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Geslaagde intocht Sinterklaas
Beste dorpsgenoten, wat hebben Sinterklaas en
zijn Pieten het getroffen met het weer tijdens de
intocht op zaterdag 19 november. Het was droog
en de wind ging even liggen. Daarna naar de
Moriaan waarin bij de eerste voorstelling eerst op
zoek werd gegaan naar twee verdwenen Pieten
daarna een dansje werd ingezet, een judodemonstratie werd gegeven en menig lied gezongen. Het
Sinterklaasverhaal met bijbehorende bingo doet
het nog steeds goed bij de tweede voorstelling .
Graag willen wij het muziekkorps, voor de muzikale ondersteuning, de WRB, met de pakjesboot
en alle andere vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Meester Jeroen leest voor uit eigen werk
Afgelopen september kwam het boek Op avontuur met Kapitein Krijn van meester Jeroen uit. Jeroen
Stam was jarenlang de zo geliefde dorpsmeester op de Vrijheit, eerst van groep 8 en later van groep
6-7. Afgelopen oktober kwam de gepensioneerde meester een dagje terug om voor te lezen uit zijn
eigen nieuwe boek.
De dag begon met de peuters van ’t Zeepaardje
en eindigde met groep 8. Klein en groot genoten
van het boek en van meester Jeroen en zochten allemaal naar de muis die in iedere kamer
verstopt zit. “Voor mij was het echt een dagje uit
want ik mis de kinderen.”
Eigenlijk wilde Jeroen Stam striptekenaar
worden, als 15-jarige zat hij urenlang aan zijn bureautje strips te tekenen en verhalen te bedenken.
Zijn acht jaar jongere broer Matthijs wilde dat
ook wel, Jeroen schreef dan snel een verhaaltje
voor hem zodat Matthijs ook kon tekenen. “Al
gauw bleek dat Matthijs nog meer talent voor
tekenen had dan ik.” Even leek het erop dat de
broers een professioneel stripverhalenduo zouden worden, Eppo, hét striptijdschrift in die tijd
was geïnteresseerd in verhalen van de gebroeders
Stam maar koos uiteindelijk toch voor al bekende
schrijvers.
Het tekenen schoot erbij in toen Jeroen eenmaal
naar de kweekschool ging en ervoor koos om
gitaar te gaan spelen. “Als je niet goed genoeg
was op een ander instrument dan kreeg je de
blokfluit en dat wilde ik echt niet, dus ik heb me
vastgebeten in die gitaar en heel veel geoefend
en ondanks dat ik niet heel muzikaal was, is het
me gelukt om te leren spelen.” Zijn broer Matthijs ging de kunstenaars kant op en opende een

galerie en atelier in Amsterdam.
Toch bleef de wens om nog een keer samen een
boek te maken. Het werd een prachtig prentenboek waar gezelligheid en avontuur centraal
staan.
“Er zit veel van mijzelf in Kapitein Krijn, ik hou
van de haven van IJmuiden en het jongetje dat
met een kruik veilig op zolder ligt, dat zijn jeugdherinneringen van mij.” Belangrijk zijn de mooie
prenten van Matthijs, getekend met potlood en
ingekleurd in zachte kleuren met aquarel, volgens
Jeroen ondersteunt het verhaal de mooie prenten.
“Het motto van het boek is: in je fantasie kan
alles! Maar ook: als je maar echt je best doet, kun
je alles, dat heb ik zelf maar weer bewezen met
het gitaarspelen.” Geborgenheid en veiligheid zijn
belangrijk voor meester Jeroen en komen ook
terug in zijn boek, samen met humor die alleen
volwassenen begrijpen.

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/samenwonenden
van 80 jaar en ouder ontvangen een rijk gevulde
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 aan één van
de leden van het comité te melden.
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 wijze in ons
dorp mogelijk te blijven maken.
Sinterklaas – en Kerstcomité Wijk aan Zee

Op avontuur met Kapitein Krijn is het tweede
boek van Jeroen Stam en is verkrijgbaar bij
Tastoe in Wijk aan Zee, Stumpel in Heemskerk
en online bij Galerie Atelier Stam
www.galeriestam.com
Op de website van Jeroen Stam zijn nog meer
verhalen te lezen. www.jeroenstamgast.nl
Tekst en foto: Stephanie Dumoulin

Foto’s: Stephanie Dumoulin

Peuters op bezoek bij bewoners Westerheem
Donderdag 27 oktober waren de kinderen van Peuterspeelzaal ‘t Zeepaardje, onderdeel van Stichting Welzijn in Beverwijk, op bezoek bij een aantal bewoners van Westerheem. Westerheem is een
verzorgingstehuis in Heemskerk waar oudere mensen zowel zelfstandig kunnen wonen als verzorgd
of verpleegd kunnen worden.
In het kader van het thema van de Kinderboekenweek “(Opa’s en Oma’s) Voor altijd jong”
kwam pedagogisch medewerkster Margriet van
der Lubbe van ‘t Zeepaardje op het idee om bij
een verzorgingstehuis langs te gaan.
Het plan om met een groep peuters naar
Westerheem te gaan werd enthousiast ontvangen door Jenny Dijkhuizen, medewerkster van
Westerheem. Zij zorgde voor de aankleding en de
gezellige sfeer in de huiskamer; slingers, ballonnen, spelletjes, bellenblaas, limonade, koekjes en
snoepjes stonden allemaal klaar.
De Peuterspeelzaal had zelf ook spelletjes en
boekjes meegenomen. Samen met de opa’s en
oma’s van Westerheem is er gekleurd, zijn er lied-

jes gezongen, boekjes voorgelezen en spelletjes
gespeeld.
De kinderen werden warm onthaald en niet
alleen de peuters en de ouderen hebben genoten
van deze ochtend, ook begeleiders en ouders
waren ontroerd. Helaas konden natuurlijk niet
alle peuters van ’t Zeepaardje mee, deze keer was
de donderdaggroep aan de beurt.
Het uitje is zeker voor herhaling vatbaar. Om
zoveel mogelijk kinderen en ouderen deze leuke
ochtend mee te kunnen laten maken zal het dagdeel gerouleerd worden voor de volgende keer.
Tekst en foto: Stephanie Dumoulin
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Honderd jaar liedjes over Wijk aan Zee
Over Wijk aan Zee wordt niet alleen veel gepraat, het dorp wordt ook veel bezongen! Voor de Jutter
maakte ik deze kleine selectie. Bijna alle liedjes die in dit artikel genoemd worden zijn te beluisteren
via internet. En het Wijk aan Zees volkslied - de Dorptionale - is gratis te downloaden.

Monumenten in Wijk aan Zee

De Sint Odulphuskerk

!
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De katholieke kerk is een gemeentelijk monument en vernoemd naar de Heilige Odulphus.
Hij is net als St. Nicolaas de patroon van de zeevarenden, zodat het duidelijk is waarom hij
als schutspatroon van Wijk aan Zee werd gekozen. Vóór de reformatie had de huidige Dorpskerk ook de naam van St. Odulphus. Odulphus leefde in de negende eeuw en werd volgens
sommige bronnen geboren in Best, volgens andere weer in Oirschot in de Kempen. Hij werd
als prediker naar Friesland gezonden en deed hier verdienstelijk missiewerk.
De neogotische kerk verrees in 1889-’90 naar
plannen van de Haarlemse architect C.L.M.
Robbers, naar verbeterd voorbeeld van een
kerk in IJmuiden. De nieuwe kerk verving een
oude 17de-eeuwse schuilkerk die in 1886 werd
afgekeurd.
Nadat tijdens de Reformatie de calvinisten in
grote delen van Nederland aan de macht waren
gekomen en alle kerken hadden geconfisqueerd,
moesten katholieken en aanhangers van andere
verboden religies hun toevlucht nemen tot verborgen en illegale kerkjes. Er heerste weliswaar
‘gewetensvrijheid’, maar geen godsdienstvrijheid.
In de loop van de 17e eeuw ging de overheid
echter een steeds pragmatischer houding innemen. Het gebruik van schuilkerken werd dan
ook steeds meer toegestaan. In eerste instantie
werden ze oogluikend gedoogd, later kon tegen
jaarlijkse betaling een officiële vergunning verkregen worden. In die tijd is ook de schuilkerk in
Wijk aan Zee gebouwd.
Na de komst van de Fransen aan het einde van de
18e eeuw werd de godsdienstvrijheid ingevoerd
en mochten de katholieken weer echte kerken
bouwen. Toch zijn vooral in het westen van het
land veel schuilkerken nog lang in gebruik ge
bleven. Met de nieuwe grondwet van 1848 waren
de laatste beperkingen voor de katholieken weggenomen. Dit maakte in 1853 het herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie in Nederland mogelijk.
Vanaf het midden van de 19de eeuw ontstond er

Samen muziek maken
SONNEVANCK
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ZATERDAGAVOND

LIVE
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volg ons op facebook

hotel-sonnevanck.nl

In oktober heeft er een stukje in de jutter gestaan
voor het oprichten voor een muziekgroep in Wijk
aan Zee welke dan op maandagavond in cafe de
Zon zal gaan spelen.
Er hebben zich 11 mensen aangemeld die mee
willen doen met het maken van muziek. Zeven
leden van het mannenkoor WAZ Mank en vier
oud leden van Arion
Er zal op maandagavond 12 december om 8
uur in cafe de Zon een informatieavond worden
gehouden om e.e.a. toe te lichten.
U kunt bij Ad van Schie van cafe de Zon om
verdere informatie vragen of op 12 december as
gewoon binnen lopen om verdere informatie te
krijgen. Het is de bedoeling om per januari 2017
van start te gaan met de muziekgroep.
Klaas van Amersfoort

een ware bouwhausse aan katholieken kerken.
Naar schatting zijn er tussen 1850 en 1920 zo’n
800 nieuwe katholieke kerken in Nederland
gebouwd, waaronder in 1890 de St. Odulphuskerk in Wijk aan Zee. De naast de huidige kerk
gelegen woning Odulfstraat 2 was onderdeel van
de vroegere schuilkerk.
Het achter de kerk gelegen kerkhof is ook een
gemeentelijk monument. De begraafplaats ligt
geheel verscholen achter de kerk. Alleen vanaf
de Rijckert Aertszweg en het Duinpad is het
kerkhof zichtbaar. Historisch van belang is het
priestergraf met de verschillende pastoors van
Wijk aan Zee vanaf 1906 en de ten oosten van het
priestergraf staande zerk van de kerkmeester uit
1931. Deze grafmonumenten zijn onlosmakelijk
verbonden aan de historie van Wijk aan Zee.

Rond 1920, Met Tante Mina naar Wijk aan Zee
– Michel van Schalkwijk
Michel had als artiest de achternaam van zijn
vrouw De Cock aangenomen en in dit liedje
gebruikte hij ook haar voornaam: Mina. Tante
Mina kreeg in 1987 een nieuwe uitvoering door
'De Zingende Ober' van hotel Sonnevanck, Ber
Commandeur, op de piano begeleid door Bert
Kisjes. Het hotel liet zelfs een vinylsingle persen
als souvenir voor de gasten. Het singeltje is,
hoewel hier en daar via internet nog te koop,
een museumstuk geworden in de collectie van
museum Kennemerland.

weken in de top 40 waar het de 17e plaats bereikte.
1998 Werken in het staal – Jos en Lex Molenaar
https://soundcloud.com/jos-molenaar/werkenin-het-staal
De broers Jos en Lex Molenaar namen bij mij in
de studio een ode op aan hun vader en zijn carrière in de ploegendienst: 's middags warm eten, ik
zal het nooit vergeten, werken in het staal het ijzer
deed ons eten, dit is het ploegendienst verhaal, hij
zat er jarenlang te zweten, van de kraan tot aan de
brug, van 'n brommer tot een auto, van honderd
kilo op zijn rug, tot het horloge en de foto, het
karwei is geklaard!

1968, Het Wijk aan Zeese duinkonijn – Cocktailtrio.
www.youtube.com/watch?v=jtUzgaCdSF0
Refrein: Toen zei het duinkonijn: Dit vind ik toch
zo fijn. Dit zal m'n tophit zijn. Weg met de jager,
leve het konijn! Het Cocktailtrio was een groepje
muzikanten met humor die jarenlang veel op
radio en tv waren. Maar een kans om echt een hit
te worden kreeg dit liedje niet echt want het werd
gekozen als B-kant van de single Het is altijd
carnaval voor mij, een liedje dat flopte.

2006 Dorptionale – Jacques Kloes en 120 Wijk
aan Zangers. Download gratis:
https://studiojp.bandcamp.com/track/volkslied-van-wijk-aan-zee
Een paar honderd mensen zongen, speelden,
dichtten of componeerden iets voor de cd Zo
klinkt Wijk aan Zee in 2006. Bandjes, koren,
muziekgroepen uit Heliomare, zondagsdichters,
zangers en gelegenheidsartiesten deden mee. Het
project leverde ook een Wijk aan Zees volkslied
op. Net zoals de Wijk aan Zeese burgemeester
is dit Wijk aan Zees volkslied misschien niet
helemaal serieus bedoeld maar tijdens het zingen
kunnen mensen toch de behoefte krijgen om te
gaan staan, een brok in de keel weg te slikken
of een traantje weg te pinken. En dat mag! Het
volkslied mag gezongen worden tijdens officiële
momenten zoals huldiging bij sportevenement,
opening of sluiting Dorpsraadvergadering, opening Meifestival. Wel altijd even gaan staan dan!

1972, Shocking – Dizzy Man's band
www.youtube.com/watch?v=6c4BMl1GtRc
De naam Wijk aan Zee komt in de tekst niet voor
maar op de hoes van de vinylsingle staat de band
bij een mistige Hoogoven in de duinen bij Wijk aan
Zee. De tekst: Ain't the world a shocking shock, birds
are dyin' in the smog, there's no place where you can
breath, just a gasmask's what you need. Aan het
eind van het liedje klinkt het geluid van hoesten en
kuchen. Bijna 45 jaar geleden stond dit nummer 5

Jan-Paul van der Meij

Het tweeklaviers orgel uit 1754 in de kerk is
een rijksmonument. Het is vervaardigd door de
Leidse orgelbouwer Pieter Assendelft. Het betreft
een voorbeeld van een achttiende-eeuws orgel
dat werd gemaakt voor kleine rooms katholieke
schuilkerken. Dit orgel is van oorsprong gemaakt
voor de R.K. Schuilkerk in Kethel bij Schiedam.
In 1881 werd het door L. Ypma overgeplaatst
naar de Sint Odulphus Schuilkerk in Wijk aan
Zee, waar het na tien jaar weer werd overgeplaatst naar het huidige kerkgebouw. In 1984
werd het Assendelft/Ypmaorgel gerestaureerd
door J. Vermeulen uit Alkmaar.

Kerstkienen
De Seniorenvereniging Beverwijk- Wijk
aan Zee ( v/h, ANBO) houdt op dinsdagmiddag 29 november a.s. weer een gezellige
Sinterklaas/Kerstkien met aansluitende
loterij in het gebouw “Wijk aan Duin” aan
de Wilgenhoflaan in Beverwijk.
We beginnen om 14.00 uur, de zaal is open
om 13.30 uur.
Alle leden van onze vereniging zijn al dan
niet met een introducé van harte welkom.
Dit geldt ook voor leden van de andere ouderenbonden in Beverwijk en omliggende
gemeenten.
Er zijn weer leuke prijzen en prijsjes te
winnen.

New Years Party
Op Oudjaarsavond is iedereen welkom om in
Dorpshuis de Moriaan gezellig een hapje en
drankje te doen met familie, vrienden en dorpsgenoten. Samen tellen we af naar 00.00 uur en
proosten we samen op het nieuwe jaar!!
Tijdens deze avond hebben we verschillende
warme en koude hapjes, onbeperkt drinken (bier
/fris /wijn), natuurlijk oliebollen en appelflappen
en om 00.00 gaan de flessen bubbels open.
Voor de kinderen maken we een gezellig zaaltje
waar ze kunnen knutselen, filmpje kijken, spelletjes spelen etc. (zonder begeleiding)
Kaartverkoop in de Moriaan vanaf 16 november
Volwassenen € 35,00
Kinderen tot 16 jaar € 10,00
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De kunst van het leven: vier dagen, vier ervaringen
In samenwerking met natuurvriendenhuis de
Banjaert in Wijk aan Zee is een bijzondere
midweek ontwikkeld. Vier dagen, vier ervaringen, vier het einde van het jaar. Van 13 tot 16
december.
Beschouwend, filosofisch, denkend en handelend
sluiten we het jaar af; verhalen vertellen, discussiëren, in gesprek zwijgen, wandelen, luisteren
en surrealistisch tekenen. De mensen die met u
in gesprek gaan en die u laten tekenen, verhalen
vertellen, zwijgen, van kunst laten genieten en
discussiëren zijn:
Anne van Delft, verhalenverteller, komt de eerste
dag aan het woord, zij vertelt en laat u zelf uw
verhaal vertellen. Een dag verhalen ontdekken
en verhalen maken. In ons collectief geheugen
leven vooral sprookjes over jonge helden, met de
slotzin ‘Ze leefden nog lang en gelukkig…’ Maar
dan gaat het leven verder.
Anne: “Ik vertel in het theater maar ook in musea, in bedrijven, op conferenties of buiten in het
open veld. Meestal zijn mijn optredens maatwerk. Ik maak verhalen in opdracht, variërend
van een persoonlijk verhaal voor een gouden huwelijk tot een verhaal voor een grote organisatie.
Ook vertel ik verhalen uit de wereldmythologie,
eeuwenoude verhalen die vaak verrassend actueel
zijn.” www.annevandelft.nl
Ella de Jong laat u een documentaire zien; Rivers
and Tides. Een bijzondere film over en met
landschapskunstenaar Andy Goldsworthy. Je
kijkt nooit meer hetzelfde naar de natuur…
Tijdens de kunstwandeling, achter de façade,
komt de kunst in Wijk aan Zee tot leven met
onder andere een bezoek aan het beeldenpark
een Zee van Staal.
Ella: ik hou van kunst, filosofie en discussies.
Ook noem ik mijzelf een organisatietalent. Toen
mij gevraagd werd om een vierdaagse bijeenkomst te bedenken voor het natuurvriendenhuis
de Banjaert kwam alles samen. Ik geloof dat we
een mooie midweek hebben bedacht!
Jan Boon, econoom, gaat met u het boek ‘ Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers’
bespreken en bediscussiëren. Hoe is het toch mogelijk dat de mensen waar we overduidelijk niet
zonder kunnen - vuilnismannen, politieagenten,
verplegers - zo slecht verdienen, terwijl

Kerstfeest met de Baldado’s
Buiten is het koud en donker, maar binnen
brandt de potkachel, de gluhwein is warm, het
bier is koud, en de muziek hard...En in de mensen een welbehagen...vooral de oren dan. Het
Kerstfeest zal nooit meer hetzelfde zijn.
Zonder twijfel het begin van een jarenlange traditie; Kerstfeest met de Baldado's.
Nog even lekker uit bol voordat de schoonfamilie
op de stoep staat voor alweer en onvergetelijk
kerstdiner.
In een sfeer van vergaande verbroedering en

Rien Doorn neemt u op de laatste dag mee in zijn
denkwereld en laat u surrealistisch tekenen. Alles
wat u de laatste paar dagen heeft gezien, gehoord
en gevoeld kunt u kwijt in een tekening. Een
aandenken om mee te nemen en bij stil te staan
aan wat u allemaal heeft meegemaakt en ervaren.
Rien: “Surrealistisch denken, wat is dat? Surrealistisch denken is voor mij het loslaten van
conceptueel denken. Surrealistisch denken
betekent ook leren vertrouwen op je intuïtie, op
je instincten, ook als dit in tegenspraak is met
wat je geacht wordt te denken. Tekenen is een
uitstekende manier om het surrealistisch denken
uit te voeren en door dat te doen wordt het surrealistisch denken zelf gestimuleerd.”
www.riendoorn.com
Met dank aan de medewerking van natuurvriendenhuis Banjaert en hun vrijwilligers.
Nieuwsgierig geworden? Schrijf u in. Er is plek
voor maximaal twintig personen.
Nivon leden: € 250,- Niet leden: € 290,- Meedoen
zonder overnachting € 195,-. Ontbijt en lunch
zelfverzorgend, diner inclusief.
Natuurvriendenhuis Banjaert, Burgemeester
Rothestraat 53A, 1949 CC Wijk aan Zee. www.
nivon.nl klik aan zoek&boek
Info: Ella de Jong 06-41504586 info@alaella.eu

Ongeveer dertig ‘schietende leden’, een groot
aantal ondersteunende leden en ere-lid mevrouw
Jopie de Boer, die zelf al jaren niet meer schiet,
maar elke week trouw aanwezig is en heerlijk
meekletst aan de stamtafel.

Kustbeschermers Midden-Kennemerland van start

‘De papieren Jutter blijft goedgelezen’
lezen om een beetje op de hoogte te blijven van
het plaatselijke gebeuren. En er is al twee keer een
artikel over haar in de Jutter verschenen.
Bij hotel het Hoge Duin is Anneke de Ruiter druk
bezig aan de receptie. Toch neemt ze even tijd om
te laten zien dat ook hier de Jutter gelezen wordt.
Duitse toeristen kunnen er natuurlijk niet zoveel
mee maar voor Nederlandse gasten ligt de krant
op een opvallende plekje vlak bij de receptie
bovenop de krant van de dag.

Midden in de uitdijende stroom digitaal nieuws
is er de Jutter van papier. Tastbaar aanwezig,
maandelijks plof hij bij alle adressen in de
brievenbus. De dorpskrant wordt ook gelezen
in hotels, cafés, restaurants. Dat blijkt o.a. als je
een rondje loopt langs adressen die de zwartwitte krant aanbieden.
Haydar Arslan van snackbar Onder den Toren:
“Ik lees de Jutter iedere maand. Kijk daar ligt ie
op de tafel voor de klanten.” Hoewel Annelies
Boon hier niet woont heeft zij wel wortels in Wijk
aan Zee want ze werkt aan het onderhoud van de
plantsoenen. Annelies blijkt graag de Jutter te

De Moriaan is één van de plekken waar de Jutter
opgehaald kan worden. De beheerder zegt: “In de
zomer zijn het vaak mensen die een strandhuisje
hebben of bezoekers van buiten het dorp.”
In Heliomare ligt een stapeltje Jutters op de balie
bij de ingang. “Ja, ook hier wordt hij gelezen door
sommige patiënten, bezoekers of personeel”,
bevestigt de receptioniste.
Ook bij Primera van de Watering kan de Jutter
gratis opgehaald worden. “Er zijn er eerder te
weinig dan te veel”, hoor ik bij de meeste afhaalpunten. Bij de Sparwinkel ligt een grote stapel
Jutters. De dame aan de kassa zegt: “Ja, hij wordt
hier veel opgehaald. Deze stapel is over een paar
dagen waarschijnlijk al weer op.”
In de duizenden Jutters die inmiddels verschenen
zijn staat een deel van de geschiedenis van Wijk
aan Zee. Ook de advertenties vertellen iets over
de vele winkels en bedrijven die in de loop van
de tijd aktief waren en zijn. De Jutter 35 jaar:
gefeliciteerd!
Jan-Paul van der Meij

Martine gaat sporten: Schieten
Vroeger, toen ik nog dwarsfluit speelde bij Arion, heb ik ze wel zien hangen: de prijzen van
schietvereniging ‘Ons Genoegen’. Tot mijn schaamte moet ik bekennen dat ik, tot dinsdag 15
november, dacht dat de schietvereniging niet meer bestond. Ze bestaan nog wel! En hoe!

wereldvrede zullen de plaatselijke helden van de
Baldado's hun aanstekelijke alternatieve rocknummers uit hun met dennetakken versierde
speakers laten knallen. Als die naalden maar
blijven zitten..
Op last van de eigenaar zal het deze avond helaas
verboden zijn om binnen met sneeuwballen te
gooien, verder mag alles.
KOMT ALLEN TE SAMEN, zullen we maar
zeggen!
Zaterdag 17 december, Cafe de Zon

onbelangrijke, overbodige of zelfs schadelijke
bankiers, lobbyisten en consultants veel beter
boeren? Jan: “Volgens een oud Chinees gezegde
heeft een mens twintig jaar om kennis te verkrijgen, twintig jaar om ervaring op te doen en
twintig jaar om de levenservaring door te geven.
Na 35 jaar in het bedrijfsleven gewerkt te hebben
als ondernemer, manager en bestuurder heb ik
mijn visie op leiderschap voor een groter publiek
toegankelijk gemaakt in het boek ‘Waarachtig
Leiderschap’.”
Met Paulien Pinksterboer gaat u op verkenning
in – en naar stilte.
Paulien: “Naast individuele haptotherapie geef
ik sinds begin 2014 meerdere malen per jaar de
korte cursus Praktisch Mediteren, op diverse
locaties in de regio. Haptonomie is voor mij ‘de
kunst van het voelen’, maar meer nog: de kunst
van het volledig, met huid en haar, waarnemend
met al je zintuigen in het moment aanwezig zijn,
verbonden met de wereld om je heen.”
www.haptonomie-time-out.nl
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Langs de hele Nederlandse kust is sinds december een beweging van burgers op gang gekomen
om de kust (en het bijbehorende duingebied)
te beschermen tegen te intensieve bebouwing.
Via de sociale media zijn er meer dan 100.000
mensen actief geworden. Op een bijeenkomst in
juli van dit jaar hebben ook in Noord-Holland
actieve kustbeschermers zich verenigd en zo
ontstond er in ons gebied een werkgroep met o.a.
deelnemers uit Castricum, Beverwijk en Wijk
aan Zee. De werkgroep Kustbeschermers Midden
Kennemerland wordt in de startfase ondersteund
door Beverwijk Duurzaam.
Tot de kustgebieden kunnen ook de duinen van
Wijk aan Zee worden gerekend. De werkgroep is
bezig de bestaande plannen voor bebouwing kritisch te bekijken en heeft (in samenwerking met
de St.Duinbehoud) ook haar visie ingestuurd op
het nieuwe bestemmingsplan voor Wijk aan Zee.
In een manifest geven de kustbeschermers aan
dat ze de bestaande kustwaarden van natuur,
rust en openheid willen koesteren. Dat is nodig
omdat er overal langs de kust projecten in voorbereiding zijn voor kleine en grotere recreatie-

parken. Dit soort parken zijn niet bedoeld om de
woningnood van de plaatselijke bevolking op te
lossen en dienen vooral als geldbelegging. Hetzelfde geldt voor de vele nieuwe strandhuisjes en
andere accommodaties die overal gepland zijn,
vaak jaarrond. De ontwikkeling van een rustig en
open strand naar een druk en volgebouwd strand
is al een tijd gaande en kunnen we ook in Wijk
aan Zee met eigen ogen zien.
De kustbeschermersbeweging wil deze ontwikkeling een halt toeroepen want zij vindt dat natuur,
rust, en open uitzichten voor de recreatie een
toegevoegde waarde hebben, die we niet verloren
moeten laten gaan.
Inmiddels is er in oktober een Kustpact tot stand
gekomen tussen de overheid en vele natuur- en
landschapsorganisaties. In deze overeenkomst
staat bijvoorbeeld dat er in de aangewezen
kustgebieden alleen op plekken waar al gebouwd
is, nog mag worden bijgebouwd. Lege stranden
moeten zoveel mogelijk leeg blijven.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.beschermdekust.nl. Daar kun je je opgeven als kustbeschermer. Met onze plaatselijke
werkgroep kun je contact opnemen via contact@
beverwijkduurzaam.nl.

Terwijl de heren schakers aan de tafels voorin
café De Zon geconcentreerd spelen, wordt er
door de leden van de schietvereniging aan de tafel achterin gezellig gepraat en wat gedronken. In
de grote zaal staan vier schietbanen van 15 meter
opgesteld, waarvan er deze avond drie in werking
zijn. Leden kunnen komen schieten vanaf half
negen tot een uurtje of elf, ze krijgen twee kaarten en tien kogels per avond. Als ik binnenkom
wordt er direct een stoel bijgetrokken en binnen
de kortste keren heb ik een wijntje in mijn
handen (mij hoor je niet klagen) en ben ik op de
hoogte van de jaarlijkse reis naar Zuid-Limburg,
de onderlinge competitie, de puntentelling en de
geschiedenis van de vereniging.
Ik vind het bijna jammer dat er een baan vrij
is gekomen en ik de gezelligheid even moet
verlaten om te doen waar ik voor gekomen ben.

Voorzitter Henk neemt rustig de tijd om mij uit
te leggen hoe de luchtbuks werkt en wat de meest
gemaakte beginnersfout is: ademen terwijl je de
trekker overhaalt. In gedachten loop ik blauw aan
en vraag me stiekem af hoe lang iedereen zijn
adem in kan houden. Gelukkig komt Henk ook
met een tip: goed inademen, een beetje uitademen en dan schieten.
Ik mag schieten op een kaart van de B-categorie,
daar staat één grote schijf op, in tegenstelling tot
de kaarten van de A-categorie waar vijf kleinere
schijven op staan. Tijdens het schieten op de eerste kaart krijg ik nog wat aanwijzingen van Henk,
de tweede kaart doe ik zelfstandig, terwijl hij wel
in de buurt blijft. Tot mijn grote verrassing had ik
bijna alle kogels vlak bij de roos, die in de schietsport ‘pit’ wordt genoemd. Volgens Joop duidde
dat op een goed concentratievermogen en een
goede conditie. Ik ben meteen juichend opgesprongen om hem een drankje aan te bieden.
Sporten in Wijk aan Zee, ik kan er wel aan wennen, reuzegezellig!
Tekst: Martine Bleiji. Foto: Rob van Kampen

Korte cursus Praktisch Mediteren
In de tweede week van januari starten er
weer nieuwe - op onder meer Haptonomie en
Mindfulness gebaseerde - cursussen Praktisch
Mediteren in de regio. In 6 lessen van 1½ uur
leer je stapsgewijs hoe je meditatie praktisch
kunt integreren in je dagelijks leven.

Blije gezichten
met Sint Maarten!

In Wijk aan Zee zijn de lessen op woensdagavond van 20.00 - 21.30 uur. Start 11 januari,
laatste les op 15 februari.

Locatie: De Zwaanstraat 17
De cursus kost € 87,Kun je deze keer niet? De volgende cursus
begint op dinsdag 28 februari.
Meer informatie, aanmelden, of een gratis
proefles? 06-53675676 (Paulien Pinksterboer)
www.haptonomie-time-out.nl, info@haptonomie-time-out.nl, Fb: Haptonomie-Time-Out.
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Expositie Theo de Bruyn in Heliomare

De geboren Wijk aan Zeeёr Theo de Bruyn, die na omzwervingen langs Friesland, Overijssel
en Antwerpen nu in Zaandam woont, is toch een beetje terug in Wijk aan Zee. Eén van zijn
eerste baantjes als timmerman was werken aan de nieuwbouwvleugel van Heliomare, eind
zestiger jaren. Nu exposeert Theo daar met zijn schilderijen.
“Ik had al snel gezien dat de bouw niet mijn
bestemming was en heb me laten omscholen tot
technisch tekenaar waarna ik op de tekenkamer
van Hoogovens terechtkwam. Vijf jaar later
tijdens mijn vervangende dienstplicht in Heliomare, ontmoette ik er mijn eerste vrouw, die uit
Friesland kwam. Wij trouwden en vestigden ons
in Heerenveen. Omdat in Friesland weinig werk
was te vinden als technisch tekenaar of timmerman besloot ik me weer om te scholen, nu in de
verpleging en ging werken in de zorg. Ook heb
ik later nog aan de kunstacademie Vredeman de
Vries gestudeerd te Leeuwarden. Aan sommige
dingen komt een einde, zo ook aan ons huwelijk
en ik verliet het gastvrije Friesland. Nu werk ik
voornamelijk als freelancer in de decorbouw.
Momenteel woon ik in Zaandam en bezoek
regelmatig mijn vijfennegentigjarige moeder die
nog altijd in Wijk aan Zee woont. En wie weet
kom ik nog wel eens terug in Wijk aan Zee met
m’n huidige vrouw. Wat mij betreft zeker.”

Hotel Villa de Klughte

“Ik herinner me dat ik als tiener wel eens gedacht
heb: ‘later, dan ga ik schilderen’, en zo is het ook
gegaan. Mijn werk in acrylverf is moeilijk in een

vakje te stoppen. Het is abstract met realistische
componenten, bijna architectonisch. Het is nogal
eigen en daarom lastig te vergelijken met wat
anderen doen. In het verleden werd ik geïnspireerd door de Amerikaanse kunstschilder Robert
Motherwell, een van de bekendste vertegenwoordigers van het abstracte expressionisme van de
vorige eeuw. En door Frank Lloyd Wright, die
geldt als een van de invloedrijkste architecten
van de twintigste eeuw. Maar ook door moderne
dans of mijn eigen schemerlamp. Tegenwoordig
komen de prikkels uit andere hoeken. Het is
moeilijk te zeggen waardoor ik besluit om aan
een nieuw doek te beginnen. Het kan muziek
zijn, of gewoon de klank van een stem of een
van de sensuele schilderijen van Gustav Klimt.
Eigenlijk ben ik wel een beetje een alleseter wat
kunstuitingen, of daaraan gerelateerde beroepen
betreft.”
“Ik heb geëxposeerd door het hele land, ook in
Frankrijk. Deze tentoonstelling in Heliomare
loopt nog tot het eind van december, en is alle
dagen te bezoeken.”
Tekst: Georges van Luyk, foto: Heleen Vink

Imko s Puur Zee
Ko aan Zee.

Wijn &

Een heerlijk verwenadres
Pur Sang!

www.hoteldeklughte.nl

www.imkos.nl
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Het keukenraam

Beroepskok Peter van Hal: winters recept
Peter van Hal is een bescheiden beroepskok, na
zijn banketbakker/patisserie- en koksopleiding
ooit begonnen in het Nederlandse leger.
Toen hij daar weg moest wegens bezuinigingen
kwam hij in de ‘offshore’ terecht. Hij kookte met
een klein team, 14 dagen op 14 dagen af, voor
zo’n 300 man op het gasplatform K14-F1 op de
Noordzee.
Daar bedacht hij het Duitse Aardappel recept,
een gemakkelijk gerecht dat hij maakte op de
aflosdag. “Het is een gerecht dat goed vult en
waarmee je gemakkelijk de oude voorraad op
kunt maken.” Het was een mooie tijd op het
gasplatform. “We waren één grote familie daar
aan boord van het platform, het was een hechte
club en iedereen hielp elkaar.” Maar het was ook
zwaar: “als ik na 14 dagen thuiskwam, was ik helemaal gesloopt want het werk ging dag en nacht
door, het begon met Engels ontbijt, tussendoortjes, gebak, dan was er een warme lunch gevolgd
door ook weer warm avondeten en eindigde met
broodjes en gebak voor de nacht.
Dat Peter zo bescheiden is, blijkt uit de verhalen van Marjon: “Peter kan heel goed koken en
in dienst van cateraars heeft hij in de keuken
gestaan voor toen nog Koningin Beatrix en Prins
Bernhard.” Peter heeft veel ervaring op alle gebieden en een lange cv.

Woningbouw in Wijk aan Zee: twee meningen
Tientallen jaren wordt er gesproken over een woningtekort in Wijk aan Zee. De beperkte mogelijkheden door de driehoek waarin het dorp ligt: industrie, waterwingebied en zee geven geen kans
het dorp uit te breiden. In het dorp zijn de mogelijkheden ook beperkt vanwege de geluidszonering.
Vooral de vraag naar senioren- en starterwoningen zijn groot. Wij spraken hierover met Georgien
Wybenga van de Vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee en Hans Dellevoet van
de Dorpsraad.

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

Certificaat diabetische/reumatische voet

Voor al uw dagelijkse boodschappen.
Van diverse verse producten tot PostNL
en stomerij.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
zaterdag

8.00-19.00 uur
8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur

Voor een afspraak bij
inki’s pedicure
Bel: 06-40990449
Of mail: info@inkispedicure.nl
www.inkispedicure.nl

Ons geneesmiddelen assortiment is uitgebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste

Verlengde Voorstraat 56
E: sparpoliste@despar.info
T: 0251-374161 http://poliste.spar.nl

“Niet dat ik tegen woningbouw ben,” zegt Georgien Wybenga, “natuurlijk juich ik bouwplannen
toe en de school moet behouden blijven. Zolang
er maar niet wordt gebouwd in de duinen.
De duinen worden beschermd door de wet
‘Natura 2000’. Toch wordt steeds geprobeerd
om er onderuit te komen. Denk aan het appartementencomplex achter Jozoboko en het plan
van Hotel Zeeduin om een toren te bouwen. De
bestaande bebouwing in de Dorpsduinen heeft
een sociaal maatschappelijke status, zoals de
Moriaan, de school, Juttersoord en het Boothuis van de KNRM. Nu liggen er plannen om
de Moriaan en de school te herinrichten. Als
daar woningen komen zal het bestemmingsplan
gewijzigd moeten worden. In de Dorpsvisie Wijk
aan Zee van 2003 staat dat de duinen rond Wijk
aan Zee zichtbaar moeten blijven als beschermd
dorpsgezicht. Kijk eens hoe mooi de school in
de duinen is geplaatst. Daar is toentertijd flink
voor geknokt. Je moet er toch niet aan denken
dat daar verdiepingen op worden gebouwd. Dan
zou ik zeggen, verder geen hoogbouw inplannen

in het duingebied. Maar zoek naar mogelijkheden
om in te breien, zoals een nieuwe woonwijk op
Camping Aardenburg en of Vondeloord, met
betaalbare huurwoningen en eengezinswoningen.
En denk aan Sint Odulphuskerk. Als de RK kerk
haar diensten houdt in de Dorpskerk, kunnen er
appartementen voor jongeren in de Sint Odulphuskerk worden ontwikkeld. Ook kunnen er seniorenwoningen worden gebouwd op het terrein
achter de kerk. Er hoeft niets aan de monumentenstatus te worden veranderd. In ons dorp is
het nodig buiten de doos te denken om zowel te
vernieuwen als wat goed is te behouden.”
Hans Dellevoet: “De Dorpsraad heeft de
Dorpsduinen hoog in het vaandel staan. Maar
wij moeten niet uit het oog verliezen dat een
uitbreiding van het aantal inwoners noodzakelijk
is. In de school zijn al klassen samengevoegd
omdat er niet voldoende leerlingen zijn. Je moet
er toch niet aan denken dat over een aantal jaar
de basisschoolleerlingen op de fiets naar school
moeten in Beverwijk. Er zijn nog helemaal geen

bouwplannen, er wordt gewerkt aan een visie
om tot een nieuw bestemmingsplan te komen.
In het huidige bestemmingsplan staat dat er tot
een hoogte van zeventien meter mag worden
gebouwd, dus kan er geen bezwaar worden
gemaakt om tot die hoogte te bouwen. Zolang
er nog wordt gewerkt aan een bestemmingsplan
hebben de bewoners de ruimte om bezwaar te
maken. Zodra het plan klaar is, kan zowel de
gemeente als de bewoners niets meer aan het
plan veranderen. Daarom moet alles van te voren
worden bekeken en besproken. Zover is het gelukkig nog lang niet, maar om voorzieningen op
peil te blijven houden zijn nieuwe bewoners een
must. Er zijn nu nog weinig concrete bouwplannen, maar het nieuwe bestemmingsplan moet
wel ruimte en richting geven aan deze nieuwe
ontwikkelingen. Daarbij moet vooral gekeken
worden naar de behoeften van het dorp en de
beperkte mogelijkheden die er zijn. Voor herontwikkeling van het Heliomare-terrein staat nu een
maximale bouwhoogte tot 17 mtr in het nieuwe
plan: dat roept al snel weerstand op!”
“Als zaken eenmaal zijn vastgelegd in het nieuwe
bestemmingsplan dan is het een stuk lastiger om
daarna nog succesvol bezwaar te maken. Daarom
is het belangrijk dat we optimaal gebruik maken
van onze inspraakmogelijkheid. Doorstroom
stimuleren is niet makkelijk. Als ouderen hun
eengezinswoning in de verkoop willen doen
dan blijkt vaak dat er relatief weinig overblijft

Toch kiest hij voor een simpel recept: “Ik vind
het leuk om dit recept te kunnen delen met anderen. Het is goedkoop, gezond en ideaal voor de
wintermaanden. Met heel weinig kun je iets heel
lekkers maken want er wordt veel te veel eten
weggegooid.”
Recept gebaseerd op 4 personen:
- 1 rookworst
- 250 gram dobbelsteentjes spek
- 1 bleekselderij
- 2 uien
- 1 prei
- 200 gram winterwortel gestift (geraspt)
- Sambal, knoflook, peper naar smaak
- 350 gram geschilde aardappels
Snijd de rookworst in plakjes. Snijd alle groenten,
niet te dun. Maak van de aardappel kleine stukjes
en bak deze voor in de frituur.
Bak de rookworst en spek aan en doe hier de
kruiden bij en de gewassen groente. Op het laatst
kun je er nog zilveruitjes en in blokjes gesneden
augurk aan toevoegen. Dan de aardappels verder
af frituren of bakken in de pan.
Doe de aardappels op het bord, schep het vlees
met de groente en bovenop en maak af met wortelstift (geraspte wortel) als garnering.
Tekst en foto: Stephanie Doumulin

bij verhuizing naar een koopappartement. Dan
levert men liever niet de tuin en het schuurtje in
en blijft zitten. Je kunt wel bouwen op basis van
behoeften en vraag, maar uiteindelijk bepaalt de
markt wat er mee gaat gebeuren. We horen veel
geluiden dat de kinderen van Wijk aan Zeeërs
een woning in Wijk aan Zee niet kunnen betalen.
Dan roept men al snel dat er dan maar goedkoop gebouwd moet gaan worden. Maar als een
woning verkocht moet worden dan gebeurt dit
natuurlijk alleen aan de hoogste bieder. De markt
heeft dan altijd gelijk. Alleen door de markt te
begrijpen en te accepteren kun je slim plannen.
Dat de school van Heliomare en het REA College
weggaan, dat staat vast, daar zien wij mogelijkheden.”
Zonder nieuwe woningen geen nieuwe Wijk aan
Zeeёrs. Een jong stel zal geen woning kopen in
een dorp waar hun kinderen niet naar school
kunnen. In de Dorpsvisie uit 2003 staat het
Nyfer rapport beschreven, waarin een prognose
is gemaakt, dat er tussen 2003 en 2020 behoefte is
aan plusminus 200 woningen. Ik heb eens in het
dorp gekeken, maar dan mag er in de komende
vier jaar nog flink gebouwd worden. Het laatste
woord is hier nog niet over gesproken en er
zullen nog veel voor- en tegenstanders aan het
woord komen. Wij houden u op de hoogte.
Tekst: Georges van Luijk.

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Donderdag 1 december:
Sonnevanck
Live Muziek: Emma Ray & Pierre
aanvang 20.30 uur.
Vrijdag 2 december:
Sonnevanck DinerClub
Slagzij
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 3 december:
Sonnevanck Swingt
Singeltjesklubb
aanvang 21.00 uur.
Zondag 4 december
Beeldenpark Een Zee van Staal
Gratis Rondleiding
aanvang 14.00 uur.
Kop van WaZ
Inloop Tekenworkshop met Rien Doorn
van 14.00-16.00 uur.
Donderdag 8 december:
Sonnevanck
Kim en Daan, 2e donderdag
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 9 december:
Sonnevanck
crazy Piano: Annemieke de Boer
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 10 december:
Gewoon in Wijk aan Zee:
“De voetjes van de vloer” met DJ Johnny5
aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck
Live Muziek: The Explorers
aanvang 22.00 uur.
Zondag 11 december
SunSeaBar
SunSeaBorrel met: Roy & Ron
van 15:00-18:00 uur.
Dinsdag 13 december t/m vrijdag 16 december:
De Banjaert
“De kunst van het leven” - Vier dagen, vier ervaringen, vier het einde van het jaar.
Woensdag 12 december:
De Moriaan
Vergadering Dorpsraad
aanvang 20.00 uur.
Donderdag 15 december
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 16 december
Sonnevanck DinerClub:
Wintersongs met pianist Jochem Braat en zanger
Raoul Wijsma
aanvang 20.30 uur.
Zaterdag 17 december:
Moriaan
Darttoernooi
Inschrijven om 19.00 uur
Café de Zon: Kerstfeest met de Baldado’s
aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck Swingt
the New Club
aanvang 21.30 uur.
Zondag 18 december
Moriaan
Speelgoedbeurs van Circle4Kids
Van 13.00 tot 15.00 uur
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Zondag 18 december
SunSeaBar
SunSeaBorrel met: Freddy Koridon
van 15.00-18.00 uur.
Julianaplein
Kerstsamenzang
aanvang 17.30 uur.
Dorpskerk
Kerstconcert Kennemer Christmas Carol Singers
aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 20 december:
De Moriaan
Senioren kerstmaaltijd
vooraf aanmelden 0251374320
Prijs € 12,50
aanvang 17.00 uur.
Woensdag 21 december:
Sonnevanck
POP-Quiz
van 20.30–23.00 uur.
Donderdag 22 december
Sonnevanck
SeventSevenSessie
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 23 december
Sonnevanck Swingt
Bloes broers
aanvang 22.00 uur.
Zaterdag 24 december
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Vrijdag 30 december:
Moriaan
Kinderdisco
van 19.00 – 21.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: € 2,00 per persoon met limonade en wat
lekkers inbegrepen.
Moriaan
Wvv72 oliebollentoernooi
inschrijven vanaf 19,30
aanvang 20,00
Sonnevanck BluesNight
St. Louis Slim; aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 31 december:
De Moriaan
New Years Party
van 20.00 – 2.00 uur.
Sonnevanck
Oudjaarsfeest met Bahia Bounce
aanvang 22.00 uur.
Zondag 1 januari:
SunSeaBar en Het Strandhuis
Nieuwjaarsduikaanvang 14.00 uur.
SunSeaBar
Nieuwjaars SunSeaBorrel met: Econoliners
van 15.00-18.00 uur.
Dinsdag 3 januari:
Mega Sportinstuif voor kinderen van 3 t/m 12
jaar. Spelletjes, schminken, springkussens, dansworkshops. Prijs: € 2,00 per kind.

Dorpskerk
04 december
Ds. D. Fisser HA 2e Advent.
11 december
pastor L.H. Stuifbergen, 3e Advent.
18 december
4e Advent. (geen dienst)
24 december
Ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis,
Kerstnacht, 22.00 uur.
25 december
Gezinsdienst, 1e kerstdag, 10.30 uur

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zaterdag 3 december
19.00 uur themaviering
voorganger p.N. Smit
Themakoor
Zondag 11 december
9.30 uur eucharistieviering
voorganger p . R. Putman
Odulphuskoor
Zaterdag 17 december
19.00 uur familieviering
voorganger p. M. de Haas
Jeugdkoor
Zaterdag 24 december Kerstavond
19.00 uur kerstnachtviering
voorganger p. R. Putman
Themakoor/ Jeugdkoor
Zondag 25 december Eerste Kerstdag
9.30 uur viering Hoogfeest van Kerstmis
voorganger p. M. de Haas
Odulphuskoor
Maandag 25 december Tweede Kerstdag
10.30 uur Woord- en communieviering
voorganger p. B. Stuifbergen
Carolsingers

Oecumenische bijbelkring

Maandag 12 december is het gespreksthema
Exodus 3, 13-18. Ds. Miekie Myburgh is de gespreksleider. Het zal een verrassende avond gaan
worden. Aanvang 19.30 uur,
Plaats van samenkomst de consistorie van de
dorpskerk. U bent van harte welkom.

Kerstconcert Odulphuskoren

Op vrijdag 16 december is weer het traditionele
kerstconcert van de Odulphuskoren. Voor nadere
bijzonderheden zie het huis-aan-huisgidsje dat
begin december wordt bezorgd in het hele dorp.

Afra’s Senioren Kerstmaaltijd
20 december om 17.00 uur.
Prijs € 12,50. Graag van te voren aanmelden bij de Moriaan: 0251-374320
Carpaccio van ossenhaas ~ Wildstoofpotje
met rode kool en aardappelpuree ~ Vanilleyoghurt + 1 consumptie.

Prikbord Wijk aan Zee
Laten we samen Wijk aan Zee schoner maken!
Gister heb ik zoveel troep naast het fietspad
gevonden. Op 150 meter kon ik deze twee zakken
vullen. Ik vindt dit echt ongelofelijk! 75% procent
van het vuil op land belandt in zee. En laten wij
nou net aan dichtbij de kust wonen. De kans dat
het vuil in Wijk aan Zee in zee belandt is dus
super groot. En die plastic soep is helemaal niet
tot slecht op te ruimen. Ecosystemen gaan ervan
naar de klote! Dieren sterven, maar wij eten
bijvoorbeeld weer vis met plastic in hun maag.
Laten we zorgen dat deze plastic soep niet groter
wordt! En zorgen voor dier en mens. Probeer er
een gewoonte van te maken elke keer als je buiten
loopt vuil op te rapen als je dit ziet! Alle kleine
beetjes helpen! (Anne Albers op Facebook)

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond: 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256256
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis
huis aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners
van zomerhuizen en andere belangstellenden
kunnen de Jutter - zolang de voorraad strekt ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein
Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Stephanie Dumoulin, Marian van den
Hul, Georges van Luijk, Angela van den Bos,
Heleen Vink
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Administratie/advertenties:
Peter Duin 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres:
Burgemeester Rothestraat 73
1949CC Wijk aan Zee.
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
mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis
voor dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage
is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.
Internet Jutter: Rick Spijker, Peter Duin en Kuno
Hamers
Opmaak: Angela van van den Bos
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter
Abonnement: 20 euro per jaar, overmaken op
bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant
de Jutter, Wijk aan Zee. (Met naam en adres).
Opzegging 2 maanden voor het einde van de
abonnementsperiode.
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

