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Handballers kampioen 
na doelpuntenregen

e hebben het ‘m geflikt! 
In een uitwedstrijd tegen Koedijk 
D4 is de handbal D-jeugd van 

SV Wijk aan Zee op zondag 18 december 
kampioen geworden. Dat werd natuurlijk 
gevierd met een feestje in het thuishonk. 
Belangrijker nog: de toekomst van het 
Wijk aan Zeese handbal lijkt verzekerd.

Het kan ook niet anders, na een reeks 
zinderende overwinningen is er eigenlijk 
maar een team dat aanspraak kan maken 
op de felbegeerde kampioenstitel. 
De wedstrijd tegen de Koedijkers wordt 
dan ook met een indrukwekkende doel-
puntenregen gewonnen: 8-25. 

De match begint met een doelpunt tegen. 
Even denken de Koedijkers dat het kan. 
Maar nee hoor, Romy, de Messi van het 
Wijk aan Zeese handbal, maakt de gelijk-
maker en laat de Koedijkse doelbewaker 
kansloos. Daarna zijn ze los. Het gouden 
team met Astira, Evy, Ilse, Sien, Fenna, 
Owen, Miep, Edel, Roos, Romy en Fee 

rolt de Koedijkers vakkundig op.
Wil, die het team traint met Linda, geeft 
vanaf de tribune de nodige aanwijzingen. 
‘Maak het breed Roos. Je kan het’, klinkt 
het. Ze is natuurlijk apetrots. 
‘Als je bedenkt hoe ze begonnen zijn en 
waar ze nu staan, dan is dit toch prachtig.’ 
Er wordt zoveel gescoord, dat zelfs de 
dame achter de knoppen het nauwelijks 
bij kan houden en er hoogstwaarschijnlijk 
een peesontsteking aan overhoudt. 
Bij de rust staat het al 5-18. 

De coaches Renate en Sandra staan de 
hele wedstrijd op scherp, maar kunnen 
achteraf opgelucht ademhalen. ‘We zijn 
trots en tevreden’, roepen ze opgetogen. 
‘Meer dan.’ En de spelers zelf vieren hun 
kampioenschap in de kleedkamer en later 
die middag in het thuishonk, waar een 
lekker patatje en drinken op ze staat te 
wachten. Prima geregeld weer door 
SV Wijk aan Zee.

Foto: Hans de Bruijn.
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tichting Behoud Dorpsweide 
bestaat dit jaar vijftig jaar. 
Een mooi jubileum, met voor het 

huidige bestuur in al die jaren een duidelijk 
hoogtepunt. Een paar jaar geleden kwam 
het beheer, onderhoud en exploitatie van 
de weide bij de bewoners van Wijk aan Zee 
zelf terecht. Een langgekoesterde wens, die 
al bij het ontstaan van de stichting in 1972 
werd geuit in de statuten van destijds. 
“En iets minder dan vijftig jaar later was 
het dan eindelijk zover, zou je kunnen 
zeggen.” 

Aan de keukentafel pakt voorzitter van 
de stichting Philip van Noort de mappen 
knipsels erbij. De druk op de weide was 
hoog in het verleden, zo blijkt uit de tal-
loze oude krantenartikelen. Uiteenlopen-
de ideeën werden geopperd, in de jaren 
zeventig maar ook daarvoor. Asfalteren, 
of woningen erop bouwen, een trapveldje 
en zelfs een ijsbaan passeerde de revue. 
De lijst aan snode plannen was eindeloos. 
Om te voorkomen dat de Dorpsweide een 
speelbal van plannenmakers zou worden, 
kwam er een stichting ten behoeve van 
het beheer en onderhoud van de weide. 
In het bestuur zaten een paar prominente 
dorpelingen, die contact onderhielden 
met de gemeente.   
 
Van Noort werd twintig jaar geleden bij 
de stichting gevraagd. Evert Hoogewerf 
volgde in 2017. In de begintijd van Van 

Noort speelde er de heikele kwestie van 
de Wadi. De weide werd afgegraven 
om er een overloop van het riool van te 
maken. “Landschappelijk mooi en ook 
nodig, vond men toen. Het had eigenlijk 
nooit mogen gebeuren. Ik heb veel tijd 
met de wethouder doorgebracht om het 
te herstellen. En nog steeds hebben we er 
last van, het blijft een probleemplek op de 
weide.”  

Toen Evert Hoogewerf er in 2017 bij 
kwam, kregen ze in datzelfde jaar het 
beheer van de weide overgedragen van 
de gemeente, in de vorm van een pilot. 
En in 2021 is deze definitief geworden. 
Daar zijn beide heren trots op. “Er is veel 
meer mogelijk nu we het zelf doen”, zegt 
Hoogewerf. “We hebben de schering
vervangen en er zijn houten hekken 
gekomen in plaats van de ijzeren.” 

Bij de gemeente was het vaak moeizaam 
om zaken voor elkaar te krijgen, vertelt 
Van Noort. “Er waren meerdere mensen 
die met de weide te maken hadden. 
De ene ging over het maaien, de andere 
over de paaltjes en er was geen struc-
turele onderhoudspot ter beschikking. 
Dat werkte gewoon niet. De lijntjes zijn 
nu korter, we hebben een vaste contact-
persoon bij de gemeente en dat werkt 
prettig.” Daarbij is het belangrijk dat 
ook binnen het dorp dingen makkelijk 
geregeld worden. “De paardendames, 

Johan Schram van het parkeren en ook 
Horst Heydenreich van de Kofferbak-
markt lopen gewoon even langs. 
En we hebben regelmatig overleg met de 
organisatie van het Meifestival.” 

Met alle positieve zaken komen er ook 
de klachten en de aanmerkingen voorbij. 
Van Noort: “Je moet dit werk niet doen 
als je complimenten uit het dorp 
verwacht. Zoals met carbidschieten. 
Het was nog een discussie over of het wel 
of niet door zou gaan. We gaan het nu 
drie uur doen in plaats van vijf uur.” 
En dan heb je nog de kwestie van het 
gras, vertelt Hoogewerf. “Dat is in het 
voorjaar te eiwitrijk voor de paarden, 
maar als het gras te arm is dan groeit het 
giftige Jacobskruid.” Niet dat de heren 
zich daardoor laten afleiden. Zoveel men-
sen, zoveel meningen. “Als je alleen afgaat 
op de klachten, dan kan er niks”, zegt Van 
Noort. “En dat kan natuurlijk niet. 
De weide is er voor iedereen.” 

Hoewel het soms met pieken druk kan 
zijn, en het allemaal natuurlijk op vrijwil-
lige basis is, piekeren ze er beide niet over 
om te stoppen. “Nee hoor, voorlopig is 
dat niet aan de orde”, meldt Van Noort. 
“Zolang we het beide nog leuk vinden, 
gaan we door. We laten zien dat we het als 
dorp zelf kunnen doen.”

Tekst en foto: Merei Dekker .
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Stichting Behoud Dorpsweide 50 jaar
‘We laten zien dat we het als dorp zelf kunnen’
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“Tekenend voor Wijk aan Zee”       Cynthia van der Waard

ynthia van der Waard vertelt over klei, Orion en hoe je van 
urnen kunstwerken kunt maken.

‘‘In 2002 begon ik met schilderen, olieverf. Ik woonde in Antwerpen, 
een mooie stad, maar ik voelde me er niet thuis. M’n vader schilderde 
ook en als kind zijnde zat ik vaak bij hem. Hij schilderde realistisch: 
stillevens en landschappen. Mijn vader overleed 13 jaar geleden. 
Hij wilde de uitvaart in pasteltinten, een witte kist, en niemand mocht 
in het zwart. Hij speelde jambee, een Afrikaanse trommel, met een 
vriendengroepje. Die gingen trommelen op de uitvaart, en zijn trom-
mel was versierd met pastelkleurige bloemen. M’n vader wilde gecre-
meerd en in een urn grafje. Dat is een iets kleinere graf in de grond, en 
daar gaat de urn in. En wat voor kleur is die urn?: zwart. Dat kan na-
tuurlijk niet. Mijn vader had een passie voor sterren en planeten en zat 
heel de nacht te kijken door een enorme sterrenkijker in zo’n sterren-
tentje. Hij overleed eind augustus en dan kan je net het sterrenbeeld 
Orion nog niet zien, dat komt pas begin september. Ik dacht: ik schilder
op zijn urn sterren en planeten met datum en tijd van overlijden. 
En dan zie je Orion onder de horizon. Zo kwam ik op het idee om aan 
de urnen te gaan. Ik voelde hoe belangrijk het was om een gedenkteken 
te hebben wat meer waarde had dan standaard uit de winkel. Het heeft 
een diepere betekenis. Zo ben ik een paar jaar terug begonnen met 
urnen maken van klei en dat wordt op 1250 graden gebakken. 
Dan wordt het steen goed en kan het buiten staan. En ik glazuur ze. 
Dus naar aanleiding van m’n vader ben ik dat gaan voortzetten. 
Voordat het de urn in gaat, komt de as in een plastic zak. Dat heeft te 
maken met vocht; het moet afgesloten zijn. Maar ik vind het een beetje, 
hoe zal ik het zeggen… We doen allemaal moeite met een mooie kist, 
mooie kleding, mooie baar en dan de urn met een plastic zakkie erin. 

C

Dus ik ga nu ook aszakken maken van zachte stof in verschillende 
kleuren voor om die plastic zak heen. Zo zie je een mooie zak en geen 
plastic. Het past bij elkaar en wordt op een respectvolle manier verpakt.’

‘Ik ben opgegroeid in Hoorn, wel 20 keer verhuisd en ik ben nog maar 
44, en woon alweer 12 jaar in Wijk aan Zee. Vanuit Antwerpen terug 
in Nederland, zocht een plek en kwam, of all places, in Velsen Noord 
terecht. Ik heb daar 5 jaar gewoond en toen leerde ik mijn man kennen. 
Hij woonde in IJmuiden. We fietsten vaak naar Wijk aan Zee, naar 
het strand en langs ons huidige huis op de Julianaweg. Op een keer 
kwamen we thuis en zei Ed dat hij een leuk huis te koop had zien staan. 
We gingen kijken en waren meteen verkocht. Het voelde zo goed, dat ik 
gelijk zei: dit is het. Daar wonen we nu 12 jaar. Het is een heerlijk huis, 
de kinderen zijn er geboren, dus zijn echte Wijk aan Zeëers. Ik vind 
het dorp en de mensen heel relaxt. Natuurlijk zie je zwarte stof op 
de vensterbank en dan denk ik: dit is niet goed. Maar ik wil hier ook 
niet meer weg. Ik ben er dol op het strand of het nou winter is of niet, 
maakt mij niet uit. En ik ga regelmatig jutten voor schelpen en stukken 
hout voor op de urnen.’

‘Behalve urnen maak ik ook vaasjes. Dat is begonnen toen een dame 
uit Wijk aan Zee belde. Zij wilde een vaas voor op het graf van haar 
dochtertje. Ze zei: ik wil geen urn maar zou graag een vaas willen met 
van die vlinders die ik op jouw urnen zie. Zou je dat kunnen? 
Ik had dat nog nooit gedaan maar wilde het met alle liefde proberen. 
We gingen samen naar het graf en daarna ben ik begonnen. Het was 
een lang project. De vaas kon ik niet boetseren. Nou wilde ik altijd al 
draaien, en dacht eraan om een cursus te volgen. Toen kwam corona. 
Ed zei: weet je wat? We kopen een draaischijf en via youtube filmpjes 
gaat het je lukken.’ Lachend voegt ze toe: ‘Af en toe vloog de klei door 
de werkruimte. Maar na veel oefenen maakte ik een vaas voor die 
dame. Daarna ben ik kleine vaasjes gaan maken, ook koffiekopjes, 
schalen en nog meer dingen. Ik wil nog veel meer ontdekken. 
De klei die ik gebruik, haal ik in Haarlem. Daar zit Keramikos waar ze 
alles voor beeldhouwen hebben: gietklei, boetseerklei, dryklei. 
Die klei kan op 1200 gebakken worden. Het moet altijd twee keer de 
oven in. De eerste keer biscuit gebakken, dus dan haal je al het vocht 
eruit en ga je glazuren, en dan gaat ie nog een keer de oven in op 1200. 
Na het maken moet het eerst een week of drie drogen, want als je het 
te vlug stoot, kan het stuk gaan, glazuur gaat fout, of… 
Het blijft spannend, maar dat maakt het ook weer leuk.’

‘Ook heb ik nagedacht om hangers voor kettingen te maken. Er zijn 
heel veel as sieraden: ringen, oorbellen, kettingen, armbandjes, je kan 
het zo gek niet bedenken. Misschien mooi om eens een hanger te ma-
ken met as erin, in dezelfde kleuren van de urn, dezelfde stijl. 
Wat misschien leuk is om te weten: ik zet ook vingerafdrukken op 
de urn. Als iemand net overleden is, maken ze een vingerafdruk. 
Dat wordt een digitaal bestand. Ik laat daar een stempel van maken, 
druk die in de klei en dan kun je het voelen. Het is iets tastbaars. 
Waar ik ook aan dacht, is om aszakken van kleding te maken, bijvoor-
beeld van een t-shirt. Als aandenken heb ik zelf nog steeds een t-shirt 
van m’n vader in de kast liggen. Maar je zou er een aszak van kunnen 
maken. Dan zit de as in die urn in zijn eigen t-shirt. Dat maakt het 
allemaal nog persoonlijker. En dat is eigenlijk wat ik doe.’ 
Meer informatie op: www.levana-urnen.nl

Tekst: Yvonne Janssens/Foto: Hans de Bruijn.
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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 Gebeidsverbin-
der Beverwijk-West voor: Leefbaarheid, 
Sociale Samenhang en Bewonerspartici-
patie 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 via

jutter@live.nl 
aangeleverd worden. Juttertjes zijn niet 
bedoeld voor commerciële doelen of 
personeelsadvertenties.

Terwijl de voetbalvelden van SV Wijk aan 
Zee de eerste lichte nachtvorst trotseren en 
de koffie in de kantine staat te pruttelen, 
vertelt Bianca Kramer enthousiast over de 
plannen tot het verduurzamen van de club. 
Tijdens de coronajaren is ze als bestuurslid 
kritisch gaan kijken naar de kosten van de 
vereniging en werden er de eerste stappen 
genomen om de energiekosten te verlagen. 

Het begon met ‘laaghangend fruit’, simpe-
le acties die direct konden worden ingezet 
om de energierekening naar beneden te 
krijgen, zoals een koelkast wegdoen of de 
lampen niet overal aandoen. Al snel werd 
ook het dak van de kantine geïsoleerd en 
werd met behulp van een subsidie van 
de gemeente de verlichting op de velden 
voorzien van Led. In deze periode werden 
er bovendien allerlei acties verzonnen
om geld in te zamelen om te kunnen 
verduurzamen, denk aan de spaaractie 
van de voetbalplaatjes. Ook geld van 
sponsoren werd hieraan besteed. 

Bianca reageerde in april van dit jaar op 
de oproep van stichting Gebiedsfonds 
Ferrum in De Jutter om bij de Dorpsraad 
een aanvraag in te dienen voor projecten
in de regio die de duurzaamheid bevor-
deren. De onafhankelijke Stichting 
Gebiedsfonds Ferrum beheert een fonds 
waarin jaarlijks bedragen worden gestort 
door de betrokken ondernemingen van 
het windpark Ferrum, met drie wind-
molens naast Wijk aan Zee, Windcollec-
tief Noord Holland, Infinergy en Tata 
Steel. Vanuit het fonds wordt eens per 
jaar een gift beschikbaar gesteld voor een 
project dat de Dorpsraad voorstelt en dat 
voldoet aan het doel van de Stichting.
In juni was Bianca blij verrast toen het 
mooie nieuws werd gebracht dat de 
aanvraag die zij namens de club had 
ingediend, was gehonoreerd met een gift 
van 75.000,-- euro.

Birgitta van Loon, voorzitter van het 
Gebiedsfonds: “Het is geweldig dat we 
met deze gift dit project een flinke zet in 
de rug kunnen geven. Een mooie stap in 

de verduurzaming van Wijk aan Zee die 
tevens door de ondersteuning van SV 
Wijk aan Zee de gehele gemeenschap te 
goede komt”. De club kan dit onderstre-
pen: de gift is een geweldige stimulans 
om het plan voor verduurzaming grondig  
uit te werken. Op allerlei fronten is in 
de afgelopen maanden kennis vergaard 
en advies ingewonnen, zowel binnen als 
buiten het dorp. Zo werden adviseurs en 
andere sportverenigingen geraadpleegd 
en is er samen met het Nova college 
Beverwijk een project als examen-
opdracht gestart voor studenten met de 
studierichting consultant duurzaamheid. 
Er is een plan gemaakt voor het plaatsen 
van een warmtepomp, zonnepanelen en 
de opslag van de zonne-energie in een 
batterij. Het plan is goedgekeurd en we 
gaan begin 2023 van start. Uiteindelijk 
gaan we voor ‘totale duurzaamheid’. 

Om het hele plan te realiseren is meer 
geld nodig, en we hebben bedrijven en 
instanties die zich maatschappelijk 
verantwoordelijk presenteren in de 
omgeving gevraagd om een bijdrage. 
Elfi, onze sport sponsor, heeft in een 
vroeg stadium ook hiervoor bijgedragen. 
Een voorbeeld dat navolging verdient. 
“Dat zou prachtig zijn”, besluit Bianca, 
“maar we zijn al heel blij dat we als kleine 
club nu zelf in een belangrijk deel van 
onze energie kunnen voorzien. Het gaat 
me ook echt aan het hart dat er momen-
teel in Nederland al zo’n 80.000 mensen 
hun lidmaatschap hebben opgezegd 
omdat de energie doorberekend moet 
worden in de contributie en ze dat niet 
kunnen betalen. Dat hoeft bij ons nu 
gelukkig niet. De verbouwing wordt wel 
een ingreep met de nodige overlast voor 
de leden en bezoekers. Maar we kunnen
er ook een voorbeeld mee geven, 
misschien moeten onze teams wel een 
seizoen in een speciaal groen shirt gaan 
spelen om aandacht te vragen voor ons 
project duurzaamheid en ook om daarbij 
onze sponsoren te bedanken”

Tekst: Martin de Vlugt.

AAN DE BAL...
De gaskraan gaat dicht.

Nieuwsrubriek van 
SV Wijk aan Zee

Oud papier ophalen
Zaterdag 21 januari

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.
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ier is Lucky uit Marokko. Ze is 
de blije hond van Kim Appel. 
Ze is zes jaar oud en ze lijkt nog 

het meest op een Aidi, de herdershond uit 
het Atlasgebergte, een echte berghond.
Lucky werd als zwerfhond in zorgwek-
kende toestand op straat gevonden in 
Taghazout, een vissers- en surfdorp aan 
de Atlantische kust. Een vriendin van Kim 
bracht haar naar de plaatselijke dierenarts 
en daarna ontfermde Kim zich over haar.

Kim was in Taghazout om een negen-
daagse surfcursus te doen. Na een halve 
surfdag besloot ze zich voor de resterende 
periode geheel en al met de gelukkig 
(vandaar de naam) herstelde Lucky bezig 
te houden. In Marokko zijn veel zwerf-
honden, die als zelfstandig opererende 
roedels de omgeving afschuimen. 
Zo kwamen Lucky en Kim, midden op 
het strand, een bende straathonden tegen.
Er was verder niemand in de buurt en 
de bonte verzameling zwervers kwam 
dreigend in een kring om hen heen staan. 
Na een blikwisseling met de leider van 
het roedel, wist Kim met rustige gebaren, 
de bende af te laten druipen. Vanaf dat 
spannende moment wijkt Lucky niet 
meer van Kims zijde en hebben ze een 
onverbrekelijk verbond.

Na de nodige formaliteiten kon ze naar 
Nederland gevlogen worden. Lucky was 
negen maanden toen ze werd gered van 
de straat. Ze heeft eerst nog twee en een 
half jaar met Kim in een camper door 
heel Europa gereisd. Sinds twee jaar wo-
nen ze in Wijk aan Zee, alwaar het voor 
beiden goed toeven is met dagelijks lange 
strand-, duin- en boswandelingen.
Lucky houdt van graven, pootjebaden 

H

Theatermanifestatie IJmond
voor een nieuwe voorstelling
aan het werk in Wijk aan Zee

p 26 en 27 november jl. organiseerde 
Theatermanifestatie IJmond haar 
eerste theaterweekend voor de nieuwe 

voorstelling RADAR, die van 21 t/m 23 april 
2023 gespeeld zal worden op verschillende 
locaties in Wijk aan Zee. 

We waren te gast in Café de Zon, waar we 
twee dagen lang inspiratie opdeden. Deuren 
van dorpsbewoners openden zich voor een 
goed gesprek, we zochten het geluid van onze 
eigen stem en verzamelden materiaal dat 
mede de basis zal vormen voor het schrijf-
proces. Voor RADAR halen we ook inspiratie 
uit dystopische verhalen en science fiction. 
We onderzoeken hoe mysteries, roddels
en verhalen een eigen leven kunnen gaan 
leiden in de maatschappij en kleine gemeen-
schappen. Met als uitgangspunt: wat als Wijk 
aan Zee wordt afgesloten of zichzelf afsluit van 
de rest van de wereld? Waarom zou dat zijn? 
Hoe zou dat eruitzien? En is de dreiging er 
echt, of blijkt het een uit de hand gelopen sterk 
verhaal?

RADAR is de eerste voorstelling van een 
zesdelige serie die Theatermanifestatie IJmond 
in de periode 2023-2025 op verschillende 
plekken in de IJmond gaat ontwikkelen. 
Samen met verschillende cultuurmakers gaan 
we op zoek naar onderwerpen die aansluiten 
bij het thema ‘een leefbare samenleving’. 
Want wat is dat eigenlijk? En hoe kan dat 
eruitzien? Of juist niet…

De komende tijd zullen we jullie op de hoogte 
houden via onder andere de Jutter en onze 
eigen kanalen, maar we zouden het nog leuker 
vinden als jullie mee willen denken, helpen en 
doen. Dat kan op heel veel manieren. 
Heb je iets aan te bieden, onontdekte talenten 
en verborgen kwaliteiten, of ken je een mooi 
verhaal over Wijk aan Zee wat we niet mogen 
missen? 

Laat het ons weten via:
deelnemers@theatermanifestatieijmond.nl 

Foto’s: Elisabeth Schelvis.

en de konijnenjacht. Ze is gek op alles 
dat piept. Ze heeft dan ook een enorme 
verzameling piepende balletjes, poppetjes, 
speelgoedbeestjes. Als het maar piept! 
Verder is ze, als echte bergherder, gek op 
stenen, die ze overal vandaan haalt.
Als het sneeuwt raakt ze door het dolle 
heen en wil ze alleen maar naar buiten.
Zoals veel dieren is Lucky beducht voor 
harde geluiden, zoals die van zwaar 
verkeer en tractoren. Het ergst zijn vuur-
werkknallen, waardoor ze het in de einde-
jaarsperiode altijd wat moeilijk heeft. 
Daar staat tegenover dat ze met Kerstmis 
altijd een heus Kerstpakket krijgt met 
daarin alles wat een hond maar lekker 
vindt. Als het nu ook nog gaat sneeuwen 
is Lucky de gelukkigste hond op aarde.

Tekst: Dik Broekman/Foto: Kim Appel.
Illustratie: Marjoke Staal.

Honderduit

O
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it zijn ze de paarden van de 
Dorpswei: Sally, Adessa, Farras, 
Janet en Lizzy

De weibewoners kunnen het goed vinden 
samen. De eigenaressen zorgen onder-
tussen voor de nodige hulp voor het 
onderhoud van de wei: poep ruimen, Sint 
Jacobs(on)kruid wieden, hekwerk in orde 
maken, de wei parkeerklaar maken etc.
Alles, net zoals de paarden, in goede 
harmonie.

Sally is als Draver gefokt in Hamburg en 
is van Sonja Waschkowitz. Voluit heet ze 
Sally-Joey, zoals zo veel dravers heeft ze 
een dubbele naam, denk maar aan Quick-
silver S. Ze is 20 jaar oud en woont sinds 
10 jaar in Wijk aan Zee. Als Draver is zij 
in bijna alle dingen goed: van hardlopen 
tot circusacts.

Adessa is de blonde Halflinger van Sabine 
van Otterlo. Ze is 13 jaar en ze blijkt sinds 
kort een bijzonder talent voor dressuur 
te hebben. In de kortste keren maakte ze 
promotie van klasse B naar de L-klasse.
Wie weet schuilt er een tweede Salinero 
in haar.

Farras is de 21-jarige Tinker-Arabier van 
Albertje Duijst. Hij verenigt de karakter-
eigenschappen van de Tinker (zie Lizzy) 
en de Arabier (zie Sally) in zich.  
Als enige ruin voelt Farras zich bijzon-
der thuis in het gezelschap van ‘zijn’ vier 
dames, maar hij is wel zo’n beetje de baas 
op de wei.

Janet is de Welsh pony van Beau Barn-
hoorn. Janet is de oudste weibewoner, 
ze is al 27, maar nog zo fit als als een 
hoentje. Zoals alle Welsh pony’s is ze 
intelligent, leergierig en heeft ze een groot 
uithoudingsvermogen. Ze komt altijd 
galopperend de wei op dartelen.

Lizzy is de bonte Tinker van Bo Spijker. 
De Tinker is een Iers trekpaard, rustig, 
slim, betrouwbaar en vriendelijk. 
Ze is 8 jaar en heeft een prachtige snor en 
wondermooie, door Bo’s vriendin Elisa, 
gevlochten manen.

Tekst Dik Broekman.
Foto’s Hans de Bruijn.

        Even voorstellen: de paarden van de Dorpswei

D

et is weer gelukt. Ook dit jaar 
verschijnt de Wijk aan ZeeDee en 
tal van lokale muzikanten hebben er

aan mee gewerkt. Het muziekfeestje is georga-
niseerd door SaWaz, in samenwerking met gast-
heer Serge Heman, technicus Roland Neervoort 
en initiator Bert Kisjes.

Het is de 21e keer alweer dat lokale muzikan-
ten spontaan het huis van Kisjes binnenliepen 
om muziek te maken. Traditie of niet, ook 
dit initiatief gaat met de tijd mee. De liedjes 
verschijnen niet meer op een schijfje, maar 
zijn rond de feestdagen online gepubliceerd op 
de site van SaWaz: www.sawaz.nl.

De deelnemende artiesten waren dit jaar 
ondermeer Saskia Dommisse, Dik Broekman, 
WazMank, WazCo, Peter, Nicky, Ton en Wim 
Duin, Sjanneke van Herpen en de Wijk aan 
Zeese Francis Goya: Serge Heman. En nog 
vele anderen. ‘Het mooie aan dit initiatief is 
dat je geen professionele muzikant hoeft te 
zijn om mee te doen, iedereen is welkom en 
tijdens de avond ontstaan er ook weer mooie 
kruisbestuivingen’, aldus saxofoon-virtuoos 
Martin de Vlugt, ook deelnemer die avond en 
tevens voorzitter van SaWaz.
Niet alleen oudgedienden, ook jongeren als 
Noël Brouer en Flint Jongen wisten de weg 
naar de opnamekamer te vinden. Het was 
overigens waarschijnlijk de laatste keer dat 
de uitvoeringen plaatsvonden in het huis van 
Bert Kisjes. Nu hij de organisatie aan SaWaz 
heeft overgedragen, is het in ieder geval zeker 
dat de traditie wordt voortgezet. De locatie 
voor volgend jaar wordt later bekend gemaakt.

Nieuwjaarsreceptie SaWaz
SaWaz (Stichting Actief Wijk aan Zee) nodigt 
alle inwoners van Wijk aan Zee uit voor een 
nieuwjaarsreceptie in dorpscafé De Zon. 
Deze heeft plaats op vrijdag 6 januari van 
17:00 tot 18:30. Dan is iedereen welkom om 
een drankje te drinken en met elkaar te proos-
ten op het nieuwe jaar.

H
Veel muziek op streamende 

Wijk aan ZeeDee
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De les van de procentenpolka
n opeens lag er een kwestie. 
Afgelopen juni kondigde Tata Steel 
trots aan: het bedrijf had een reduc-

tie van de PAK’s uitstoot met vijftig procent 
voor het hele terrein weten te bereiken in 
vergelijking met 2019. Dat was gebleken 
uit ‘eerste metingen door onafhankelijke 
bureau’s’. 

Maar het RIVM had in januari nog vast-
gesteld dat de PAK’s (kankerverwekkende 
stoffen) zowel op de grond (neergedaald 
grof stof) als in de lucht voornamelijk 
afkomstig waren van Tata Steel. En dat 
de hoeveelheid in de lucht veel groter 
was dan opgegeven. Ook met verklarin-
gen bleef er een gat. Dat vermoedelijk 
veel te maken heeft met de lekkages en 
incidenten bij de cokesfabrieken die zeer 
schadelijk zijn voor onze gezondheid.
Op naar de Omgevingsdienst. Klopte de 
claim van Tata? De Omgevingsdienst kon 
het niet bevestigen. De dienst checkt of 
het bedrijf aan de vergunningen voldoet 
en niet of beweringen van het bedrijf 
kloppen. Wat Tata verkondigt, komt dus 

voor rekening van Tata zelf. De dienst 
controleert uitstoot maar dat is per 
installatie. De claim van Tata voor het 
hele terrein verifiëren, kan zij naar eigen 
zeggen niet omdat dan alle PAK-bronnen 
gemeten moeten worden. Dat is niet 
mogelijk, aldus de Omgevingsdienst.
Bovendien, voor structurele vermin-
dering van een bron moet je over een 
langere periode meten. Je kunt reductie 
immers ook bereiken doordat een 
installatie een tijdje uitvalt. 
Pikant detail: een maand later stuurde 
de Omgevingsdienst een verplicht meet-
rapport over de sinterfabriek - een van de 
drie plekken waar volgens Tata aanzien-
lijke reductie was bereikt – als onvolledig 
terug. In de maanden die volgden sloeg 
Tata regelmatig op de trom met de vijftig 
procent reductie. Begrijpelijk, want het 
bedrijf wil graag goed nieuws brengen en 
aast op staatssteun. Politici die het bedrijf 
een warm hart toedragen echoden de 
score dankbaar. En ook de staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat, die 
over schone lucht gaat, kwalificeerde het 

resultaat onmiddellijk als ‘goed nieuws’. 
In een brief aan de Kamer berichtte zij dat 
Tata de toegezegde reductie had bereikt.
Toen het RIVM in november bekend 
maakte dat de hoeveelheid PAK’s op de 
grond rond Tata onveranderd was 
gebleven in vergelijking met 2020, klom-
men de Dorpsraad en Frisse Wind.nu 
in de pen. De overheid – om te beginnen 
de staatssecretaris - moest afstand nemen 
van claims van het bedrijf als deze niet 
onafhankelijk te checken waren, was hun 
boodschap. En, zou het voortaan niet een 
idee zijn claims van gewicht standaard te 
checken? 

De les van deze procentenpolka? 
Percentages zijn uiteindelijk irrelevant. 
PAK’s zijn in iedere hoeveelheid kanker-
verwekkend. Tata moet de uitstoot buiten 
het eigen bedrijfsterrein van gevaarlijke 
stoffen die ziekte en voortijdig sterven 
bij omwonenden kunnen veroorzaken, 
voorkomen. Die uitstoot moet zo snel 
mogelijk naar nul.

E e moesten even wachten maar eind 
november stond een meerkoppige 
delegatie uit Wijk aan Zee (Frisse 

Wind.nu, de Dorpsraad en Gezondheid op 1) 
op de stoep bij het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat (I en W). Voor een afspraak 
met de staatssecretaris die over schone lucht 
gaat. Onderwerp? Aanvullende afspraken 
bij de staatssubsidie aan Tata over te behalen 
gezondheidswinst in de omgeving. Ook Jeroen 
Olthof, als gedeputeerde de man die over de 
vergunningseisen aan Tata gaat, was van de 
partij en een wethouder uit Velsen en een uit 
Beverwijk.

Belangrijkste resultaat? De verzekering van 
de staatssecretaris dat haar ministerie maar 
ook Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
hechten aan afspraken over gezondheid met 
Tata. Net als de gedeputeerde en natuurlijk de 
bewoners. De bewoners hebben I en W voor-
gesteld daartoe een expertgroep op te tuigen. 
Daarin zouden ook belanghebbenden (zoals 
bewoners) moeten meedoen. De expertgroep 
moet de plannen van Tata doorlichten op hun 
effect voor gezondheid van omwonenden. 
En de groep moet ook hierover aanvullende 
eisen, de zogeheten maatwerkafspraken, op 
papier zetten. Dit idee werd door de staats-

secretaris omarmd. De kwestie is urgent.
Tata levert in de komende tijd allerlei 
informatie over de voorgenomen vergroening. 
En voor de zomer 2023 besluit het ministerie 
van EZK, die over het geld gaat, over de voor-
waarden van de staatssteun. De focus van EZK 
is economisch (de business case) en de winst 
voor het klimaat. Maar het ministerie kan niet 
zomaar voorbij gaan aan de moties die in de 
Tweede Kamer zijn aangenomen over gezond-
heidsschade en Tata Steel. Dat zijn er veel. 
De belangrijkste drie: dat er geen staats-
subsidies mogen worden gegeven zonder 
harde afspraken over de te behalen gezond-
heidswinst in de omgeving van Tata. En (twee) 
dat er concrete juridisch afdwingbare eisen ten 
aanzien van gezondheidswinst moeten worden 
opgenomen in de maatwerkafspraken. 
En de nummer drie gaat over concrete 
juridisch afdwingbare eisen ten aanzien van 
het zo snel mogelijk uit faseren van de meest 
vervuilende onderdelen in het subsidiepakket.
De Dorpsraad, Frisse Wind.nu en Gezondheid 
op 1 zijn desalniettemin zeer bezorgd. 
EZK heeft nog niets laten horen over gezond-
heid en laat zich niet in de kaart kijken. 
De andere uitdaging is de ondermaatse norm-
geving met betrekking tot luchtvervuiling. 
Voor allerlei gevaarlijke uitstoot is geen of een 
hele milde norm en stapeling is een probleem 

dat sowieso nog niet genormeerd is door de 
wetgever. Tel daarbij de verkokering van de 
overheid. De rijksoverheid gaat over de subsi-
die, maar de Provincie over de vergunning.
Kerstin Hogenbirk van de Dorpsraad: ‘Onze 
angst is dat er straks een maatwerkafspraak 
ligt waarin gezondheid misschien wel 
genoemd wordt maar niet gekoppeld is aan 
harde, afdwingbare normen. De Provincie kan 
dan van alles willen maar heeft het nakijken. 
Die heeft te maken met wetgeving die achter-
loopt voor de vergunningen.’ De inzet van I en 
W overtuigde de delegatie uit Wijk aan Zee. 
Maar Kerstin Hogenbirk tekent aan: ‘De race 
is nog niet gelopen. Het samenspel van I en 
W en EZK is broos. Wij vrezen dat Tata toch 
subsidie krijgt zonder dat gezondheid goed 
genoeg geborgd is in de afspraken.’

En tot slot: met de staatssecretaris werd ook 
gesproken over de claims van Tata die zonder 
check door de overheid worden overgenomen 
als ware zij onomstotelijk bewezen feiten. 
De door Tata geclaimde vijftig procent PAK’s 
reductie (zie elders deze pagina) was een 
recent voorbeeld. De overheid moet haar 
eigen informatie verspreiden en daarop 
moeten bewoners kunnen vertrouwen, aldus 
bewoners. Dat vonden de staatssecretaris en 
haar ambtenaren ook. Gelukkig maar.

Z

e Dorpsraad heeft zich aan-
gesloten bij de beroepszaak van 
Mobilisation for the Environment 

(MOB) over actualisering van de milieu-
vergunning voor Tata Steel. De kern van 
deze zaak is dat voor diverse installaties 
de Best Beschikbare Technieken (BBT) niet 
zijn ingevoerd. Zo is bijvoorbeeld bij cokes-
fabriek 2 introductie van technologie die de 
Europese Unie in 2012 verplicht stelde een 
decennium later in IJmuiden nog steeds 
niet afgerond. Staalbedrijven uit de EU 
hadden daarvoor tot en met 2016 de tijd.

De andere zaak waarin de Dorpsraad
meegaat met een beroep betreft de 
vergunning aan TenneT voor de klant-
aansluiting van Tata Steel bij het transfor-
matorstation aan de Zeeweg. De gemeen-
te Beverwijk geeft toestemming tot twaalf
keer nachtelijk schakelen (dat geeft een 
luide knal als een kanonschot). 
(Af)schakelen gebeurt bij onderhoud 
en bij incidenten. Incidenten kun je niet 
voorzien. Die vergun je niet; die gebeuren 

en dan volgt onderzoek naar de oorzaak. 
Maar onderhoud kun je prima overdag 
doen. Maar deze argumenten en bezwa-
ren van bewoners werden ongegrond 
verklaard. De Dorpsraad heeft besloten 
mee te doen met de beroepszaak omdat 
het hier een principekwestie betreft.
De gemeente gunt het bedrijf alle hande-
lingsvrijheid. Terwijl het hier niet om 
iets ingewikkelds gaat; alleen de bepaling 
dat er tussen 23.00 en 07.00 uur niet 
geschakeld mag worden tenzij het een 
noodsituatie betreft. 
Detail in het geheel: de Dorpsraad is niet 
ontvankelijk verklaard in deze zaak om-
dat zij te laat haar bezwaar had ingediend. 
De gemeente had wel in de krant melding 
gemaakt van de ontwerp-vergunning 
maar had geen verdere informatie 
beschikbaar. Toen die boven water kwam, 
was de bezwaartermijn verlopen. 
De Dorpsraad zal zich daarom voegen 
bij de Wijkgroep Westertuinen-Warande 
uit Beverwijk, een bezwaarmaker die wel 
binnen de termijn was. 

D
et RIVM maakte zeker dertien 
rapporten over de IJmond. 
In december waren twee mede-

werkers in Wijk aan Zee om te vertellen 
over de onderzoeksresultaten in de IJmond. 
De bijeenkomst – voorafgaand aan de 
maandelijkse Dorpsraadvergadering in de 
Moriaan – was druk bezocht. Er waren 
ook bewoners uit IJmuiden, Beverwijk en 
Heemskerk. En er was een stortvloed aan 
zeer gevarieerde vragen.

Veel weten we al uit de krant of van de 
televisie. Toch hieronder een paar 
opmerkelijke zaken:
- Het merendeel van de uitstoot van 
metalen en kankerverwekkende PAK’s 
in de IJmond is afkomstig van Tata Steel. 
Het gaat dan zowel om stof dat op de 
grond ligt als om wat in de lucht zit.
- Van stikstof (NOX) kun je ook lucht-
wegklachten krijgen.
- Van de schadelijke effecten van 
cumulatie (stapeling van verschillende 
stoffen) weet de wetenschap nog weinig.
- Omwonenden hebben het meeste last 
van uitstoot uit lage bronnen. Wat uit de 
pijpen komt waait makkelijk verder weg 
en verdunt snel. Wat dichtbij de grond 

uitgestoten wordt, blijft hier makkelijk 
hangen of het valt neer op de grond (grof 
stof van ertsopslag of wegen bv). 
Lage bronnen zijn bijvoorbeeld lekkages 
of overslag van materiaal.
- Als er een incident is (iets misgaat in 
het proces) moet Tata Steel inschatten 
hoeveel en wat voor uitstoot er is vrij-
gekomen. Van de circa 2000 incidenten 
per jaar komt slechts een deel voor in de 
emissieregistratie.
- Dat je in de ene straat wat ruikt maar 
in de andere niet, heeft vaak te maken 
met de concentratie. Stoffen kunnen 
snel verdunnen of mengen in de lucht. 
De weersomstandigheden bepalen dit 
grotendeels.
- De uitstootdata die Tata heeft aan-
geleverd voor de laatste onderzoeken zijn 
bestudeerd door het RIVM maar niet 
gevalideerd. (Dat wil zeggen: de kwaliteit 
daarvan is niet geaccepteerd om aan-
names op te baseren) Oorzaak: de 
metingen laten meer uitstoot zien dan de 
berekeningen.
- Er staan zes meetstations in de IJmond. 
Maar omdat er zoveel bronnen staan op 
het Tata-terrein en zoveel verschillende 
stoffen de lucht ingaan is het niet moge-

lijk met die metingen vast te stellen waar 
alles vandaan komt. Het RIVM onder-
zoekt in opdracht van de Provincie hoe 
het meetnetwerk verbeterd kan worden
- Milieu (slechte lucht bijvoorbeeld) heeft 
slechts beperkt invloed op de levensver-
wachting. Erfelijke factoren en levensstijl 
geven de doorslag. In procenten gerekend
is het voor Nederland gemiddeld 4% 
(factor milieu) en ca 48% aanleg en net 
zoveel weegt de levensstijl mee. In de 
IJmond waar de luchtkwaliteit slecht is, 
drukt de factor milieu zwaarder op het 
sterftecijfer. ‘Maar geen 20%’, aldus het 
RIVM. (Navraag leert dat men aanneemt 
dat het hier ongeveer 11% is). Dit ver-
klaart bv waarom inwoners van Stadska-
naal waar geen vervuilende industrie zit 
gemiddeld korter leven dan bewoners van 
de IJmond. De levensstandaard is laag 
(men eet ongezonder, sport weinig etc).
- Iedere vorm van reductie uitstoot van 
Tata Steel levert gezondheidswinst in de 
IJmond op.
- Het RIVM doet onderzoek op verzoek 
van het ministerie naar waar de meeste 
gezondheidswinst voor de IJmond 
gehaald kan worden als het gaat om de 
uitstoot van Tata Steel.

H
RIVM: Ieder beetje minder uitstoot is gezondheidswinst

Weer twee keer naar de rechter

Strakke eisen aan Tata voor subsidie?
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Agenda
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen. 
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Zondag 1 januari
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 1e sessie 
10:30-11:10 en 2e sessie 12:00-13:15 
Beeldenpark Een Zee van Staal:
Gratis rondleiding; 14:00

Vrijdag 6 januari
Café de Zon: Filosofisch Café; 15:00-16:00
Café de Zon: Nieuwjaarsreceptie Sawaz; 17:00
Het Boegbeeld: The Gritmoaners; 21:00

Zaterdag 7 januari
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00
Egmond-Pier-Egmond Race; 11:00-16:00
Badgastenkerk: ‘Tegen de tijd’ Een kritische 
interculturele blik op het hedendaags denken 
met Hans van den Bemt; 20:00

Zondag 8 januari
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 1e sessie 
10:30-11:10 en 2e sessie 12:00-13:15 

Vrijdag 13 januari t/m zondag 29 januari
De Moriaan en Café de Zon: 
Tata Steel Chess Tournament

Zondag 15 januari
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 1e sessie 
10:30-11:10 en Klankschalenconcert & Dorps 
Tam Tam; 12:00-13:15
Dorpskerk: Winterconcert Dockside; 15:00

Zaterdag 21 januari en zondag 22 januari
Julianaplein en basisschool De Vrijheit:
Tata Steel Chess Festival; 11:00-16:00

Zaterdag 21 januari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Badgastenkerk: Gitaar maestro’s Visser & 
Folmer; 20:00

Zondag 22 januari
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 1e sessie 
10:30-11:10 en 2e sessie 12:00-13:15 

Dinsdag 24 januari
Café de Zon: Schaken voor dummy’s en dorps-
genoten; 19:00

Zondag 29 januari
Aloha Beach: Ademsessies en IJsbad; 10:00
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 1e sessie 
10:30-11:10 en 2e sessie 12:00-13:15 

Dorpskerk
Zaterdag 24 december 22.00 uur Kerstnacht
Voorganger: ds. A. van Nierop

Zondag 25 december 10.30 uur 1e Kerstdag
Gezinsdienst - Kerkenraad

Zondag 15 januari 10.00 uur
Oecumenische viering met Odulphuskoor
Week van Gebed voor de Eenheid der 
Christenen. Voorgangers: ds. Arrie van Nierop 
en p. Nico Smit

Zondag 29 januari 10.00 uur
Voorganger: ds. A. Molendijk

Odulphuskerk
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. 

Zaterdag 7 januari 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. Nico Smit

Zondag 15 januari 10.00 uur Dorpskerk
Oecumenische viering met Odulphuskoor
Week van Gebed voor de Eenheid der 
Christenen. Voorgangers: ds. Arrie van Nierop 
en p. Nico Smit

Zondag 22 januari 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers

Filosofisch Café in de Zon
Vrijdag 6 januari van 15 uur tot 16 uur.
Scherp je geest, verdiep je denken, durf te 
twijfelen. Welke dingen veranderen niet? 
Wat is de ideale leeftijd? Is een kat nog natuur? 
Wat is kunst? SORRY?! Even stilstaan bij 
sport? Technologie onze grootste vriend? 
Is er nog solidariteit? Er zijn zoveel vragen 
waar je uren over kunt filosoferen. 
Wanneer je met elkaar over een filosofische 
vraag praat en een onderwerp van verschillen-
de kanten bekijkt, kom je soms tot verrassend 
nieuwe inzichten. Sowieso scherpt filosoferen 
de geest en verdiept het je denken. Voor men-
sen die het leuk vinden om dingen in twijfel te 
trekken (en vooral ook hun eigen standpunt!), 
kritisch na te denken en met anderen van 
gedachten te wisselen over soms schijnbaar 
triviale levensvragen. 

Twanneke Dijkstra is docente filosofie en 
levensbeschouwing. Zij zal het filosofisch 
gesprek begeleiden. De vraag/het onderwerp 
wordt op de bijeenkomst met de deelnemers 
samen gekozen. 
 
Bijdrage: € 5,--. Aantal deelnemers: 6-12.
Aanmelden vóór 2 januari bij:

twannekedijkstra@hotmail.com 
of telefonisch bij Greet Cudovan 06-10846289.

Tata Steel Chess Festival
Zaterdag 21 en zondag 22 januari van 11.00 
tot 16.00 uur vindt in het tweede weekend 
van het Tata Steel Chess Tournament het Tata 
Steel Chess Festival plaats in Wijk aan Zee. 
Tijdens dit tweedaagse familiefestival worden 
diverse (schaak) activiteiten voor jong en 
oud georganiseerd in basisschool de Vrijheit 
en op het Julianaplein. Basketballen, schaak-
trainingen, maak kennis met je technische 
knutselvaardigheden bij de workshop van de 
Academy van Tata Steel, ga creatief aan de slag 
met een schaak mozaïek of leer de beginselen 
van muziek maken onder leiding van het Tata 
Steel Orkest en er kan geschaatst worden op 
het Julianaplein! Uiteraard kan er ook worden 
gekeken bij de grootmeesters die schaken in 
de Moriaan. Meer informatie is binnenkort te 
vinden op: www.tatasteelchess.com

Schaken voor dummy’s en dorpsgenoten op 
dinsdag 24 januari om 19.00 uur in Café de 
Zon. Yme-Jan Jellema geeft de schaakclinic.
Eerst een intro: wat is de bedoeling van 
schaken, wat maakt schaken zo leuk en wat 
zijn (ook alweer) de regels en de tips & tricks? 
En dan lekker een (paar) potje(s) schaken met 
elkaar onder zijn begeleiding.
Deelname is gratis en aanmelden kan via:

cafedezonwijkaanzee@gmail.com

Beste patiënten,
Allereerst wensen wij u allen hele fijne en 
gezonde feestdagen en een mooi 2023. 
Zoals u in het nieuws heeft kunnen mee-
krijgen staan 2023 en de jaren erna in het 
teken van veranderingen in de zorg. 
De zorgkosten in Nederland worden 
hoger en in de zorgsector lopen de 
personeelstekorten op. Mede namens de 
deelnemers van de Zorgtafel, waar alle 
zorgverleners van Wijk aan Zee overleg 
hebben, vinden wij het belangrijk dat 
u hiervan weet. Mede omdat dit ook in 
Wijk aan Zee gevolgen zal hebben voor 
de zorg. In de huisartsenpraktijk hebben 
we een missie; laagdrempelig, dichtbij 
en betrokken zorg. Dit past bij onze 
manier van huisarts zijn. Wij vinden het 
daarbij belangrijk om betrouwbaar te 
zijn, zorgvuldig te werken en met onze 
collega’s als team te functioneren. In de 
afgelopen periode hebben wij een aantal 
ontwikkelingen doorgevoerd om ondanks 
de veranderingen in de zorg hieraan te 
blijven voldoen. 

Via Mijngezondheid.net (MedGemak 
app) kunt u zelf het dossier inzien, 
metingen invoeren, afspraken maken en 
op een veilige manier contact leggen met 
onze praktijk. Heeft u zich al aangemeld? 
Wij adviseren dit om te doen. Mocht het 
u niet lukken laat het ons dan weten dan 
kunnen wij u hierbij laten helpen. 
In de toekomst zal deze online inzage 
zich ontwikkelen naar een zogenaamd 
PGO, persoonlijke gezondheidszorg 
omgeving. Daarnaast zijn wij gestart met 
het project ‘ouderenzorg’. Wij willen onze 
oudere patiënten ondersteunen om zo 
lang mogelijk lichamelijk en geestelijk 
goed te blijven functioneren. Hiervoor 
hebben wij als huisarts ondersteuning 
van onze praktijkondersteuners Netty 
en Dorien en de doktersassistenten. 
Wij blijven als arts altijd verantwoordelijk 
en houden de dossiers en de patiënten 
samen met ons team in de gaten. Helaas 
kunnen wij niet altijd tijd maken om zelf 
langs te komen, maar we hebben groot 
vertrouwen in de mensen die namens ons 
bij u langskomen. Let wel goed op: als er 
een nieuw iemand zegt namens ons te 
komen, controleer dan op onze website 
of deze persoon inderdaad bij ons werkt 
of bel bij twijfel met de praktijk. In de 
afgelopen jaren hebben wij meermaals 

gehoord dat oplichters zich onder het 
mom van medewerker van het laborato-
rium of dergelijke bij kwetsbare mensen
thuis melden. Ook zullen wij veel aan-
dacht houden voor preventie. Dit doen 
wij bijvoorbeeld door het aanbieden 
van spreekuren m.b.t. overgewicht, hoge 
bloeddruk en/of cholesterol. Daarin is 
voeding en bewegen een kernonderdeel. 
En daar ligt uiteraard een taak en uitda-
ging voor ieder van ons. Je eigen gezond-
heid heb je voor een groot deel in eigen 
hand. En gezondheid is een waardevol 
bezit, dat besef is er helaas soms pas bij 
ziekte.

Zoals bekend werken wij graag samen 
met Buurtzorg Wijk aan Zee, een team 
dat een warm hart draagt aan het dorp en 
zich altijd volledig inzet om mensen thuis 
te voorzien van hulp. Wij vragen begrip 
voor de eerdergenoemde uitdagingen 
waar zij ook voor staan. Vroeger kon men 
thuiszorg bestellen op elk moment van 
de dag, tegenwoordig is het alle zeilen 
bijzetten om überhaupt zorg te krijgen. 
In de laatste levensfase en bij verpleeg-
kundige thuiszorghandelingen hebben wij 
in het afgelopen jaar ook goede ervaring 
opgebouwd met ZorgBegrip, een nieuwe 
partij in regio Beverwijk met jarenlange 
ervaring in de Zaanstreek. Verder werken 
wij samen met verschillende instanties 
of hulpverleners, zoals het Sociaal team 
Beverwijk, die de derde maandag van de 
maand spreekuur houden in de huis-
artsenpraktijk (voor geldzaken, welzijn, 
wonen of sociale contacten). Verder 
MaatjeZ (voor mantelzorg), Buurtge-
zinnen en Home-Start (voor oa opvoe-
ding), stichting MEE & de Wering (voor 
onafhankelijke ondersteuning bij het 
aanvragen van voorzieningen of bij het 
regelen van zorg). Door samenwerken 
maken veel handen licht werk. Wij blijven 
ons volledig inzetten om iedereen de zorg 
te bieden die nodig is. Maar er zal ook 
beroep gedaan worden op begrip, geduld, 
maar ook hulp van familie, buren en 
vrienden. Dat kenmerkt Wijk aan Zee en 
zal nu en in de toekomst nodig zijn. 

De allerbeste gezonde wensen,
Mick Burger & Dennis Hooijberg, 
huisartsen.
Mede namens de zorgverleners van 
de Zorgtafel in Wijk aan Zee.

Winterconcert Dockside
Dockside geeft op zondag 15 januari om 
15.00 uur traditiegetrouw weer een Winter-
concert in de Dorpskerk. Geput wordt uit 
folkmuziek in de ruimste zin, uit o.a. Ierland, 
Schotland, Frankrijk en Nederland, maar ook 
uit americana en jiddische muziek. 
Dockside bestaat uit: Marleen Plooij (zang en 
viool) , André Uitgeest (zang en gitaar), Jos 
Molenaar (contrabas en zang), Marc van der 
Meij (accordeon en zang). 
Inloop 14.30 uur. Toegang € 10,-.

Bericht van de huisartsen




