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Kim Zoutendijk - artist in residence
im Zoutendijk, voormalig actrice, 
theatermaakster, cliniclown, en 
huidig artist in residence bij 

Be my Guest. Een wervelwind vol ideeën 
die niet van stoppen gehoord heeft en in 
een week tijd meer van Wijk aan Zee en 
haar inwoners weet dan dorpelingen die 
hier al jarenlang wonen.

Als theatermaakster heeft Kim op 25 
november jl ‘s avonds in de volgepakte 
eetzaal van Be my Guest de gasten tijdens 
hun diner vermaakt met haar goeddeels 
geïmproviseerde theaterspektakel. 
Het karakter waar zij in opging, verscheen 
eerder in de week in de straten van Wijk 
aan Zee waar zij achteloos achtergelaten 
rommel van zowel inwoners als toeristen 
heel onzelfzuchtig opruimde.

Kim woont momenteel in het verre 
Sittard en verlangt ernaar om min of 
meer permanent in Wijk aan Zee te 
kunnen wonen. Het dorp is toegankelijk, 
meent zij, en er is geen kliekjesvorming 
in de zogenaamde “kunst scene” waar je 
iemand moet zijn om iemand te kennen. 
En andersom. Ook vergeleken met vele 
andere dorpen vindt zij Wijk aan Zee 
uitnodigend naar buitenstaanders toe. 

En zij kan het weten: om het juiste dorp 
te kunnen vinden die aan zowel haar 
eisen als voorstellingsvermogen voldeed, 
is Kim in zo’n beetje elk dorp geweest dat 
de Nederlandse kust rijk is: van Renesse 
naar Hoek van Holland om via Katwijk 
met een ommekeer bij Den Helder in 
Wijk aan Zee terecht te komen. Zij is 
ideaal voor een pub-quiz aangezien zij 
elk gehucht aan de kust weet te vinden.

Volg deze actrice/docent podiumkunsten 
op facebook of haar instagram account 
om van al haar toekomstige onder-
nemingen op de hoogte te blijven.

K ezeten aan de lange tafel in 
de personeelsruimte van het 
Reddingsstation zegt Ruud van 

Wilgenburg: “Ik ben geboren en getogen 
aan de Relweg, dicht bij het strand. Ik ging 
altijd al naar de zeereep als het een beetje 
waaide. Naar het strand toe, al was het 
midden in de nacht.”

Sinds 1972 is Ruud vrijwilliger bij het 
KNRM-station van Wijk aan Zee. 
Vele jaren was hij ook lid van de voetbal-
vereniging Wijk aan Zee, eerst als speler 
en daarna als verzorger en masseur voor 
de selectiespelers. Sinds 2017 vervult 
Ruud ook de functie van Strandvonder.

Ereburger Wilgenburg 
Het college van B en W is zo onder de 
indruk van wat Ruud van Wilgenburg 
allemaal doet en vooral ook hóe hij het 
doet, dat hem in november de Gouden 
Erepenning met bijbehorend Beverwijks 
ereburgerschap werd toegekend.
In zijn 50 jaar bij KNRM heeft hij zo’n 
beetje alle functies bekleed en alle taken 
uitgevoerd die er maar te doen zijn. 
Zijn huidige functie: beheerder boothuis: 
“We regelen lopende zaken rondom en 
in het boothuis, zorgen dat er eten en 
drinken is voor de mannen en koffie, 
allerlei zaken”. Het reddingsstation is 
onlangs verbouwd om plek te bieden voor 
een nieuwe, betere en grotere reddings-
boot. Alles in het gebouw ziet er tip top 
schoon en strak uit. En aan het plafond 
hangt het legendarische ‘whipper’- mand-
je waarmee in 1973 met hulp van Wijk 
aan Zeese redders de bemanning van het 
in een vliegende storm gestrande schip 
Wan Chun aan land werd gebracht en ook 
een touwladder van de in 2009 gestrande   
Aztec Maiden.

Dat was wel een mooi joppie, lekker vrij
Ruud van Wilgenburg lijkt een talent te 
hebben om alles waar hij van houdt en 
waar hij zich nuttig kan maken heel dicht 
bij huis te vinden. ”Als het een beetje 
waait dan ben ik op het strand. Ja het 
blijft mooi, natuurlijk. Het gaat nooit 
vervelen. Nooit. Het is elke dag anders. 
De banken zijn anders je ziet elke keer 
verschillen, nieuwe dingen. Ik heb altijd 
in de elektronica gewerkt bij Tata, toen 
Hoogovens. Daar heb ik 40 jaar gewerkt. 
De afdeling telecommunicatie, dat zijn 

alle intercoms in de fabrieken, noem het 
maar op, gesloten tv-systemen, mobiele 
verbindingen, later kwam daar dus inter-
net bij. Datawerk, hoewel dat niet speci-
fiek mijn ding was, je nam het wel mee 
in je werk natuurlijk. Brandbeveiliging, 
toegangscontrole.... dat was wel een mooi 
joppie. Lekker vrij. Geen vaste werkplek, 
we zwierven over het hele terrein, we 
deden ook dingen buiten het terrein. 
Dat vond ik allemaal mooi”.

De laatste jaren spoelt er bijna niks 
meer aan op het strand, maar toch... 
“De laatste zes, zeven jaar spoelt er bijna 
niks meer aan op het strand. Ja, je hebt 
nog wel eens wat rommel. Vroeger lag na 
een storm het hele strand bezaaid met 
hout, was je dagen bezig om het op te 
ruimen. Dat komt bijna niet meer voor. 

Toch is een strandvonder nodig ja. 
Je hebt toch een aantal keren per jaar 
vaten met olie, chemisch afval, heel veel 
dode beesten, bruinvissen. Ik heb zo’n 
gevaarlijke stoffenkaart op mijn telefoon 
staan. Dat laat ik dan afvoeren door een 
gespecialiseerd bedrijf. Ja ik heb wel een 
aardig netwerk. Dat bouw je wel op in 
al die jaren. Als ik het mee kan nemen, 
neem ik het meteen mee, als het normaal 
kan. Als er een zeehond op het strand is 
stuur ik een foto naar Pieterburen, daar 
wordt ie beoordeeld vanaf de foto. 
We houden hem een paar dagen in de 
gaten, ze komen toch elke keer het strand 
op. Wordt ie slechter? Dan wordt ie 
opgehaald. 

Zeehonden moeten ook rusten, meestal 
zijn ze gewoon gezond
Meestal is het beste: zoveel mogelijk met 
rust laten. Vroeger moest elke zeehond 
die aan land kwam naar Pieterburen want 
die was ‘ziek’. Meestal zijn ze gewoon 
gezond, zijn ze aan het rusten, ze moeten 
ook even slapen, ze zijn continue in 
beweging in dat water. Bij het publiek 
leeft nog steeds: een zeehond op het 
strand, die moet naar Pieterburen, dat is 
nog steeds zo. Daar heeft Lenie van 
‘t Hart natuurlijk een hoop aan gedaan 
om dat in te prenten maar de inzichten 
zijn gewoon veranderd. Dode beesten 
haal ik van het strand af die worden door 
de dierenambulance opgehaald bij het 
boothuis. Als een dier te groot is laten 
we die weghalen door een shovel. 
Je hebt er ook bij die wegen 250 kilo.

Wij zaten altijd op het strand, 
je vriendenkring zat buiten 
Ik vind het strand in de winter het mooi-
ste. Lekker rustig stil. Dan is het strand 
wat het hoort te zijn, tenminste bijna. 
Vroeger had je een aflopend strand nu is 
het een terp. ‘s winters als het rustig is, 
een beetje koud is, niet te veel mensen op 
het strand, dan vind ik het wel het mooi-
ste. We zaten altijd op het strand in mijn 
vroege jeugd al. Als we gingen spelen 
gingen we naar het strand, of je ging naar 
de pier. Iedereen deed dat, je vrienden-
kring iedereen zat buiten, dat hoorde er 
gewoon bij. Tegenwoordig leven ze achter 
een scherm, wij leefden buiten.

Tekst en foto: Jan Paul van der Meij.

G
Als het een beetje waait ben ik op het strand

ok dit jaar verschijnt de 
‘Wijk aan ZeeDee’. De 21e alweer. 
Traditiegetrouw vinden de 

opnames plaats op 7 december in de 
huiskamer van de initiatiefnemer Bert 
Kisjes aan de Julianaweg 35. De liedjes 
verschijnen niet meer op een schijfje, maar 
worden online gepubliceerd. De organisatie 
is in handen van SaWaz.

Kisjes houdt van 14 uur tot middernacht 
open huis. Iedereen is welkom om een 
liedje te komen spelen, je hoeft geen 
professionele muzikant te zijn. Om de 
opnamen gestroomlijnd te laten verlopen 
is het de bedoeling dat je thuis repeteert. 
Er zal een geluidstechnicus aanwezig 
zijn, om opnamen te maken die later 
online beschikbaar worden gemaakt. 
Het is waarschijnlijk de laatste keer dat 
de uitvoeringen plaatsvinden in het huis 
van Bert Kisjes. Nu hij de organisatie aan 
SaWaz heeft overgedragen, is het in ieder 
geval zeker dat de traditie wordt voort-

gezet. Je hoeft je vooraf niet aan te 
melden. De gastheer verzorgt een pan 
erwtensoep, maar bezoekers en deel-
nemers worden gevraagd om zelf een 
drankje mee te nemen voor zichzelf en 
om te delen. 

Ook dit jaar een Wijk aan ZeeDee

O
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Volksoperahuis: ‘De moed om te vertrekken’
vrijdag 9 december in Café de Zon

SaWaZ organiseert op 9 december a.s. in Café de Zon een theater-
voorstelling van het Volksoperahuis: De moed om te vertrekken. 
Dit is een ontdekkingstocht naar de wereld van de Tango. 

Ruim honderd jaar geleden zochten miljoenen Europeanen hun 
heil aan de oevers van de Rio de la Plata. Zij gingen het avontuur 
tegemoet en reisden naar een onbekende bestemming, op zoek 
naar een beter bestaan. De confrontatie met de aanwezige 
bevolking en cultuur leverde een nieuwe muziek- en dansvorm 
op: de Tango. Zanger Kees Scholten ontwikkelde een passie 
voor de Tango en ontdekte dat het meer is dan alleen een dans. 
Nieuwsgierig geworden naar de bijzondere liederen die hij 
tegenkwam begon hij zelf vertalingen te maken van deze teksten 
en dook zo dieper in dit fascinerende genre. Deze  gezongen 
vertalingen nemen je mee naar een wereld van havenkroegen, 
huurkazernes, bordelen en naar de ziel van mensen die de 
moed hebben om te vertrekken. Liederen over illusie, liefde en 
frustratie. Vurig en passioneel, maar ook met humor gebracht. 
Begeleid door Margreet Markerink op piano en aanstormend 
talent Emmy Storms op viool. 

Kaarten zijn te koop voor 15 euro (inclusief 1 drankje) via: 
ticketkantoor.nl/shop/volksoperamoed

Na de voorstelling kan er tango gedanst worden! 

e winterexpositie in de Kop van 
WaZ heet “Alles wat aandacht 
nodig heeft”. Het is een titel van 

deze tijd die haarfijn weergeeft hoe divers 
deze expositie van Christie Greeve, 
Annemiek Schmidt Crans en Marjolein 
van Haaften is.

Waar Van Haaften voorheen collages 
maakte die het leven in coronatijdperk 
weerspiegelden, verrast zij ons ditmaal 
met houtskoolwerken en zwart-wit col-
lages. Vooral de bomen van haar houts-
koolwerk hebben een surrealistische 
uitstraling waarin takken op vervormde 
handen lijken, die op een positieve 
manier doen denken aan Hannah Höch 
in haar dadaïstische periode.

Schmidt Crans exposeert zeefdrukken 
van wijlen Dirk, een hond, als onderdeel 
van het Dirkje Museum. Deze unieke 
werken zijn vervaardigd op A4 bladen 
over Madrid, waar Dirk is geweest. In de 
zeefdrukken blikt Dirk, een zwarte hond, 
staand in gras, terug naar de kijker. Hij is 
speels, afwachtend, staart vrolijk zwierend 
omhoog. Kenmerkend voor het werk van 
Schmidt Crans is de aandacht voor 
achtergrond, ambiance en uitstraling.

Bijna als tegenhanger van deze strakke 
werken, brengt Christie Greeve kleur in 
het leven met haar bollen en ballen die 
zo kenmerkend zijn voor de december-
maand. Ook bij Greeve zit er, echter, een 
diepere gedachte achter met haar bol van 
de Aarde. Aan de ene kant floreert de 
natuur weelderig, terwijl aan de andere 
kant het brakke zichtbaar is van waar de 
mens heeft huisgehouden. Haar haakwerk 
is weergaloos, fleurig, kleurig, en begeleid
met een boodschap voor onder de kerst-
boom.

De opening van de expositie is op zater-
dag 3 december vanaf 17.00 uur en zal 
opgeluisterd worden door een voordracht 
van de dichter Vanya Sin van Egmond, 
wiens werk ritmisch, strak en met onder-
koelde humor is verweven.
De expositie loopt tot eind januari 2023.

D
Expositie Kop van WaZ - ‘Alles wat aandacht nodig heeft’
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it zijn Tommy en Mini. Allebei kwamen ze, via Animals 
in Need, aangewaaid uit Spanje. Ze wonen nu ruim vier 
jaar bij Marieke Liebregs in Wijk aan Zee. Ze lijken, qua 

ras, het meest op de Australische Silky.

Tommy is al vijftien en woonde eerst twaalf jaar in Spanje. 
Na het overlijden van zijn Spaanse baasje kwam hij bij Marieke 
terecht. Mini kwam direct als puppy en is vier. Hoewel ze nou 
niet direct de allerdikste vrienden zijn, verdragen ze elkaar 
prima. De laatste tijd wordt de oude Tommy, die stokdoof is en 
door beginnende dementie zijn oriëntatie een beetje kwijt is, 
steeds meer op weg geholpen door zijn kwieke zusje. Omdat ze 
alle drie van lange wandelingen houden is er voor de slecht ter 
poot zijnde Tommy de hondenbuggy. Zo zijn ze in ieder geval 
in staat om samen het strand te halen, hun favoriete uitlaatplek. 
Af en toe is het wel lastig om met die dunne bandjes door het 
mulle zand te ploegen. Een buggy met brede banden, zoals een 
strandrolstoel of een strandvisserskarretje zou uitkomst kunnen 
bieden. Maar helaas: hondenbuggy’s zijn er alleen met dunne 

bandjes. In de zomermaanden gaan ze met de bolderwagen naar 
het strandhuisje. Daar mogen ze, in tegenstelling tot honden die 
geen huisje op het strand hebben, de hele zomer op het strand 
zijn. Tommy is vernoemd naar Tommy van Sesamstraat want 
daar lijkt ie wel een beetje op. Mini heet zo omdat zij nu een 
maal klein is. Iedere morgen eten ze, vaste prik, rijst met 
gebraden kippendijtjes en ’s avonds brokjes uit de diepvries. 
Ze trekken er dagelijks minstens drie keer het liefst opuit. 
En, als het niet te hard waait, altijd naar zee. Niet om te zwem-
men, maar om achter de meeuwen aan te hollen, de een wat 
sneller dan de ander. Ze zijn graag in gezelschap van andere 
honden, groot of klein maakt niet uit, ze vinden alles gezellig. 
Ook met hun andere huisgenoten, Marieke heeft ook nog twee 
katten, kunnen ze het prima vinden. Ze doen ook nog samen 
boodschappen, dan gaan ze mee in de fietskar om verse kippen-
dijtjes te halen, want daar houden ze alle drie van. 

Tekst en foto’s: Dik Broekman.
Illustratie: Marjoke Staal.

D

Honderduit
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“Tekenend voor Wijk aan Zee”  Rien Doorn

gedaan in 2021 maar om te zeggen dat ik 
geïnspireerd was: nee. Ik had er genoeg van 
en besloot naar Senegal te vertrekken. Ik ging 
met pensioen, had geen werk, en als zzp-er 
een omzetverlies van 100%. Met m’n aow kon 
ik hier niet rondkomen. In Senegal zou ik 
primitief gaan wonen en voldoende hebben 
aan mijn aow. Dat wilde ik. Dacht ik. 
Als voorbereiding heb ik al m’n spullen weg-
gegeven, ook m’n tekeningen. Op 10 november 
nam ik de trein van Amsterdam naar Brussel 
om vanuit Brussel naar Dakar te vliegen. 
Om half 9 ‘s ochtends stapte ik in het vliegtuig 
en om kwart over 9 er weer uit. Ik werd in het 
vliegtuig overvallen door een paniekaanval. 
Dit weerstaan lukte niet. Ik wist nog maar 
éen ding: ik moet eruit. Ik heb me naar buiten 
gevochten en tegen iedereen gezegd: het spijt 
me, ik kan niet mee. Het was zwart voor m’n 
ogen, ik verloor alle controle over mezelf. 
Dat was een bijzonder moment. ‘s Ochtends 
om half 7 ging ik Wijk aan Zee uit en ‘s avonds 
om half 7 was ik weer terug. Ik kon bij Ella de 
Jong terecht en ben naarstig op zoek gegaan 
naar een ander plekje om te verblijven. 
Er was een aardige mevrouw die op facebook 
een vakantiehuisje te huur zag. Ik heb meteen 
gebeld en daar kon ik gaan wonen. Eerst voor 
een paar maanden en later is dat permanent 
geworden. 

Waar komt zo’n situatie vandaan? In het kort: 
ik wilde weg omdat ik op de vlucht was. Maar 
ik realiseerde me niet dat je jezelf meeneemt. 
Toen heb ik nagedacht over Wijk aan Zee. 
De hartelijkheid waarmee de Wijk aan Zeeërs 
mij terugnamen, heeft mij diep geraakt. Ik kan 
me wel tegen dat dorp en de mensen afzetten, 
maar dat zegt alleen iets over mezelf, niets 
over hen. Ik weet wat ik aan ze heb; dat was ik 

uit het oog verloren. Ik heb het nog steeds niet 
naar m’n zin in Nederland, dat is onveranderd, 
maar ik hoef niet meer op de vlucht. 
Ik ben nog steeds blij dat ik m’n tekeningen 
heb weggegeven en heb geen enkele behoefte 
om te gaan tekenen. Daar ben ik mee gekapt. 
Ik ben met pensioen als tekenaar. Ik heb nog 
éen tekeningetje gemaakt voor de expositie in 
de Kop van WaZ. Hoe het verder zal gaan met 
mijn kunst… 
Ik ben nog een beetje in die kunstwereld bezig, 
want Ezels en Kwasten waarover ik het had, 
was in 2020 en 2021 niet doorgegaan. 
Ook in 2022 niet omdat er niemand was die 
het organiseerde. En het zou zonde zijn als dat 
verdwijnt, dus heb ik het opgepikt en ben nu 
samen met 4 enthousiaste mensen begonnen 
om het in 2023 weer te organiseren. 

Van m’n aow en m’n pensioen kan ik niet 
helemaal rondkomen, dus ik ben op zoek naar 
een bijbaantje voor een dag of twee in de week. 
Dan kan ik tenminste met zekerheid aan mijn 
verplichtingen voldoen. Ik lig er absoluut niet 
wakker van, maar het geeft wel een beetje 
onrust. 

Maar kunst: nee, geen enkele behoefte aan. 
Als je af en toe eens een museum binnenloopt, 
kom je onverwacht leuke dingen tegen. Ik ben 
dit jaar 5 weken in Spanje geweest  en reed met 
de auto langs Figueres, waar het Dali museum 
is. Daar uitgestapt en een dagje rondgelopen. 
Geweldig, wat heeft die man veel bijzonder 
mooie dingen gemaakt. Dat was een belevenis.
Maar om nou in kunst te verdiepen: nee. 
Ik vind het leuk, vind sommige dingen mooi, 
veel dingen niet. En zo hoort het ook.’

Tekst: Yvonne Janssens/Foto: Hans de Bruijn.

ien Doorn, gepensioneerd tekenaar, 
over kunst, Nederland en Salvador 
Dali.

‘Ik heb een rare verhouding met kunst. 
Wie bepaalt wat kunst is? Mijn maatstaf voor 
kunst is als het mij emotioneel raakt. Kunst is 
een beleving, niet een object of doel. Daarom 
ben ik er op tegen dat kunst gerestaureerd 
wordt. Waarom mag het niet vergaan? 
Kunst is vergankelijk.

De allereerste ervaring die ik met kunst had, 
was toen ik zestien was. Ik tekende af en toe, 
geïnspireerd door een oudere neef van mij. 
Ik vond het mooi wat hij maakte en ben dat 
gaan kopiëren. Uiteindelijk heb ik dat ontwik-
keld naar mijn eigen stijl. Hij nam mij mee 
naar een tentoonstelling van Dali in het 
Boymans Van Beuningen Museum in 
Rotterdam, met al zijn beroemde werken. 
Ik voel nu nog de emotie die ik daar ervaarde 
toen ik die schilderijen zag. Zo overweldigend 
mooi. Ik ben blijven tekenen en gaf soms een 
tekening aan een vriend die het mooi vond. 
In 1994 heb ik m’n laatste tekening gemaakt. 
De inspiratie was weg en ik stopte. Tot 2011 
heb ik geen tekening meer gemaakt, dus
zeventien jaar. Best lang. In 2011 woonde ik in 
Engeland en was drie keer getrouwd geweest. 
Ik was nieuwsgierig of ik het leuk vond om 
weer te gaan tekenen. Dus papier gekocht en 
Rotring pennen en de eerste tekening die ik 
maakte, was een ring van Möbius. Precies het-
zelfde als wat ik 17 jaar geleden ook deed. 

Mijn eerste expositie was in Engeland bij een 
man thuis die een pop-up restaurant had. 
Hij vond mijn tekeningen de moeite waard 
om op te hangen voor de gasten. Dat heb ik 
toen gedaan. Vrij snel daarna in een galerie, 
en een andere tentoonstelling. In 2014 ging ik 
terug naar Nederland omdat ik hier werk had 
gevonden. Ik was 15 jaar weggeweest en wist 
niet waar ik wilde wonen. Iemand noemde 
Wijk aan Zee. Okee, het heeft een reputatie op 
kunstgebied. Ik liep een galerietje binnen dat 
Kop van WaZ heette en werd daar vrijwilliger. 
Ook met Ezels en Kwasten deed ik datzelfde 
jaar al mee.

Hoe vond ik het om terug in Nederland te 
zijn? Niet leuk. Dit is puur mijn perceptie, 
maar we zijn met z’n allen zo krampachtig 
bezig om belangrijk gevonden te worden. 
Weet je: in het buitenland vindt niemand 
Nederland belangrijk. Toen corona een feit 
was, vroegen mensen: hoe zit het met jouw 
inspiratie? Die was weg. Ik heb nog wel veel 

R
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et lijkt zo gewoon… Drie keer per 
dag eten! Helaas is dat niet de 
realiteit. Een volwaardige maal-

tijd samenstellen is op dit moment niet 
voor iedereen weggelegd. Dat kan allerlei 
oorzaken hebben. 

Ik werk als vrijwilliger bij de Voedselbank 
IJmond-Noord. De organisatie bestaat 
geheel uit vrijwilligers. Dat trok mij aan 
toen ik stopte met werken bij Heliomare. 
Bij deze voedselbank zijn 80 vrijwilligers 
actief. Op dit moment (half november) 
maken wij iedere week 144 voedsel-
pakketten. Een pakket bestaat uit: ontbijt-
producten, houdbare producten voor drie 
hoofdmaaltijden en vlees, brood, zuivel, 
groenten en fruit hoort daar uiteraard bij. 
Het pakket wordt aangevuld met snoep, 
koek, zoutjes, maar ook menstruatie-
materiaal, en hygiëne producten. De 
producten krijgen wij van het distributie-
centrum Amsterdam, plaatselijke super-
markten, leveranciers en particulieren. 
Onze voedselbank heeft vier uitgiftepun-
ten: Heemskerk, Castricum, Uitgeest en 
Beverwijk. Mensen uit Wijk aan Zee 
vallen onder Beverwijk. Als mensen 
denken in aanmerking te komen voor een 
pakket kunnen zij dat vinden op 

www.voedselbankijmond.nl 

Mensen kunnen de voedselbank steunen 
door producten in natura te schenken en 
donaties zijn altijd welkom. 

Wij krijgen op het moment veel vragen 
hoe mensen (een gedeelte van) de ener-
giecompensatie kunnen schenken aan de 
voedselbank. Dat zou natuurlijk heel fijn 
zijn. Als mensen dat willen kunnen ze 
op de website een donatie doen en in de 

omschrijving vermelden: energiecompen-
satie. Dan worden daar extra producten 
voor de deelnemers van gekocht. Voor 
vragen of het schenken van producten 
kan je bellen met 0251-200791.
Ik heb bewondering voor al die vrijwil-
ligers die met elkaar iedere week weer 
mooie pakketten kunnen verzorgen voor 
de deelnemers. 

Yvonne Molenaar.

De voedselbank is er niet voor niets

a het succes van haar boek 
“Krijt” heeft Yvonne Janssens 
opnieuw een vrolijk verhaal 

uitgebracht: “Halcyonische dagen”.

Iedereen die wel eens een maandje in 
een kantooromgeving heeft doorgebracht, 
zal de perikelen hierin herkennen: het 
geroddel over andere collegae, de onder-
linge samenwerking, of een kantinelunch 
die verstoord wordt door het aanschuiven 
van een ongewenste collega. En vooral de 
koffiemachine op de gang is een gewilde 
stek waar met en over anderen gebabbeld 
wordt. Maar het is ook de favoriete plek 
om te flirten met die ene collega die altijd 
zo leuk lacht.

Ros komt bij de koffiemachine Eef tegen, 
een juriste die nog maar pas begonnen is 
op de juridische afdeling. Ze raken aan de 
praat, weten het direct goed met elkaar te 
vinden en zoeken tijdens de lunchpauze 

een café waar ze zichzelf moed indrinken 
om weer een middag op het werk door te 
kunnen komen. 

In het rattendoolhof van verzekerings-
maatschappij BeVerIng wordt op alles 
gewed, worden afscheidsfeesten georgani-
seerd, en komen managers die hun eigen 
huishouden nauwelijks kunnen bestieren 
een afdeling runnen.

“Halcyonische dagen” is een heerlijk boek 
om bij te ontspannen en over te gniffelen. 
En je krijgt tips hoe rijst verbouwd kan 
worden in Wijk aan Zee. Dit boek zet 
niet-lezers aan het lezen en is daarom 
het ideale presentje om het kerstfeest 
zaliger te maken, de hannukah prettiger, 
de kwanzaa ontspannender en het 
paganisme vrolijker. Of geef dit als 
cadeautje aan jezelf; dat is namelijk 
toegestaan tijdens de feestdagen.

“Halcyonische dagen” is te koop bij de 
Kop van WaZ aan de Voorstraat 12 in 
Wijk aan Zee of via www.schrijversin-
druk.eu. Ook als ebook via applebooks.

Nieuw boek van Yvonne Janssens : “Halcyonische dagen”

H

N
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In de pen vanwege wat nooit gezegd 
wordt door Tata Steel en fans

Naar Den Haag vanwege 
de staatssteun voor Tata Steel

oet je de staalproductie persé 
in Nederland houden omdat je 
anders de problemen van 

ongezonde en vervuilende uitstoot 
exporteert in plaats van oplost? 

Het is een punt dat Tata Steel vaak 
opbrengt in zijn lobby voor groen staal 
in IJmuiden. De redenering is: als je veel 
staal gebruikt, zoals wij in Nederland, is 
het hypocriet hier in IJmuiden de boel 
te sluiten en het dan voortaan van elders 
in de wereld, waar het toezicht minder 
streng is, te importeren. Het klimaat 
schiet daar immers niets mee op.

In de NRC stond afgelopen maand ook 
een opinieartikel met deze strekking. 
Het was geschreven door een ingenieur
werkzaam voor een adviesbureau 
(DAREL) dat de vergroeningsslag bij Tata 
Steel leidt. Dat laatste had de NRC er 
overigens niet bij vermeld. 

De Dorpsraad besloot tot een ingezonden 
brief. Niet omdat zij tegen vergroening is. 
Maar in het debat wordt steeds vergeten 
dat duurzaamheid ook gezondheid (van 
mens en milieu) inhoudt. Dat is waar de 
Dorpsraad voor staat. En de Dorpsraad 
hecht aan een debat waarin de feiten 
centraal staan. Er wordt erg gemakkelijk 
beweerd dat de vervuiling geëxporteerd 
wordt; de feiten laten wat anders zien. 
En de meest voor de hand liggende (en 
beste en goedkoopste) manieren om te 
verduurzamen worden nooit genoemd. 
De focus is altijd de dure waterstof. 

Dit schreef voorzitter Vera van Waarden-
burg daarom namens de Dorpsraad in de 
NRC van 14 november:

Produceer staal waar het echt 
duurzaam kan 
In zijn pleidooi voor behoud van Tata 
Steel in Nederland (Hou zware industrie 
juist hier – maar wel schoner, 8/11) woog 
Christopher Christiaanse alleen het 
klimaat mee. Maar in een dichtbevolkt 
land als het onze is zware industrie op 

bijna iedere locatie een directe, zware 
aanslag op de gezondheid van bewoners. 
Tata is verantwoordelijk voor 94 pro-
cent van de totale PM10-emissie in de 
gemeente Beverwijk. In hoge concentratie 
veroorzaakt deze fijnstof longkanker. 
Anders dan Christiaanse denkt, verhuist 
de productie bij sluiting niet naar het 
buitenland. Er is structurele over-
capaciteit in de staalindustrie en de 
toekomst is onzeker. Als staal maken 
kostbaarder wordt vanwege milieuwet-
geving, zullen afnemers vaker de 
voorkeur geven aan aluminium, kunst-
stoffen of natuurlijke materialen. 

De vraag naar staal zal dan afnemen. 
En mocht de productie wel naar het 
buitenland verhuizen, dan is die niet per 
definitie smeriger. De meeste nieuwe 
fabrieken zijn de afgelopen twintig jaar 
gebouwd in China. Die zijn zeker zo 
modern en vaak schoner dan de hoog-
ovens in IJmuiden. In India wordt
inmiddels al circa 30 miljoen ton staal 
met moderne DRI-technologie (zonder 
kolen) geproduceerd. Dat is meer dan 
vier keer wat IJmuiden maakt.

Duurzaam is staal maken op of vlakbij 
de locatie waar de grondstoffen worden 
gewonnen – of vlakbij de afnemers. 
In Nederland is geen van de twee het 
geval. Honderd procent van de grond-
stoffen (ertsen, kolen) wordt geïmpor-
teerd en bijna alle productie geëxpor-
teerd.

De Amerikaanse staalindustrie maakt 70 
procent van zijn staal uit schroot. 
Nederland exporteert schroot en 
IJmuiden blijft ook straks nieuw staal uit 
erts produceren. Dat is niet duurzaam 
(kost meer energie), maar ook veel 
schadelijker voor de omgeving. 

Conclusie: 
zet zware industrie op de juiste plek neer. 
Dat is waar het zo min mogelijk schade 
aanricht en produceer met de juiste 
technologie.

M
n november reisden een tiental inwoners 
uit Wijk aan Zee af naar Den Haag. Doel? 
Het debat in een commissie van de Tweede 

Kamer over verduurzaming van de industrie en 
afspraken met Tata Steel. De bewoners zaten 
op de publieke tribune om Kamerleden te laten 
zien dat hun besluiten de gezondheid van echte 
mensen betreffen. (Fotograferen aldaar door 
bezoekers is verboden dus de lezers moeten het 
hier zonder beeld doen).

Wat stond (en staat) op het spel? 
De regering is van plan miljarden staatssteun 
aan Tata Steel te geven voor de ombouw van 
de staalfabriek via gas naar waterstof. 
Het bedrijf in IJmuiden is veruit de grootste
CO2-producent in Nederland en staal maken
met gas of waterstof drukt die uitstoot 
aanzienlijk naar beneden. Dat is fijn voor het 
klimaat en voor het bedrijf dat straks fors 
moet gaan dokken voor zijn CO2 rechten. 
Maar het doet weinig tot niets voor onze 
gezondheid. Die loopt door slechte luchtkwa-
liteit gevaar. Denk aan de uitstoot van stikstof, 
kankerverwekkende stoffen en zware metalen. 
De grote boosdoeners zijn de kooksfabrieken 
en met name de lekkende, verouderde kooks-

fabriek 2, zoals blijkt uit recente onafhanke-
lijke metingen. Volgens Tata Steel en de FNV 
is eerder sluiten van deze fabriek onmogelijk 
en moeten omwonenden zich hier maar bij 
neerleggen. De Dorpsraad, Frisse Wind.nu en 
andere organisaties uit de IJmond leggen zich 
daar niet bij neer. 

Wat willen de Dorpsraad en andere 
organisaties? 
Zij vinden dat het kabinet alleen staatssteun 
kan geven met harde randvoorwaarden aan 
Tata Steel over klimaat, milieu én gezondheid. 
En daaronder het zo snel mogelijk sluiten van 
kooksfabriek 2. Samen met Milieudefensie
deden Frisse Wind en de Dorpsraad een 
verklaring hierover toekomen aan de ministers 
Jetten (Klimaat en Energie) en Adriaansens 
(Economische Zaken en Klimaat). Verklaring 
lezen? Klik dan hier: https://milieudefensie.
nl/actueel/oproep-geen-staatssteun-naar-tata-
steel-zonder-harde-randvoorwaarden.

En wat was de uitkomst van het debat? 
De overheersende indruk was dat het minis-
terie van EZK die over de subsidie gaat niet 
veel zin heeft om met Tata te dealen over 

voorwaarden met betrekking tot gezondheid. 
Ook al ligt er een motie van de Kamer die stelt 
dat er geen subsidierelaties mogen worden 
aangegaan zonder harde afspraken over ‘de 
te behalen gezondheidswinst in de omgeving 
van Tata Steel’. Aanvankelijk stelde de minister 
ferm dat gezondheid via de vergunning van 
de provincie geregeld is en door het bedrijf 
zelf (met de Roadmap Plus). Later kwam ze 
erop terug. Toen zei ze dat gezondheid wel een 
onderdeel zal zijn van de afspraken. En het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(dat gaat over onder andere luchtkwaliteit en 
het RIVM) zou daarbij betrokken zijn. 

Wordt vervolgd? 
Wel zeker. Als deze Jutter bij de drukker ligt, 
is de staatssecretaris van I en W op bezoek 
geweest in Wijk aan Zee. Een van de vragen 
die haar gesteld is: hoe wordt gezondheid 
vastgelegd in de maatwerkafspraken?

Zelf het debat zien? Dat kan via de link:
www.youtube.com/watch?v=r3xUOo0yOps
De documenten inzien? www.tweedekamer.nl/
debat_en_vergadering/commissievergaderin-
gen/details?id=2022A04227

I
Belangrijke
informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
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: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieuklachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242 255
www.meldpuntoverlasttata.nl
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015 555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl

Overige klachten
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/fixi
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

Diversen
Gemeente Beverwijk en Gebeidsverbinder 
Beverwijk-West voor: Leefbaarheid, Sociale 
Samenhang en Bewonersparticipatie 256256
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Secretariaat Dorpsraad: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
Dorpsverbinder Wijk aan Zee:
Jolanda van der Wal 06-1969 5231
vanderwal@welzijnswb.nl

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

(advertentie)
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Agenda www.tipwijkaanzee.nl/evenementen. 
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Donderdag 1 december
De Moriaan: Pepernoten bakken door 
kinderen; 14:00-16:30

Vrijdag 2 december
Buurtzorg Relweg 11a: Verzamelen Tuinteam 
Wijk aan Zee; 10:00
De Moriaan: Pepernoten bakken door 
kinderen; 14:00-16:30

Zaterdag 3 december
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00
Badgastenkerk: Zachte kracht van Taichi & 
Qigong met Annoeska van der Struif; 10:30
Badgastenkerk: Foto-expositie “Dorpelingen” 
Hans de Bruijn; 13:00-17:00
Kop van WaZ: Opening expositie:
“Alles wat aandacht nodig heeft”; 17:00

Zondag 4 december
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12:00
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14:00

Dinsdag 6 december
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 20:00

Woensdag 7 december
De Moriaan: Kinderkoken 8 t/m 12 jaar; 15:00
inschrijven: vanderwal@welzijnswb.nl
Woonkamer Bert Kisjes: Opname Wijk aan 
ZeeDee; 16:00-24:00

Donderdag 8 december
Sonnevanck: PopQuiz; 20:30-23:00

Vrijdag 9 december
Buurtzorg Relweg 11a: Verzamelen Tuinteam 
Wijk aan Zee; 10:00
Badgastenkerk: Mantra & Yoga Nidra; 20:00
Café de Zon: Het Volksoperahuis met 
‘De moed om te vertrekken’; 20:00
Boegbeeld: Live muziek: Malthus; 21:00

Zaterdag 10 december
Badgastenkerk: Foto-expositie “Dorpelingen” 
Hans de Bruijn; 13:00-17:00
Odulphuskerk: Kerst-In Jeugdkoor; 19:00

Zondag 11 december
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12:00
Café de Zon: Glühwein-festival; 14:00
Badgastenkerk: Concert met Lut, 
Annemarieke en Saskia; 11:00

Dinsdag 13 december
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 20:00

Dorpskerk
Zondag 4 december 10.00 uur
2e zondag van de advent
Voorganger: mevr. ds. M. Myburgh
Zondag 11 december 10.00 uur
3e zondag van de advent
Voorganger: ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis
Zondag 18 december
Gezamenlijke dienst in de Vredevorstkerk
Voorganger: ds. A. van Nierop
Zaterdag 24 december 22.00 uur Kerstnacht
Voorganger: ds. A. van Nierop
Zondag 25 december 10.30 uur 1e Kerstdag
Gezinsdienst - Kerkenraad

Odulphuskerk
Zaterdag 3 december 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. Ruben Torres
Zondag 11  december 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. J. de Wit
Zaterdag 17  december 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: p. Jaider
Zaterdag 24 december 19.30 uur
Kerstavondviering met Themakoor
Eigen voorgangers
Zondag 25 december 10.00 uur
Hoogfeest van Kerstmis met Odulphuskoor
Voorganger: p. J. van der Linden
Zondag 25 december 13.00-15.00 uur 
Kindje wiegen. Op Eerste Kerstdag is de 
Odulphuskerk traditiegetrouw weer open 
voor een ontmoeting tussen jong en oud 
rond de kerststal. Er worden verhalen verteld, 
een kopje koffie en warme chocolademelk 
geschonken en de kerststal kan van dichtbij 
bewonderd worden. 
Activiteiten rond de advent.
De voorbereiding op het jaarlijkse Kerstfeest 
gaat van start op zaterdag 10 december 19:00 
met een Kerst-In (zie elders in dit blad).

Vrijdag 16 december 19.30 uur Kerstconcert
Het Themakoor Wijk aan Zee en het Odulp-
huskoor treden op met prachtig repertoire  
van klassieke kerstliederen. Na afloop is er 
warme glühwein en chocolademelk

In de week van 19 -22 december komen de 
kinderen van Basisschool De Vrijheit een 
bezoekje brengen aan de kerststal.

Sinterklaas en Kerstcomité
Beste dorpsgenoten, wat hebben Sinterklaas 
en zijn (roetveeg)pieten weer een mooie in-
tocht beleefd op zaterdag 19 november jl. 
Er was wederom ruim voldoende strooigoed 
en de kinderen hebben genoten van de voor-
stellingen in De Moriaan. Graag willen wij 
het muziekkorps, voor de muzikale onder-
steuning, de WRB met de pakjesboot en alle 
andere vrijwilligers, heel hartelijk bedanken 
voor hun inzet. Sinterklaas wil alle kinderen 
nogmaals bedanken voor de mooie tekeningen
en kleurplaten die hij mocht ontvangen en hij 
komt 5 december naar De Vrijheit.

Het comité is inmiddels alweer bij elkaar 
geweest in verband met de voorbereidingen 
voor het Kerstfeest. Alle alleenstaanden van 70 
jaar en ouder alsmede alle gehuwden/samen-
wonenden van 80 jaar en ouder ontvangen een 
fruitmand met iets extra’s van de Kerstman. 
Daarnaast ontvangen nabestaanden van een 
overledene en mensen waarbij een ernstige 
ziekte is gediagnosticeerd ook een attentie. 
De leden van het comité horen en weten veel 
maar ook weer niet alles. Omdat wij niemand 
willen overslaan doen wij een beroep op u 
allen. Mocht u, in uw omgeving, iemand 
kennen die aan één van bovengenoemde 

criteria voldoet en in het verleden nog geen 
fruitmand heeft ontvangen zou u dan zo 
vriendelijk willen zijn dit aan het comité mee 
te delen. Dit kan bij familie P. Heine, Stetweg 
11 te Wijk aan Zee en/of via telefoonnum-
mer 0251-375463. Het comité organiseert het 
graag mede namens u allen met de slogan:
Van dorpsgenoten voor dorpsgenoten.
Nogmaals heel veel dank voor uw gaven om 
het Sinterklaas- en Kerstfeest op deze unieke 
wijze in ons dorp mogelijk te blijven maken. 

Sinterklaas – en Kerstcomité Wijk aan Zee 

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 3 december vindt er weer een 
schoonmaakactie van zwerfvuil plaats. 
Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 
Gereedschap is aanwezig. In een uur zal een 
zo groot mogelijk gebied van zwerfvuil wor-
den ontdaan. Na afloop kan er in Café de Zon 
nog nagepraat worden met een gratis drankje.

Oud papier ophalen
Zaterdag 24 december 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 oud papier ook bij 
het Doolhof neerzetten.

Woensdag 14 december
Doolhof: Decemberfeest voor 75+; 10:30
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad met als 
gast RIVM en GGD; 19:00

Donderdag 15 december
De Moriaan: Kerststukjes maken door 
kinderen; 14:00-17:00 - inschrijven: 
activiteitenmoriaan@hotmail.com

Vrijdag 16 december
Odulphuskerk: Kerstconcert; 19:30
Boegbeeld: Live muziek: VitaRonald; 21:00

Zaterdag 17 december
Badgastenkerk: Foto-expositie “Dorpelingen” 
Hans de Bruijn; 13:00-17:00
De Moriaan: Moriaan Darts; 19:00

Zondag 18 december
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12:00
Boegbeeld: De Warnars Kerst Pubquiz; 15:00
Julianaplein: Kerstsamenzang; 17:30

Dinsdag 20 december
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17:00
Aanmelden: 0251-374320
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 20:00

Donderdag 22 december
Dorpskerk: De Kennemer Christmas Carol 
Singers; 20:00 Gratis entree.

Zaterdag 24 december
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Badgastenkerk: Foto-expositie “Dorpelingen” 
Hans de Bruijn; 13:00-17:00

Zondag 25 december
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12:00

Dinsdag 27 december
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 20:00

Glühwein festival
Zondag 11 december om 14.00 uur wordt in 
Café de Zon de aankomende winter op een 
bijzondere manier gevierd. Dorpsbewoners 
worden uitgenodigd om 4 liter Glühwein naar 
eigen recept te maken om deze daarna te laten 
proeven door de bezoekers van het Glühwein 
festival. Er is plek voor 10 Glühwein brouwers. 
Het publiek mag met speciale glaasjes proeven 
en de Glühwein beoordelen via een punten 
formulier. Wie wordt Koning(in) Glühwein 
en neemt de (wissel) trofee voor een jaar mee 
naar huis!!! Het festival wordt geheel in de 
wintersfeer gehouden en er is ruimte voor een 
verkoopstalletje met zelfgemaakte kerst/winter 
artikelen. Entree is gratis. Brouwers/verkopers 
kunnen zich aanmelden via het mailadres: 

carlinedeboer@live.nl

Decemberfeest voor 75+
Alle dorpsgenoten van 75 jaar en ouder 
worden op woensdag 14 december van harte 
uitgenodigd voor een gezellige ochtend in de 
kantine van SV Wijk aan Zee. De Kerstman en 
zijn gevolg verwelkomen u vanaf 10.00 uur.
Wij verzoeken u uiterlijk 10.30 uur aanwezig
te zijn. Na het welkomstwoord wordt u 
getrakteerd op een kopje koffie of thee, met 
wat lekkers. De ochtend zal worden afgesloten 
met een kom soep en een broodje.
U kunt zich tot uiterlijk 7 december opgeven 
bij Leny Stolp 0251-375373 of 06-27448592.
Tevens kunt u opgeven of u opgehaald wenst 
te worden. Er zijn maar 60 plaatsen beschik-
baar OP=OP!!

Team Kofferbakmarkt.

Kerst-In op 10 december
Twee jaar geleden is er begonnen met de 
Kerst-In, in de Odulphus Kerk. Toen nog in 
de Corona tijd en met minder publiek dan dat 
men toen zou willen. Het is toen een daverend 
succes geweest. Helaas kon het afgelopen jaar 
door Corona niet doorgaan, maar dit jaar gaat 
men er op zaterdag 10 december19.00 uur 
helemaal voor. Er is een oproep geweest aan 
alle jeugd in Wijk aan Zee om mee te doen. 
Op deze oproep zijn veel reacties gekomen. De 
groep die zich heeft aangemeld is al druk aan 
het oefenen. Deze kerst-In wordt mede moge-
lijk gemaakt door een subsidie van SaWaZ. 

Bijbelkring
Dinsdag 6 december is de vierde bijeenkomst 
rond de bijbel in de consistorie Julianaplein. 
Pastor Nico Smit leidt het gesprek in over de 
aankondigingen van de Messias in het Oude 
Testament. Inloop met koffie of thee vanaf 
19.00 uur  en om half acht begint het gesprek.




