik kwam naar een 
vergadering.’ De rest is geschiedenis, want 
hij schreef al snel zijn eerste artikel over 
Stichting Vier het Leven, die eenzaamheid 
onder ouderen tegengaat. ‘Toen we het huis 
van moeder opruimden, ze is vorig jaar 
overleden, vond ik mijn eerste Jutter terug 
uit 2010! Die had ze bewaard.’

Georges heeft geen journalistieke achter-
grond. Maar wel een onuitputtelijke bron 
van nieuwsgierigheid. Hij raakt geïnspireerd
door alles wat hij ziet of hoort. Vanuit zijn
beroep als Consultant in de financiële 
dienstverlening was hij gewend om veel 
te schrijven. Vooral brieven en offertes. 
Het contact met klanten vond hij leuk en 

verkopen is tenslotte ook een verhaal vertel-
len: ‘Ik ben een observator, ik merk dingen 
op, zie meer dan veel anderen en laat mijn 
fantasie de vrije loop. Met mensen praten 
daar geniet ik van en bij elk artikel kreeg 
ik een gevoel van voldoening. Tijdens mijn 
werk voor De Jutter dacht ik, had ik dít 
vroeger maar gedaan als opleiding!’ 
Met twee mede-Jutters volgde hij in 2011 
alsnog een cursus Journalistiek aan de 
Volksuniversiteit Castricum.

Georges heeft een boekje op tafel liggen, vol 
met ideeën en aantekeningen van inter-
views. De USB-stick waar hij alle digitale 
artikelen had opgeslagen is hij helaas kwijt-
geraakt. Gelukkig zijn hem veel leuke Jutter 
momenten en artikelen bijgebleven. 
Hij bedacht zijn eigen rubrieken en sprak 
met veel interessante figuren. ‘Ik begon een 
serie Bekende Wijk aan Zee’ers met Jan de 
Wildt, gevolgd door BN’ers die een band 
met Wijk aan Zee hadden. Ook heb ik 
een tijd over kunstenaars uit Wijk aan Zee 
geschreven. Van beeldende kunstenaars tot 
muzikanten en podiumartiesten, we hebben
veel talent in het dorp.’ vertelt Georges 
enthousiast. Zijn eerste kunstenares in de 
rubriek was Ginny Bartholomee, een half-
jaar nadat ze elkaar hadden leren kennen op 
het Jutterspad en er een vonk oversloeg. 

Een ander bijzonder interview was naar 
aanleiding van het boek ‘Paraat met pen en 
penseel’ van schrijfster en kunstenares 
Charlotte Mutsaers, dat hij er gelijk bij pakt. 
‘Kijk, hier laat ze foto’s van haar jeugd zien, 
op het strand in Wijk aan Zee omstreeks 
1950. Ik heb contact gezocht via haar 
uitgever voor een interview in De Jutter, en 
jahoor, dat wilde ze wel! We spraken af op 
de Nieuwmarkt in Amsterdam, samen met 
fotograaf Heleen Vink. Het was zo mooi 
hoe ze heel openhartig alles over haar 
ervaringen met Wijk aan Zee vertelde. 
Zelfs de minder positieve dingen.’

Toen de kunstenaars en BW’ers ‘op’ waren, 
kwam het idee om het verhaal van gewone 
Wijk aan Zee’ers te vertellen. Dat werd de 
serie Dorpsgenoten. Georges vertelt: 
‘Het was grappig hoe de meeste mensen 
reageerden als ik ze vroeg. Dat ze toch niks 
te vertellen hadden en vervolgens kwam er 
dan een enorm verhaal. Oh en Sjaak Mol 
had als ik hem tegenkwam op straat 
geregeld een tip voor me. Dan vond ik even 
later weer een briefje in mijn brievenbus 
met een naam. Hij heeft me er lange tijd van 

Georges van Luijk neemt na 11 jaar afscheid van de Jutter

Uit de nalatenschap van de in 2020 overleden 
kunstenaar Erik van Spronsen heeft het beelden-
park een beeld gedoneerd gekregen van zijn doch-
ter Sien. Eind januari is het beeld met vereende 
krachten op haar plek gezet. ‘Vlucht’ heet het beeld. 

Erik van Spronsen heeft zijn hele leven geëxpe-
rimenteerd met ruimtelijk wiskundige (stereo-
metrische) vormen. Zoals de driezijdige piramide 
of viervlak (tetraëder), de cilinder, de (Möbius-)
ring, maar vooral de simpelste van alle, de kubus. 
Hij sneed er stukken uit of deelde ze op in vaak 
gelijkvormige onderdelen die hij herordende tot 
een nieuwe vorm. Hij begon altijd met kleine 
modellen, in hout of zink, uitgevoerd met 

dezelfde perfectie als zijn grote beelden. 
En dat alles volgens door hemzelf gekozen wet-
matige principes, bijvoorbeeld telkens een draai 
van 15 graden tegen de klok in. Dat juist die 
beperking zo’n rijk oeuvre heeft opgeleverd is zijn 
grote verdienste. Zelf zei hij: “Mijn werk wordt 
gerekend tot de concrete kunst, ook wel geome-
trisch abstracte kunst genoemd. De schoonheid 
van de wiskunde en de geometrische eigenschap-
pen van de kubus zijn voor mij een bron van 
inspiratie”. Maar wie bij geometrie en abstract 
denkt aan simpel en voorspelbaar komt bij Erik 
bedrogen uit. Zijn werk draait en keert, bijt 
zichzelf in de staart of staat in wankel evenwicht. 
Wat simpel lijkt blijkt volgens een ingenieuze 

wetmatigheid te zijn geordend. En beelden die er 
ingewikkeld uitzien hebben bij nadere aanschou-
wing een simpele hoofdvorm. ‘Vlucht’ toont een 
opwaartse beweging… een goed werk in een 
Natura-2000 gebied. 

Toeristen Informatie Punt De TIP heeft een 
boekje uitgebracht met een beschrijving van de 
inmiddels 16 beelden. Er zien drie versies, in het 
Nederlands, Duits en Engels. Deze zijn gratis af 
te halen bij De TIP Voorstraat 12.
De Kunstontmoetingsplek van Wijk aan Zee 
Kop van WaZ Voorstraat 12 heeft ansichtkaarten 
van een aantal beelden laten maken.

Foto: Peter Neijenhoff.

Beeldenpark Een Zee van Staal is weer een beeld rijker
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Iemand in het dorp zei ooit: als het voorjaar zich 
aandient, komen de ijsmeesters van Wijk aan Zee 
weer bij elkaar. En inderdaad, nu de lente in zicht 
komt en de boel eindelijk echt open lijkt te gaan, 
beginnen de gelederen bij SaWaZ zich in elk geval 
voorzichtig te roeren. 

Het begint met een telefoontje over de Zeep-
kistenrace. Die datum noteren we alvast op de 
kalender: 24 juni! Met het bekende potlood, want 
we durven niet te vroeg te juichen. Maar dan 
wordt de eerste vergadering over Jutterspad ook 
gepland. En wat gaan we doen met de Smaak-
markt dit jaar? Daar gaan we ons de komende 
tijd eens over buigen. We moeten er nog even 
inkomen…

Hoog op het wensenlijstje staat in elk geval een 
groot dorpsfeest, dat we graag samen met alle 
verenigingen en organisaties in het dorp willen 
organiseren. Afgelopen zomer maakten we daar-
voor al een goede start: veel enthousiasme, veel 

ideeën. Helaas moesten we de stekker er toen 
weer uit trekken door de aangescherpte maat-
regelen. Dit jaar proberen we het gewoon 
opnieuw. Binnenkort gaan we alle verenigingen 
in het dorp uitnodigen om plannen te maken. 
Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren 
kennen!

Eén activiteit kunnen we al met zekerheid 
aankondigen: het traditionele Paaseieren zoeken. 
We doen dit al zo’n twintig jaar, in samen-
werking met Duinpark Paasdal. Voor de kleintjes 
verstoppen we de eitjes op de midgetgolfbaan, 
voor de grotere kinderen op het Paasduin. 
Wie een gouden ei vindt, krijgt een leuk prijsje. 
En er zijn natuurlijk prijzen voor de mooist 
versierde mandjes. Aansluitend is er een leuke 
activiteit of voorstelling en wat lekkers. Ook voor 
de ouders is dit vaak een gezellige middag. 
Dus zet ‘m alvast in de agenda: zaterdag 16 april. 

De details volgen in de volgende Jutter! 

De ijsmeesters van Wijk aan Zee
komen weer bij elkaar

Dorpsverbinder Wijk aan Zee van start
Op 1 februari is Jolanda van der Wal gestart als 
Dorpsverbinder Wijk aan Zee, in dienst van 
Stichting Welzijn Beverwijk. Hiermee is invulling 
gegeven aan één van de aanbevelingen uit het 
eindverslag van de Aanjager Dorpsplan Wijk aan 
Zee, Annabel Aardenburg.

Met een focus op welzijn, zorg en sport zal 
Jolanda vraagbaak en verbinder zijn voor 
inwoners, organisaties en verenigingen in Wijk 
aan Zee. Kernwoorden zijn samenwerking en 
kruisbestuiving. Inzet is om reeds ingezette 
activiteiten duurzaam te bestendigen, bestaande 
en nieuw aanbod onder de aandacht te brengen, 
het netwerk van organisaties in Wijk aan Zee 
waar mogelijk te verstevigen, te stimuleren dat 
wat aan thematafels is ontwikkeld verder wordt 
opgepakt en vrijwilligersbeleid vorm te geven. 

Jolanda heeft een signaalfunctie waar het gaat 
om wat er wanneer nodig is om plannen verder 
te helpen. Ze gaat, samen met Madelon van 
Waalwijk van Doorn, Dorpshuis De Moriaan
ondersteunen bij de omvorming naar Huis van 
het Dorp. Madelon is medewerker facilitair en 
welzijn van Stichting Welzijn Beverwijk. 
Leidraad is en blijft het Dorpsplan Wijk aan Zee 

van maart 2020 en de werkgroep Dorpsplan 
fungeert als klankbord. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? 
U kunt Jolanda bereiken door een mail te sturen 
naar vanderwal@welzijnswb.nl 
of te bellen naar 06-19695231.

Mannen en vrouwencirkel met Niels en Renata.
Op vrijdag 4 maart om 19.00 uur ben je welkom 
voor een avond met Renata Carvalho (Brazilië) 
en Niels Koldewijn (NL). Zij zijn de makers van 
de kaartsets ‘The power of the Feminine’ en 
‘The Liberaration of the Masculine’. Deze kaarten 
kunnen op een eenvoudige, vriendelijke manier 
helpen bewuster te worden van vrouwelijke- en 
mannelijke kwaliteiten en energieën en mogelijke 
beperkende overtuigingen helpen te herkennen 
en voorbij te komen. Renata en Niels hebben op 
diverse continenten mannen-en vrouwencirkels 
begeleid, o.a. in Afrika en Brazilië. Een deel van 
het jaar wonen zij in Wijk aan Zee en zij bieden 
aan op deze avond hun bijzondere kennis en 
ervaring te delen met mensen in Kennemerland. 
De decks met ieder 79 kaarten zijn onderdeel 
van een methode genaamd ‘Espelho d’agua’ – 
De Waterspiegel, wat alles te maken heeft met 
zelfreflectie, diepte en inzicht. De kaarten zijn 
verdeeld in 6 categoriën: voorouders, natuur, 
zelfzorg, gevoelens, en sociaal. Iedere kaart roert 
een onderwerp aan middels een fraaie tekening, 
een stukje tekst en een vraag waar je mee aan de 
slag kunt. Wil je meer te weten komen over jezelf 
en over elkaar, kom dan naar deze avond. 
Wil je meer weten over het werk van Renata en 
Niels, check dan: powerofthefeminine.com.

‘De Meiden in Wijk aan Zee’.
Op zondag 13 maart om 12 uur zijn ‘De meiden 
in Wijk aan Zee’ op visite voor een informele 
thuisrepetitie. “Aangezien we al een hele tijd niet 
kunnen repeteren met ons ‘Alkmaars Straat-
orkest’ kortweg ASO, hebben de meiden in Wijk 
aan Zee zich verenigd. In deze kleinere formatie 
zingen ze er de afgelopen maanden in verschil-
lende huiskamers lustig op los. Helemaal stoppen 
met zingen was voor ons geen optie”. 
Het ASO repertoire bestaat overwegend uit zelf 
geschreven liedjes met muziek van Frank Edam. 
Gezellig als je komt luisteren!

Podcastenkerkje, familie Belinfante.
Er is de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de 
opname van een podcast omtrent de lotgevallen 
van de Wijk aan Zeese familie Belinfante. 
Historisch- en actueel onderzoek en een lied over 
het lot. Deze podcast is er één uit een serie van 6 
die initiatiefneemster Greet Cudovan maakt over 
de plaatselijke geschiedenis.

‘Het begint allemaal bij jezelf ’ 
De wereld een betere plek, 
Op woensdag 30 maart om 19.30 uur is er een 
avond die laat zien dat er wereldwijd initiatieven 
zijn die de wereld een betere plek maken om 
te leven. Dus, er gebeurt zeker wat wereldwijd 
en… het begint allemaal bij jezelf. Een positieve 
kijk op een negatieve kijk, of was positief nu een 
negatief woord geworden? Dit gaat over positief 
in de positiefste zin. Er is ruimte om vóór en na 
gezellig even te praten. Kom je ook? 

Klankschalenconcerten.
Dinsdag 1 maart 19.00 uur
Dinsdag 8 maart 19.00 uur
Vrijdag 11 maart 19.00 uur
Dinsdag 15 maart 19.00 uur
Woensdag 23 maart 19.00 uur

Voor alle activiteiten reserveren via:
www.j-p.nl/reserveren.

Programma Badgastenkerkje

Schuif aan bij de Leestafel.
Bibliotheek IJmond Noord en Dorpshuis De 
Moriaan organiseren één keer per maand een 
leestafel met dorpsbewoners. Hierbij wordt er bij 
elke leestafel een nieuw onderwerp gekozen waar 
dorpsgenoten samen over kunnen praten, lezen 
en informatie kunnen delen. 
Het onderwerp deze maand is “Gedichten uit 
de buurt” waarbij plaatselijke poezie wordt 
voorgedragen, besproken en inspiratie gedeeld.
Er zal een lokale expert als gastspreker zijn en 
een collectie boeken met gedichten uit de buurt. 
In de 17de eeuw schreef Joost van den Vondel 
al gedichten in en over onze regio. 
Kom samen met dorpsgenoten om interesse en 
inspiratie voor gedichten te delen. Schuif aan op 
vrijdag 11 maart van 10.30 - 12.00 uur. 
Koffie en thee is er voor € 1,00 en er wordt voor 
wat lekkers gezorgd.
Graag vooraf aanmelden: 0251-374320

Koersbal.
Bert, de buurtsportcoach van het dorp, kennen 
we intussen van de wandelingen op maandag-
ochtend en de stoelgymnastiek op donderdag-
middag. Er bleek onder de senioren ook veel 
vraag te zijn naar Koersbal, daarom introduceert 
De Moriaan dit in maart op dinsdagmiddag van 
13.30 tot 14.30 uur. Kom gezellig een kijkje 
nemen of kom meteen meedoen!

Wat is koersbal?
Het is een balspel dat lijkt op jeu-de boules met 
grotere ballen met een afwijking naar links of 
rechts. De speler moet bedenken welke koers zijn 
bal zal gaan om zo dicht mogelijk bij de Jack 
(het doel) te komen. Doordat koersbal geen 
zware inspanning vereist, kan de sport tot op 
hoge leeftijd blijven worden gespeeld. 
Zo is het een leuk tijdverdrijf en kunt u meteen 
een competitieve sport beoefenen. 

Activiteiten in Dorpshuis De Moriaan
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De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn 
aanstaande, de standpunten van de verschillende 
partijen zijn verwoord in hun programma’s. 
Uit een inventarisatie blijkt dat Wijk aan Zee niet 
vergeten wordt. Als het aan de fracties ligt gaan 
we betere tijden tegemoet, in een leefbaar dorp, 
met een familiestrand en een groene staalfabriek 
als buur.

Tata in al haar facetten vormt een belangrijk 
thema voor alle partijen. In alle programma’s 
wordt gesproken over duurzaamheid en de 
overstap op waterstof. De gezondheid van de 
bewoners zit alle partijen hoog. De vraag is 
in hoeverre je als gemeente een stempel kunt 
drukken op besluitvorming, die toch vooral een 
zaak lijkt van rijksoverheid, provincie en grote 
economische krachten.

Lobbyen
Lijsttrekker CDA Loek Dijkman: “Als gemeente 
kun je adviseren, en lobbyen richting provincie
en Den Haag, dat is het voordeel van ons lande-
lijk netwerk. De discussie polariseert en is 
emotioneel van aard, we werken als CDA en als 
gemeente niet mee aan polarisatie. We moeten 
meer het constructieve gesprek aangaan.” 
Het voordeel van een landelijk netwerk noemen 
ook PvdA, D66 en GroenLinks. Tekla Hulscher, 
fractievoorzitter van laatstgenoemde partij meldt 
dat ze de overheid behoorlijk op de hielen 
hebben gezeten de afgelopen periode. “Lobbyen 
is de belangrijkste bijdrage die we als gemeente 
kunnen doen. Heel lang is het zo geweest dat 
de economie op de eerste plaats kwam. En de 
gemeente zei: wij kunnen niks. Maar we moeten 
nu gas geven. Denk aan het aanscherpen van 
vergunningen, het inzetten van rijkssubsidies. 
Wij richten ons op sluiting van kooksfrabriek 2,
dat kan echt niet wachten tot 2030.”
Dat laatste punt is ook belangrijk voor D66. 
Peter Weel zegt daarover dat de partij een groot 
voorstander is van een verduurzamingsslag. 
“We zijn niet van ‘sluit de hele boel maar’. 
Maar het kan niet nog tien jaar duren voordat we 
positief effect hebben op gezondheidsklachten. 
Kooksfabriek 2 en Hoogoven 6 moeten sluiten. 
Dat geeft een enorme gezondheidswinst.” 
PvdA schrijft in het verkiezingsprogramma: 
“Initiatieven van Dorpsraad en bewoners om de 
luchtkwaliteit te verbeteren moeten ondersteund 

worden door de gemeente. De gemeente kan een 
schakel zijn tussen Rijk, provincie en deze par-
tijen. De PvdA zal haar contacten als plaatselijk 
opererende landelijke partij hiervoor inzetten.”

Projectonwikkelaars
Tata Steel heeft er ook voor gezorgd dat Wijk aan 
Zee haar bijzonder karakter heeft behouden. 
Zo roemt Democraten Beverwijk het zeedorp- en 
duinkarakter. “Het is voor ons belangrijk dat het 
een goed bereikbare familiebadplaats blijft met 
daarop afgestemde kwalitatief goede toeristische 
voorzieningen”, zo staat er in het verkiezingspro-
gramma.
Ook de partij SamenLokaal hecht waarde aan 
het dorpse karakter van Wijk aan Zee. Nu er veel 
horeca is verdwenen uit De Zwaanstraat, is het 
belangrijk dat het Julianaplein zijn centrum-
functie behoudt. “Het is een plek voor verbin-
ding”, legt lijsttrekker Ali Bal uit. “Als gemeente 
mogen we daarom niet te moeilijk doen bij de 
organisatie van markten en evenementen.”
Ook bij mogelijke nieuwbouw of aanpassingen 
van bestaande panden moet er ruimte komen 
voor kleinschalige winkels en ateliers. Daarover 
zouden we als gemeente in gesprek kunnen gaan 
met projectontwikkelaars. Alles in samenspraak 
met het dorp uiteraard.”
Ook Vrij Beverwijk/Wijk aan Zee wil dat de 
gemeente het gesprek aangaat met project-
ontwikkelaars. “Wij hebben vernomen dat het 
bedrijf Elfi een groot aantal huurappartementen 
gaat realiseren. Dat is mooi, maar de huur is niet 
erg laag”, zegt lijsttrekker Kelly Uiterwijk. 
Zij stelt dat het dorp behoefte heeft aan meer 
goedkopere huur- en koopwoningen. 
“Als gemeente moeten we daarom in een vroeg 
stadium om tafel met deze ondernemer om te 
overleggen of een bepaald percentage van de 
appartementen een lagere huurprijs kan krijgen. 
Uiteraard kunnen wij dat niet afdwingen, maar 
in gesprek gaan is sowieso belangrijk.”
Voor GroenLinks is doorstroming de sleutel 
tot een gezondere woningmarkt. “We zijn voor 
woningbouw voor jongeren en ouderen. 
Meer koop- en huurappartementen creëren, dat 
kan doorstroming versterken.” En hoe voorkom 
je dat er alleen maar dure huizen komen voor 
bovenmodale verdieners? “Je kunt sociale huur 
concreet maken door een percentage vast te 
stellen met de projectontwikkelaars, bijvoorbeeld 

35 procent. Dat heb je als gemeente in de hand. 
Wij zijn daarbij ook voor zelfbewoningsplicht en 
een anti-speculatiebeding.”

Verborgen parel
Democraten Beverwijk stelt dat woningbouw 
niet ten koste mag gaan van het duingebied. 
“Hoe mooi het ook kan zijn er te wonen, het 
raakt het Natura 2000 gebied”, legt Karel Fiseler 
uit. “Daarnaast zal door klimaatverandering de 
zeespiegel stijgen. Duinen vormen een natuur-
lijke zeewering, deze moet in stand blijven.” 
D66 heeft het over Wijk aan Zee als de 
‘verborgen parel die zich meer moet laten zien 
aan de alternatieve toerist’. Peter Weel noemt de 
verschillende soorten stranden die de Noord-
Hollandse kust kent. “Zandvoort is voor de 
Amsterdamse jongeren. Heemskerk heeft een 
nudistenstrand. Wijk aan Zee is een familiestrand 
zonder ghettoblasters. Dat willen we zo houden.
Het moet gezellig blijven voor gezinnen.” 
Daarbij is Beeldenpark ‘Een Zee van Staal’ een 
mooie toeristische trekker, maar die is wel toe 
aan groot onderhoud. Daar wil de partij zich 
voor inzetten. “De stichting die het park beheert, 
meldt dat er afkalvingen zijn. En je wilt dat 
de beelden op hun plek blijven. Voor groot 
onderhoud is geen ruimte in hun budget. 
Daar moeten ze wat ons betreft steun bij krijgen.”  
Tennet wordt genoemd door de VVD. 
Het hele project trekt een behoorlijke wissel 
op het dorp. Het is volgens Bart van Wijck van 
belang dat er iets tegenover de overlast komt te 
staan. “Bijvoorbeeld geld voor algemeen gebruik 
van voorzieningen, iets waar het hele dorp wat 
aan heeft. Laat ze ons voor de overlast compen-
seren met een potje of fonds waar we iets mee 
kunnen doen. Wat dat gaat zijn, daar moeten 
we samen met de inwoners over beslissen. 
We kunnen daar de Dorpsraad bij betrekken 
of de mensen van Dorpsplan Wijk aan Zee.”

Aan de verkiezingen doen in de gemeente 
Beverwijk negen partijen mee. VVD, Groen-
Links, D66, PvdA, CDA, Samen Lokaal Bever-
wijk, VRIJ!, Democraten Beverwijk en Forum 
voor Democratie. Op de (lokale) partijwebsites 
staan de volledige verkiezingsprogramma’s. 
Alleen van FvD was geen programma beschik-
baar.

Tekst: Jacky de Vries en Merei Dekker.

Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan
Wat hebben de partijen in petto voor Wijk aan Zee?

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

Colofon
Jaargang 41 • nummer 3 • 2022
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, 
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
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Ze was de derde staatssecretaris die in korte tijd 
Wijk aan Zee en Tata Steel bezocht. Vivianne 
Heijnen, oud-wethouder uit Maastricht en nu 
staatssecretaris met onder andere Milieu en 
Bodem in haar portefeuille, was in februari in 
Wijk aan Zee. Zij ontmoette een groep niet 
georganiseerde dorpsbewoners in Café De Zon en 
sprak vertegenwoordigers van de Dorpsraad en 
van andere bewonersgroepen in Hotel Het Hoge 
Duin. In haar kielzog, behalve ambtenaren, ook 
de gedeputeerde van Noord-Holland die over Tata 
gaat en twee wethouders.

De vertegenwoordigers van de Dorpsraad ston-
den klaar met een lijvige power point. De focus? 
Gezondheid. En vooral de feiten met betrekking 
tot de zeer schadelijke cokesfabrieken. Zo deden 
ze in Genua (IT) de cokesfabriek dicht toen bleek 
dat hij kankerverwekkende stoffen uitstootte. 
Opmerkelijk: het aantal ziekenhuisopnames 
vanwege ademhalingsstoornissen daalde meteen 
merkbaar. In Duisburg (DL) ontdekten ze dat 
kinderen in de nabije omgeving van een cokes-
fabriek sporen van kankerverwekkende PAK 

in hun urine hadden. Ook daar ging de cokes-
fabriek dicht. En in Nederland? Daar meten we 
nog niet eens de meest schadelijke uitstoot van 
de cokesfabrieken (BAP). 

De nieuwe staatssecretaris had zich niet ingele-
zen. Dat Tata ook nog cokes exporteert, had geen 
ambtenaar haar gemeld. Ze verwees regelmatig 
naar de Roadmap Plus van Tata maar wist niet 
wat daar precies in stond. En ze had geen idee 
wat de bevindingen van het RIVM (veel meer 
emissies) betekenen voor Roadmap Plus. 
De Dorpsraad wel: de doelen uit de Roadmap 
Plus stellen weinig voor als de werkelijke uitstoot 
van het Tata-terrein zoveel meer is dan Tata zelf 
heeft opgegeven. De Dorpsraad vindt dat de 
werkelijke uitstoot - wat die ook is - fors terug 
moet en dat er harde en vooral ook duidelijke 
deadlines moeten komen. De overheid moet de 
vergunningen daarop aanpassen zodat er een 
stok achter de deur staat. 
Vivianne Heijnen zat duidelijk anders in de race.
Zij legde de nadruk op de goede wil van het 
bedrijf. Gevraagd naar maatregelen die de 

overheid ging nemen, verwees ze naar de twee 
metingen van het RIVM die nog op de rol staan 
voor dit jaar en niets meer. De metingen vond 
de staatssecretaris al heel wat. Ze verklaarde na 
afloop van haar bezoek zich op de feiten te willen 
richten. Nu maar hopen dat de powerpoint van 
de Dorpsraad – boordevol feiten – beklijft. 

De indruk die bleef hangen, was evenwel dat de 
staatssecretaris de feiten en de urgentie aan-
gaande gezondheid en milieu in de IJmond juist 
negeert. Daarom zond de Dorpsraad samen met 
de andere bewonersgroepen na afloop nog een 
brief aan de staatssecretaris. Ook de Tweede 
Kamerleden die over de miljardensteun aan Tata 
Steel moeten besluiten, kregen een brief. 
‘De staatssecretaris komt argeloos over als zij niet 
tegelijkertijd de door Tata beloofde verbeteringen 
tevens afdwingt in regels en vergunningen,’ staat 
daar onder meer in.

Wil je de brieven lezen? Ga dan naar 
www.wijkaanzee.org 

en kijk bij ‘Laatste nieuwsberichten’.

Bewoners ontmoetten ‘argeloze’ staatssecretaris

Dirk Weidema van het Milieuplatform IJmuiden-
Noord was bij de bijeenkomst in Het Hoge Duin 
(zie elders deze pagina) aanwezig. Ook hij was 
verbouwereerd na afloop. Hij kijkt vanuit zijn 
huis uit op de cokesfabrieken en ziet voortdurend 
de zwarte, kankerverwekkende uitstoot. 

Hoe bestaat het dat je als bestuurder na een 
karrevracht verontrustende rapporten, tot vijftig 
procent meer kans op kanker in het gebied 
plus vele decennia van bekende problemen niet 
verder komt dan weer twee onderzoeken aan te 
kondigen?

Hij zette wat quotes uit de kranten voor de staats-
secretaris op een rij.
• 1931 - Schandelijk kapitalistisch wanbeheer in 
de Benzolfabriek te IJmuiden.
• 1952 - De GGD rapporteert “Velsens gezond-
heidsbeeld ligt boven landelijk gemiddelde” “Elk 
jaar sterven er vijftig Velsenaren aan kanker”.
• 1961 - Uit het Hoogoven-concern “Wat bloe-
men doet verdorren kan voor de mens niet goed 
zijn.” “Eerst het product, daarna de arbeider.”
• 1966 - Luchtvervuiling Zaanstreek “Stappen 
tegen Hoogovens gevraagd”
• 1971 - Ir W. Visser “Er is geen enkele aan-
wijzing voor enige schadelijkheid voor de 
gezondheid ten gevolge van het door ons 
bedrijf geëmitteerde stof ”
• 1972 - Tussen kanker en verontreinigde lucht is 
relatie.

• 1978 - Risico’s kanker bij Hoogoven verzwegen. 
Dat de kans op kanker voor werknemers van 
cokesovenfabrieken zeven tot tien maal groter is 
dan normaal wordt verzwegen.
• 1982 - Wel staal maken maar niet op deze 
manier.
• 1991 - Regent het nog steeds grafiet bij jullie? 
Wijk aan Zeeërs zijn herhaalde vervuiling 
Hoogovens goed zat.
• 1991 - Rechter moet grafietregens Wijk aan Zee 
een halt toeroepen.
• 1991 -  Hoogovens is van goede wil, maar 
“garanderen kunnen wij niets”.
• 1993 -  Metaal ontduikt regels over gifstoffen.
• Over de periode Corus zijn geen openbare 
krantenberichten beschikbaar.
• 2015 - “Pieken niet persé van Tata” Schoon-
maakactie in Wijk aan Zee na stofwolken bij 
Tata.
• 2017 - Vertroebelt zicht op incidenten bij Tata 
Steel.
• 2018 - Veiligheid slecht bij Tata. Tata heeft de 
registratie van kankerverwekkende stoffen niet 
op orde. 
• 2018 - Dwangsom Tata voor zwijgen over 
fouten.
• 2019 - Grafietregens, bodemverontreiniging, 
illegaal bouwen. Tata ziet in 9 jaar 8 dwang-
sommen.
• 2019 - Huisartsen slaan alarm over grafiet.
• 2019 - Tata in de fout met uitstoot – de uitstoot 
van stof met daarin zware metalen overschrijdt 

anderhalf tot tweemaal de vergunning.
• 2021 - Omgevingsdienst: Tata Steel loost kwik 
in riool zonder vergunning.
• 2021 - Staatssecretaris Stientje van Vollenhoven 
huivert van verhalen Wijk aan Zee.
• 2021 - Staatssecretaris Van Weyenberg: geen 
toekomst voor Tata Steel als het zo vuil blijft als 
nu.

Harsco en 
de Dorpsraad

De Dorpsraad zond de directeur van Harsco 
medio januari een brief. De strekking: besteed 
het half miljoen dat u terugkrijgt van de overheid 
voor onterecht geïncasseerde dwangsommen aan 
een maatschappelijk doel. Want u hebt juridisch 
gewonnen – vanwege een slordig geschreven 
vergunning - maar moreel niet. Uw bedrijf heeft 
immers wel degelijk ziekmakende stofuitstoot 
veroorzaakt en daarmee de omgeving geschaad. 

De directeur antwoordde: 
‘Wij herkennen ons niet in de door u getrokken 
conclusies.’ En liet weten verder geen discussie
te wensen. De Dorpsraad is benieuwd wat de 
Harsco-directeur bedoelt met zijn karige 
antwoord. Meent hij dat Harsco ook moreel heeft 
gewonnen? 
De Dorpsraad heeft hem – wederom per post – 
om nadere uitleg gevraagd.

Al decennialang rinkelt de bel over de Hoogovens

Het college van B&W heeft 18 februari een voorstel 
naar de gemeenteraad gestuurd om een krediet 
beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van 
de aanleg van een skatebaan in Wijk aan Zee. 
Als de gemeenteraad hiermee instemt geeft zij 
groen licht aan het burgerinitiatief van de toen 
9-jarige Siep Durge uit Wijk aan Zee voor een 
eigen skatebaan in het dorp.

Bijna twee jaar geleden schreef hij een brief aan 
de burgemeester. Hij wilde graag een skatebaan 
in Wijk aan Zee. Andere skatebanen waren ver 
weg. In het Speelruimte-beleid van de gemeente 
Beverwijk is geen skate-voorziening voor Wijk 
aan Zee opgenomen. In zijn reactie op het ver-
zoek van Siep gaf burgemeester Smit dan ook 
aan dat de gemeente geen geld heeft om een 
skatebaan aan te leggen.

Daarop is Siep samen met zijn moeder, familie
en vrienden een crowdfunding begonnen. 
Dat is een groot succes geworden. Er is onder de 
inwoners veel draagvlak voor deze voorziening. 
In totaal heeft hij ruim € 100.000 opgehaald. 
Bij grote sponsors, maar ook kleinere onder-
nemers en héél veel bewoners van Wijk aan Zee 
en Beverwijk. Hiervoor hebben ze onder andere 
een sponsorloop georganiseerd. 

In gesprek met Wijk aan Zee locatie bepalen
Nu het benodigde budget er is heeft de gemeente 
samen met een internationale skatebaanbouwer 
een ontwerp gemaakt. De exacte locatie voor de 
skatebaan is nog niet bekend; daarover gaat de 
gemeente met omwonenden in gesprek.
De eerste voorbereidingen zoals bodemonder-
zoek en inventarisatie van de locaties zijn al 

uitgevoerd. Als de voorbereidingen goed 
verlopen zou de skatebaan halverwege dit jaar 
aangelegd kunnen gaan worden.

Gemeente beheert en onderhoudt de skatebaan
De skatebaan wordt een openbare en vrij toegan-
kelijke voorziening op gemeentegrond. 
Het eigendom en onderhoud van de skatebaan 
komt bij de gemeente Beverwijk te liggen. 
Dit is ook een voorwaarde geweest van enkele 
sponsors om hun bijdrage te leveren.

Ook al wordt de skatebaan volledig bekostigd uit 
het via crowdfunding opgehaalde budget, toch 
moet de gemeenteraad een krediet beschikbaar 
stellen. Dat is vooral een boekhoudkundige regel; 
het betekent niet dat de gemeente mee betaalt 
aan de aanleg. 

Voorstel voor skatebaan Wijk aan Zee naar de gemeenteraad
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Dorpskerk
Zondag 6 maart 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam
Zondag 20 maart 10.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop te Beverwijk

Odulphuskerk
Woensdag 2 maart Aswoensdag 19.00 uur
Oecumenische viering met Odulphuskoor
Voorgangers: p. Ruben Torres en 
ds Arrie van Nierop
Zaterdag 5 maart 19.00 uur
Themaviering  met Themakoor
Voorganger: diaken Jaider
Zondag 13 maart 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorgangers: p. de Wit en diaken Jaider
Zaterdag 19 maart 19.00 uur
Familieviering met Jeugdkoor
Voorgangers: p. v.d. Linden en diaken Jaider 
Zondag 27 maart 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers.

Oecumenische Bijbelkring 
Dinsdag 1 maart is er weer een gespreksavond 
rond de Bijbel in de consistorie van de Dorpskerk 
aan het Julianaplein. Het boek van de profeet 
Habakuk zal worden ingeleid door pastor Nico 
Smit. Een wat minder bekend boek en daarom 
wel zo interessant. De avond begint om 19.30 uur  
vooraf een kopje koffie of thee. De entree is vrij 
en iedereen die geïnteresseerd is, is welkom.

Doe nou maar mee!!
Kent u het antwoord op deze vragen?:
- Wie van de aartsvaders was een hielenlichter?
- Vraagt God om mensenoffers? (Abraham die 
zijn zoon moet offeren)
- Was Jezus vegetariër?

Vragen als deze komen aan de orde in de 
oecumenische Bijbelkring en graag nodig ik 
u uit om met ons mee te doen. Er zijn rooms-
katholieken, hervormden, gereformeerden, oud-
katholieken, doopsgezinden en niet-kerkelijken 
als deelnemers. Het is bij ons niet alleen gezellig, 
maar ook buitengewoon interessant. U hoeft echt 
niet Bijbelvast te zijn en we zijn er ook niet op uit 
om u te bekeren.

De Bijbel is het meest invloedrijke boek in onze 
maatschappij en het maakt je rijk om er meer van 
te kennen en te ervaren en … te herkennen.
We treffen elkaar eens per maand op dinsdag-
avonden in de Dorpskerk in Wijk aan Zee, 
aanvang 19.30 uuur en ik mag u daarbij bege-
leiden. We stoppen meestal uiterlijk om 21.30 
uur. En heeft u geen Bijbel in huis? Dan krijgt u 
er een van mij. Doet u ook mee? Van harte 
welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden bij Jan de Wildt, 
tel.: 0251–374591. Mail: j.c.dewildt@ziggo.nl
Locatie: Dorpskerk – Voorstraat 1 – Wijk aan Zee

Pastor Nico Smit

Vastenmaaltijden
Woensdag 2 maart begint in de christelijke 
traditie weer de Veertigdagentijd. Deze periode 
is ter voorbereiding op het grote feest van de 
Opstanding, Pasen. Een aantal jaren geleden 
ontstond een initiatief van de Raad van Kerken 
om op zes woensdagavonden in de veertig-
dagentijd samen te komen rond een eenvoudige 
maaltijd van soep met brood en tussendoor te 
bezinnen rond een jaarlijks wisselend thema. 
De Odulphusparochie start als eerste. 
Aansluitend aan de maaltijd is er deze avond 
een oecumenische Aswoensdag-viering om 
19.00 uur. Aanvang van de maaltijd 17.30 uur. 
Aanmelden via email: 

leny.stolp@icloud.com of tel 375373
In de deelnemende kerken liggen ook lijsten 
waarop kan worden ingetekend. De maaltijden 
zijn kosteloos maar er wordt wel een inzameling 
gehouden voor een goed doel..

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

Dinsdag 1 maart 
Badgastenkerk: Klankschalen concert; 19.00 uur
Vrijdag 4 maart
De Moriaan: Dorpslunch; 12.00-13.30 uur
Kop van WaZ: Opening expositie ‘Bloem en Zee’; 
17.00 uur
Badgastenkerk: ‘Mannen- en vrouwencirkel’ met 
Niels Koldewijn en Renata Carvalho; 19.00 uur
Zaterdag 5 maart
Spar: startpunt bewoners ruimen zwerfvuil op; 
10.00-11.00 uur
Zondag 6 maart
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14.00 uur
Dinsdag 8 maart 
Badgastenkerk: Klankschalen concert; 19.00 uur
Woensdag 9 maart 
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Vrijdag 11 maart 
De Moriaan: Leestafel: “Gedichten uit de buurt”; 
10.30-12.00 uur
Badgastenkerk: Klankschalen concert; 19.00 uur
Zondag 13 maart
Badgastenkerk: ‘De Meiden in Wijk aan Zee’ 
zingen; 12.00 uur
Dinsdag 15 maart 
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur
Badgastenkerk: Klankschalen concert; 19.00 uur
Zaterdag 19 maart
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Woensdag 23 maart 
Badgastenkerk: Klankschalen concert; 19.00 uur
Zaterdag 26 maart
De Moriaan: Moriaan Darts; 18.00 uur
Zondag 27 maart
Het Hoge Duin: Start Bunkerrondleiding; 
11.30-14.30 uur
Badgastenkerk: ‘Podcastenkerkje’ opname 
podcast over de familie Belinfante; 12.00 uur
Woensdag 30 maart 
Badgastenkerk: ‘Het begint allemaal bij jezelf ’ de 
wereld een betere plek; 19.30 uur

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 5 maart vindt er weer een schoon-
maakactie van zwerfvuil plaats in Wijk aan Zee. 
Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 
Gereedschap is aanwezig. In een uur zal een zo 
groot mogelijk gebied van zwerfvuil worden 
ontdaan. Na afloop kan er in Café de Zon nog na 
gepraat worden met een gratis drankje.

Oud papier ophalen
Zaterdag 19 maart

haalt SV Wijk aan Zee weer oud papier op.
Met de opbrengst daarvan kunnen de groeiende 

kosten van de vereniging worden betaald. 
U kunt het ook bij het Doolhof neerzetten.

Ingezonden
Beste mensen, Tja hoe begin je hiermee. 
Beste patiënten.
Toch sneller dan gedacht, heb ik afscheid 
genomen van mijn Wijk aan Zee en mijn oude 
praktijk. Ik ben gestopt op 1 februari. Dus als dit 
in De Jutter staat ben ik al weg. Deels met pijn 
in mijn hart. Immers vijf en dertig jaar heb ik 
lief en leed mogen delen met jullie. En deels met 
kriebels in de buik. Weer een andere fase, een 
nieuw avontuur.
Ik wil jullie allen bedanken voor het in mij 
gestelde vertrouwen, de fijne gesprekken en de 
contacten. Ik heb het volste vertrouwen in mijn 
opvolgers dokter Mick Burger en dokter 
Dennis Hooijberg. Aan hen en aan uiteraard 
Shana Carina Sandy, Dorien, Rene en Edith 
hebben jullie een echt goed team van artsen en 
POH en assistenten. Van afscheid nemen hou ik 
absoluut niet. Dus doe ik dit op deze manier. 
Ik wens jullie allen veel geluk en gezondheid toe.

Arnold van Oudvorst, alias Ab.

Vrijwilliger voor toezicht zwemmen
Een aantal dorpsgenoten zwemt op maandag 
en/of dinsdagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur in 
Heliomare. Dat wordt georganiseerd door de KIS 
- Kennemer Invalide Sportclub en begeleid door 
hun vrijwilligers. Ze vragen dringend om (inval-)
vrijwilligers, anders moet er een keer zwemmen 
opgeheven worden. Dat zou heel verdrietig zijn. 
Al zou er maar iemand af en toe bij ziekte in wil-
len vallen. Op de website staat meer informatie:

www.dekis.nl
Of neem contact op met Greet Cudovan:

06-1084 6289

Schildersgroep in de Kop van WaZ
Al vele jaren bestaat er een schildersgroep in de 
Kop van WaZ. Enthousiaste kunstschilders laten 
zich door elkaar inspireren en schilderen naar 
eigen idee. Er wordt geschilderd met olieverf, 
acryl, potlood, gemengd of wat je zelf prettig 
vindt. Door het samen in een kleine groep te 
schilderen ontstaat er een sfeer die erg stimule-
rend is en uitdaagt om heerlijk enkele uurtjes met 
je kunstwerk bezig te zijn. In blokken van enkele 
weken wordt er gedurende het jaar geschilderd 
op de donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur
Wil je meer weten of heb je interesse?
Neem dan contact op met Jannet:

j.pieters@telfort.nl

Osteopathie bij Be my Guest
In oktober berichtten we dat Trudi Duin eens 
per maand haar osteopathie praktijk kon runnen 
vanuit het gezondheidscentrum. De locatie is 
gewijzigd: “Eén middag in de maand, op maan-
dag, zal ik bij Be my Guest een ruimte naast het 
restaurant gebruiken voor osteopathie behande-
lingen. Ik ben Ella dankbaar dat ze mij steunt in 
de mogelijkheid om de inwoners van Wijk aan 
Zee op deze mooie locatie te kunnen behandelen”. 
De studio is te vinden naast het restaurant Be my 
Guest, tegenover het kerkje aan het Juliana-
plein aan de Voorstraat 2, op de begane grond. 
U kunt een afspraak maken via 

06-53692768 of info@osteopathie-Duin.nl.

Expositie ‘Bloem en Zee’
Op donderdag 3 maart start een nieuwe expo 
in de Kop van WaZ van vier leden van het 
Kunstenaars Collectief met verschillende 
disciplines. Door deze diversiteit ontstaat er een 
eclectische samengaan van hun werken. 
Gea Nagel bewandelt haar eigen kunstzinnige 
straat waardoor zij schilderijen maakt die altijd 
verrassend zijn door zowel kleur als onderwerp 
als ontwerp. Tineke van Hout is zo’n kunstenares 
waaraan andere kunstenaars een hekel hebben: 
alles wat zij oppakt, lukt haar. Of het nu haar 
keramische beelden of schilderijen zijn van acryl 
of waterverf, Tineke brengt er een laag humor 
in, vooral in haar keramiek. Jopie Mellema, de 
koningin van de zee, heeft weer prachtige zee-
zichten waarbij je het water aan de voeten voelt 
alleen al bij het kijken ernaar. Elly van Dongen, 
die vorig jaar voor de eerste maal haar werk in 
de Kop vertoonde, openbaart nu een heel andere 
kant van haar kunstzinnigheid. De abstracte 
schilderijen van een jaar geleden hebben plaats-
gemaakt voor melancholische werkjes waarin de 
natuur centraal staat. 
De opening van ‘Bloem en Zee’ is op vrijdag 
4 maart vanaf 17.00 uur in de Kop van WaZ, 
Voorstraat 12. Het wordt een gezellige boel dus 
kom langs. Het mag per slot van rekening weer.
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