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eze zomer viert Kampeer-
vereniging Vondeloord haar 
100-jarig bestaan. Vlak voor de 

start van de festiviteiten vertellen Vondel-
oorders Harry Hoenderdos en Peter Schoen 
alles over het jubileum en over het verleden 
en heden van de kampeergemeenschap.

De aanzet voor Vondeloord werd rond 
1921 gegeven door de Vondelclub die 
even later de naam veranderde in Vondel-
loge. Deze loges zijn de lokale afdelingen 
van de Odd Fellows, een vereniging die 
met o.a. praktische activiteiten in de 
naaste omgeving het leven wat aange-
namer en harmonieuzer probeert te 
maken. Odd Fellows komen iedere week 
bij elkaar in een loge. Harry zit bij de 
Zaanloge, Peter bij de Czaar Peter loge. 
Peter: “Op Vondeloord hebben we men-
sen van zeker 25 loges. Van de Achter-
hoek, Groningen, Breda, overal komen ze 
vandaan”.

Vrienden voor het leven
Peter: “Harry en ik hebben een vriend-
schap die eigenlijk al vijftig jaar is. Hier 
op Vondeloord hebben we elkaar leren 
kennen, onze ouders zaten in de loges en 
zaten op Vondeloord”. Harry: “Zijn vader 
sprak mijn vader en mijn vader sprak zijn 
vader. Vanuit die gemeenschappelijkheid 
ken je elkaar. We zien elkaar niet alleen 
op Vondeloord, nee, we volleyballen
ook met elkaar, vieren verjaardagen.”
Op het terrein met 72 houten huisjes en 
12 flexibele parkeerplekken, wappert op 
de top van een duintje de Odd Fellows-
vlag. Harry: “De drie schakels in de vlag 

zijn eigenlijk de grondbeginselen, dat is 
vriendschap, naastenliefde en een streven 
van het zoeken naar de waarheid. 
Daar proberen wij naar te leven. 
Dat is eigenlijk gewoon zoals iedereen 
leeft”. Peter: “Eén van de dingen die we 
doen is ook opkomen voor mensen die 
het wat moeilijker hebben”.

In actie voor Heliomare
“Dit jaar hebben we ons honderd-jarig 
jubileum gekoppeld aan de actie ‘Houd 
hen in Balans’, dat is sup-therapie van 
Heliomare. We zoeken het doel dichtbij.
We dachten eerst dan krijgen ze een 
supboard maar ondertussen is het een 
complete uitrusting. De actie was dus wel 
succesvol ja. We hebben hiervoor goede 
contacten met Roy Appel van Heliomare”.
Op het terrein is een beheerderswoning, 
een groot kamphuis met bar en jeugd-
honk, een modern sanitair gebouw met 
invalidentoilet en invalidendouche, 
was- en droogmachines, speeltoestellen 
voor de kleintjes, Jeu de Boulesbaan en 
een groot grasveld voor de activiteiten. 
Peter:”Van alle kampeerverenigingen is 
Vondeloord geloof ik de derde in Neder-
land die het honderd jaar bestaan viert. 
Kampeervereniging Bakkum en een uit 
de achterhoek waren ons voor”.

Jubileum festiviteiten
Deze zomer is er van alles om het 
jubileum te vieren. Onder andere het
toneelstuk met de titel ‘Toen was Vondel-
oord heel gewoon’. Peter: “Het verhaal van 
de tv-serie is de basis voor het toneelstuk. 
Maar het hele verhaal hebben we her-

schreven naar Vondeloord. Harry speelt 
de hoofdrol. Later hebben we dan de Zes-
kamp, kampeervereniging Aardenburg 
doet ook mee, dat is een behoorlijk groot 
gebeuren. De week daarna hebben we een 
charity-diner. Met de bewoners van het 
kamp wordt een diner gemaakt. Het geld 
dat er opgehaald wordt is voor de kosten 
van het jubileum en voor de actie ‘Houd 
hen in balans’. En weer een week later 
krijgen we een groots jubileum weekend. 
Daar komen wel drie- of vierhonderd 
mensen binnen”. 

Reünie
Er komt een reünie, met een ludieke 
rondleiding over het veld met ‘s avonds 
een barbecue en een muzikaal optreden.
Er komt dan een zangeres en de liedjes 
die zij zingt hebben wij allemaal omge-
vormd naar Vondeloord. Het gaat om 
tien bekende Nederlandse nummertjes
zoals bijvoorbeeld het Dorp en de 
Zuiderzee ballade en dat nu het Kamp 
en de Vondeloord ballade heet. Peter en 
Harry mogen dan ook hun zangstem 
laten horen met het lied 1948. Peter: 
“Bij de reünie komen er natuurlijk veel 
mensen. We hebben met de mensen van 
het weiland afgesproken dat we in die 
periode het weiland kunnen gebruiken”. 
Dat weekend is dan het laatste gedeelte 
van het jubileum en zit ons werk na 5 
jaar erop. Voornamelijk waren we die 
tijd bezig met het maken van het boek, 
dat ook veel Wijk aan Zeers inmiddels in 
bezit hebben.

Wijk aan Zee... dat is iets
Er zijn ook veel (oud) bewoners van 
Vondeloord die nog altijd naar Wijk aan 
Zee komen. Wijk aan Zee dat is gewoon... 
dat is iets. Peter: “Oud bewoners kijken 
heel erg uit naar de reünie omdat ze dan 
oude kennissen weer tegenkomen. 
Wij hebben door het maken van het boek 
natuurlijk met heel veel mensen contact 
gehad. Die mensen willen heel graag 
hier naar toe komen. Alle mensen die we 
gesproken hebben zeggen maar één ding: 
de leukste tijd die we gehad hebben was 
op Vondeloord!”

Tekst: Jan Paul van der Meij.
Foto: aangeleverd.

D
Kampeervereniging Vondeloord 100 jaar

‘We zoeken het doel dichtbij’
it jaar bestaat de Wijk aan Zeese 
volleybal vereniging WVV’72 
50 jaar. Opgericht in 1972, 

gelijktijdig met onze sporthal/dorpshuis 
De Moriaan.

Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan, en daarom wordt er 
een grootse reünie georganiseerd op 
vrijdag 14 oktober aanstaande, in De 
Moriaan, vanaf 20 uur. Graag nodigen 
we hierbij alle leden, oud-leden, oud-
bestuursleden en overige betrokkenen uit 
om deze avond met ons mee te vieren.
Herken je jezelf hierin, kom dan gezellig 
langs deze avond! Nodig vooral je oud 
team-leden uit, wij kunnen helaas niet 
iedereen meer bereiken. Vanwege het te 
verwachten aantal mensen is het fijn je 
komst vantevoren even aan te melden via 
de mail op vijfschaft.saskia@gmail.com
Heb je nog oude (team) foto’s, dan 
zouden we deze graag ontvangen om er 
een leuke collage van te maken voor deze 
avond. Deze mogen ook via dit mailadres 
verzonden worden.

Het is al weer 50 jaar geleden dat op 
4 september 1972 een groep strandvolley-
ballende leden van de WRB in hun loods 
bij elkaar kwam en een volleybal-
vereniging oprichtte die de naam 
WVV’72 kreeg. Het eerste jaar werd 
gebruikt om de club in bestuurlijke en 
sportieve zin op poten te zetten en daarna 
gingen alle remmen los. Aan het einde 
van het eerste seizoen werd met 6 heren- 
en 3 damesteams deelgenomen aan het 
eerste Paastoernooi.

Vanaf het tweede seizoen werd ook 
deelgenomen aan de competitie en vele 
kampioenschappen volgde. De vereniging 
groeide gestaag, werd uitgebreid met een 
jeugdafdeling en een recreatieafdeling en 
telde op haar hoogtepunt 140 leden in 
1985. In dat jaar bereikte de club ook haar 
sportieve hoogtepunt met de promotie 
naar de 1e divisie.
WVV’72 maakte ook internationaal 
furore door net over de grens deel te ne-
men aan buiten-toernooi van Assenede.
Met de opkomst van het beachvolley-
balcircuit verdiende de club een extra 
zakcentje door mee te helpen aan het 
op- en afbouwen en de wedstrijdleiding.

Het clubblad de Time Out zorgde er 
niet alleen voor dat iedereen op tijd de 
juiste wedstrijd speelde, maar dat er ook 
wat te lachen viel. In de Weetjes rubriek 
kon men lezen dat: zolang Aad en Loes 
de bierprijs op 1 gulden 10 houden, zul 
je ons niet horen klagen over de slechte 
douches.

Helaas daalde het aantal leden rond de 
eeuwwisseling als gevolg van de individu-
alisering in de samenleving, en stopte 15 
jaar geleden het laatste competitiespelen-
de team. De recreanten hielden moedig 
stand en vormen nu het hart van de 
vereniging. Jaarlijks worden dorpsgeno-
ten uitgenodigd voor het stratentoernooi.
Tot ziens op vrijdag 14 oktober!

De feestcommissie: 
Wim Geldermans, Rob van Kampen,

Fons Heine en Saskia Vijfschaft.

D
Volleybalvereniging WVV’72 50 jaar

Reünie op vrijdag 14 oktober

Foto voorpagina: Jan Paul van der Meij
Op de foto: Albertje Duijst - pagina 11
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Oud papier ophalen
Zaterdag 24 september

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.

Bouwploeg op volle sterkte
e Zeepkistenrace, het Jutterspad 
én de Smaakmarkten van dit 
seizoen zitten er weer op. 

We kijken terug op een prachtige zomer. 

De Smaakmarkten gingen dit jaar van 
start tijdens het Meifestival op de Dorps-
weide, lekker op het gras en tussen de 
strobalen. Daarna drie avonden als van-
ouds op het plein, zonovergoten en met 
een heerlijk Wijk aan Zees sfeertje. 
We bedanken alle deelnemers voor de 
fijne hapjes en drankjes, alle dorpsge-
noten voor het meedenken, het lenen van 
spullen en de muziek, alle bezoekers voor 
de gezelligheid en alle kinderen voor het 

verzamelen van de glazen. Hoe fijn dat 
we in dit dorp gewoon kunnen werken 
zonder statiegeld. Bovenal bedanken we 
het team en onze bouwploeg. Zonder hun 
inzet was het allemaal nooit gelukt. 
De groep is dit jaar enorm gegroeid, 
vooral de vrouwen uit Wijk aan Zee laten 
zich niet onbetuigd. Tot op de laatste 
markt haakten mensen aan om te helpen 
met opbouwen, inrichten en afbreken. 
We zijn enorm blij met zowel de vele 
nieuwe helpers als de noeste inzet van de 
oud-getrouwen. Er staat een fantastische 
ploeg waarmee we in het dorp weer jaren 
vooruit kunnen!

Dronefoto: Daan Vijfschaft.

D

ijdens de Dag van de Duinen op 
17 september wordt er extra aan-
dacht gevraagd voor de kwets-

baarheid van de duinen en viert Stichting 
Duinbehoud samen met jou het 45-jarig 
bestaan!

Neem op de Dag van de Duinen gratis 
deel aan een van de bijzondere excursies 
die er rondom de Dag van de Duinen 
zijn uitgestippeld. Je gaat op pad met een 
echte duinkenner en ontdekt tijdens de 
wandeling de veelheid aan planten en 
dieren in de duinen. Een leerzame en 
leuke ervaring, gegarandeerd! Een van 
de excursies start vanuit Wijk aan Zee: 
begrazing in het Noord-Hollands Duin-
reservaat

Grote delen van het Noordhollands 
Duinreservaat zijn de afgelopen jaren in 
begrazing genomen, dit gebeurde naar 
aanleiding van de verdwijning van het 
konijn. Je kunt Schotse Hooglanders, 
Exmoor pony’s en plaatselijk ook bontvee, 
schapen en Hollandse landgeiten tegen-
komen in het gebied. Op deze excursie 
word je meegenomen op een wandeling 
met een PWN boswachter en duinconsu-
lent Hans Turlings. 

De excursie is van 10.00 tot 11.30 uur en 
start op het parkeerterrein bij de duin-
ingang Meeuwenweg.
Aanmelden via: www.duinbehoud.nl/
dagvandeduinen/gamee

Foto: Ronald van Wijk.

Gratis excursie in de duinen

T
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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/iets-melden
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

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

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

ier is Luna, de flat-coated 
retriever van Petra van Vliet 
en Philip van Noort. Luna is 

geboren in Gouda in juni 2020 en woont 
sinds augustus 2020 in Wijk aan Zee. 
Haar naam is Luna (Italiaans voor maan) 
omdat ze helemaal zwart is, zo zwart als 
de nacht. Luna rijmt ook enigszins op 
Kaja, zo heette hun vorige hond die acht 
jaar geleden overleden is. Luna eet twee 
maal per dag vers vlees gemengd met 
groenten met als toetje een bakje geiten-
yoghurt. Tussendoor krijgt ze snoep-
brokjes die in de vorm van een huisspeur-
tocht worden toegediend. Dit ter stimu-
lering en training van haar fijne neus, 
tevens een soort van hersengymnastiek. 
Zij zit ook op een hondenspeurclub in het 
Amsterdamse Bos, alwaar ze zich tot een 
heus speurfenomeen heeft ontwikkeld.
Met uitlaten (vier keer per dag) gaat 
ze het liefst naar het strand of naar het 

meertje in het Gaasterbos, want ze is 
gek op water en zwemmen. Luna is een 
allweather hond: het maakt haar niet uit 
wat voor weer het is. Ook niet als het 
snikheet is, maar dan verwacht ze wel een 
waterijsje. Haar hartsvriendin heet Suus. 
Zeg deze naam in haar bijzijn niet hardop 
want dan is ze niet meer te houden. 
Toen ze in Wijk aan Zee kwam wonen 
was ze wat angstig en gevoelig, ook na 
een traumatische schrikdraadervaring bij 
het hek om de Dorpswei. Na therapie bij 
de holistische dierendokter is ze daar van 
af. Tegenwoordig is ze alleen nog gevoelig 
voor harde muziek of andere geluiden 
en mensen met petjes of andere hoofd-
deksels. Dus de muziek of tv staat altijd 
zachtjes en mensen nemen voor haar hun 
petje af...

Tekst: Dik Broekman.
Foto: Petra van Vliet.

Illustratie: Marjoke Staal.

H

Honderduit

Ter introductie:
Ik zwem iedere ochtend in zee. Het hele jaar door.

Het strand is dan meestal nog leeg en verlaten op wat honden en hun uitlaters na.
We groeten elkaar en soms maken we een praatje, vaak over de hond.

Over honden en hun eigenaardigheden valt veel te vertellen.
Dit bracht me op het idee voor een maandelijks mens-over-hun-hondverhaal.

Dit alles onder de noemer:
‘Honderduit’
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“Tekenend voor Wijk aan Zee”                Jan van der Land

udio-visueel kunstenaar Jan van der Land, 68 jaar, 
over buurtschapjes, Hendrik Werkman en photoshoppen. 
Beeld in woord van een fascinerend mens.

‘Ik ben geboren in Noord-Groningen, opgegroeid in Bergen waar ik 
op een kunstzinnige school zat. Fotografie vond ik een fascinerend 
medium, ik hou van beelden, dus op een gegeven moment heb ik een 
docentenopleiding gevolgd en ben inmiddels bijna veertig jaar docent 
audio-visueel. Fotografie, film, al dat soort dingen, maar mijn speci-
alisatie is video-vormgeving. Fietsend naar de Kop net, dacht ik: over 
twee, drie jaar ben ik officieel veertig jaar docent. Dus ik heb ergens 
voor doorgeleerd.’ Hij lacht hartelijk. ‘Bij de kunstvierdaagse in Bergen 
ben ik met photoshop begonnen. Er waren daar mensen die van mijn 
fotos zeiden: Oh, dat is photoshop. Ik zei: Ja, dat klopt. 
Het jaar daarop exposeerde ik daar weer, nam m’n computer mee en 
ging photoshoppen. Mensen vroegen: Wat ben je aan het doen? 
Het was de docent in me die dat uitlegde, waarna ze zeiden: Oh, dus dat 
is photoshop. Het is werken in lagen en ik heb soms 40, 50 over elkaar 
voor een bewerking. Daarna voeg ik het samen en maak er één plaatje 
van. Ik ben een maand bezig om een foto te maken.’

‘De liefde heeft me naar Wijk aan Zee gebracht. Ik woonde in Sint 
Maartensbrug, vlak bij Schagen. Het dorpje bestond uit drie huizen en 
een oude poldermolen. M’n werk was reizen naar grote steden, grote 
fabrieken, videodingen maken. Ik vond de rust van een dorpje heerlijk. 
En toen kwam de liefde, dus gaan we ergens wonen. We hebben redelijk 
lang gezocht. Op een gegeven moment zei Margot, mijn toen toekom-
stige vrouw: Weet je, Jan, eigenlijk wil ik niet weg uit Wijk aan Zee,
want dat is mijn dorp. En ik dacht: Wijk aan Zee, dat is echt groot, 
2200 mensen... Ze hebben zelfs een eigen supermarkt en een heleboel 
kroegen. Wat moet ik in zo’n wereldstad?’, vraagt hij lachend. ‘Maar het 
is er toch van gekomen en ik woon hier nu al zo’n tien, twaalf jaar. 
En het bevalt me prima.’ 

‘Vanaf het eerste begin zit ik bij het Kop collectief. We huren met z’n 
allen de expositieruimte en wat is er mooier dan midden in het dorp te 
exposeren? Ina Zwart zet dit gigantisch goed op; ze organiseert 
geweldig en mag zeker een pluimpje krijgen. Zo’n groepexpositie met 
thema is een uitdaging. Corona was voor mij creatief gezien dodelijk. 

Ik heb retoucheerwerk op de computer gedaan, maar eigen werk 
maken... Ik zat een keer in de Kop, Ina kwam en zei: Kijk, hier heb jij 
een doekje van 20x20 en daar moet je eigen werk op maken en 
inleveren. En daar zit je dan naar te staren… Okee, doen. M’n ex had 
een anti-slavernijmunt uit 1838 met de geweldige tekst: “Am I not a 
woman and a sister”. Het thema was familie en een zuster is familie. 
Ik heb dat muntje gemanipuleerd met photoshop, supersnel: ik heb 
maar een paar verschillende tussenvormen gemaakt voordat ik op deze 
uitkwam. Als ik terugtel dan zitten er iets van twintig, dertig lagen over 
elkaar om alle effecten erin te krijgen. Ik had het voor Mozaïek in de 
Kop en dacht: het is eigenlijk te klein, dus heb ik ‘m op 50x50 gedaan. 
De volgende expositie hoop ik weer andere dingen te hebben. 
Trouwens, het leuke is dat we Ezels en Kwasten weer gaan opstarten; 
dat is ook werken met een thema. Iedereen heeft zijn eigen invulling 
hiervan en het is fascinerend wat men ermee doet.’ ‘De laatste expositie 
die ik had, was in de Grote Kerk in Beverwijk, een overzichtstentoon-
stelling, net tussen de twee corona lockdowns in. Ik hou van samenwer-
ken met mensen van andere disciplines, dus bij de opening heb ik een 
aantal mensen gevraagd: Wil je wat doen? Er waren dichters en ik had 
een speciale video installatie gemaakt van twee gitaristen. Dat projec-
teerde ik op twee grote videoschermen met de gitaristen ervoor, dus die 
speelden tegen zichzelf. Heel grappig om te zien.’

‘In de kunstwereld zijn een aantal mensen die ik bewonder. Ik vind 
de Koreaan Nam June Paik geweldig, de allereerste videokunstenaar 
en die heeft hele mooie installaties gemaakt. Op schildergebied ben ik 
gek op Raoul Hynckes, magisch realist, Belg. Ik heb op m’n zestiende 
in het museum van Arnhem zijn werk voor het eerst gezien en dacht: 
Wat gebeurt er hier? Dat was een eye-opener. Fotografie: Ansel Adams, 
Amerikaan, die had een hele aparte manier van fotograferen en 
afdrukken. Ik bewonder hem enorm.’

‘Mensen vinden het irritant om met mij naar een museum te gaan. 
Ik ren er doorheen, scan alles en ga in het restaurant zitten. Kopje thee 
drinken, gebakkie erbij want per slot van rekening zijn wij uit, en ga 
daarna opnieuw het museum in en alles bekijken wat voor mij speciaal 
was. Dan blijf ik een half uur voor een werk staan dat me inspireert en 
uitdaagt. M’n oudste kleindochter is wat dat betreft geweldig. Ze gaat 
na de zomer naar de middelbare school en vraagt: “Opa, wanneer gaan 
we weer naar een museum?” Ze woont in Alkmaar en vindt de geschie-
denis van Alkmaar leuk. Maar ook van moderne kunst is ze gek.’

‘Een anecdote: mijn opa zat in éen van de ergste werkkampen van de 
Duitsers, een satellietkamp in Neuengamme. Die is berucht omdat er 
veel mensen doodgingen. Mijn vader had een vervalste Ausweis gekre-
gen en op papier was hij dus beurtschipper, belangrijk voor het vervoer 
over water. Die ausweis was door een familielid, een kunstenaar, 
gemaakt. Mijn oudste zus en ik hebben later gezocht wie dat was. 
We hebben het nog niet kunnen bewijzen, maar de naam van mijn 
oma was Werkman, en zij had een ver familielid, namelijk Hendrik 
Werkman. Hendrik zat in het verzet in Groningen waar ook ausweisen 
vervalst werden. Heel fascinerend. Werkman is twee, drie dagen voor 
het einde van de oorlog doodgeschoten. Maar ja. De eerste expositie na 
de tweede wereldoorlog in het Stedelijk was van De Ploeg met onder 
andere Werkman. Het past allemaal zo mooi in elkaar.’

Tekst: Yvonne Janssens/Foto: Hans de Bruijn.

A
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‘Disappearing Habitat’
Albertje Duijst exposeert in Badgastenkerkje

p zondag 18 september om 12.00 
uur bent u van harte welkom bij 
de opening van de installatie 

‘Disappearing Habitat’ in het Badgasten-
kerkje. De creatieve Wijk aan Zeese 
mensen- en dierenliefhebster Albertje 
Duijst heeft de wanden van het kerkje 
getooid met esthetische kunstzinnige 
afdrukken van houtsnedes die zij maakte: 
50 hazen, 50 kieviten, 50 egels en 50 pad-
den, met empathische belangstelling voor 
het karakter van het dier.

Beweeggrond/ontstaansproces
Albertje: “Als forens heb ik een aantal 
jaar langs het Noordzeekanaal gereden. 
Precies in de tijd dat Zaandam zijn indus-
triegebied ging uitbreiden. In het vroege 
ochtendlicht heb ik het drama van 
ontheemde hazen gezien. Kieviten op 
zoek naar hun vertrouwde broedgebied.
Hun groene weide in één dag verandert 
in een kale zandvlakte. In de dagen erna 
lagen er een aantal van hen platgereden 
op de weg. Sommigen hielden het wat 
langer vol op de laatste stroken groen 
langs de kant. Met iedere uitbreiding zag 
ik het drama herhaald. Ik heb mijn route 
veranderd, nadat ik zelf een haas heb 
platgereden. Ik kan ze hun leefgebied niet 

teruggeven. Wat ik wel kan is een instal-
latie maken om aandacht te vestigen op 
alle planten & dieren die moeten wijken 
voor het Succes van de Mens”.
“De wereld kan pas echt ons thuis zijn 
wanneer we met dat wonder van onze 
leefomgeving een intense en gepassio-
neerde relatie opbouwen”. Prof. Dr. Cees 
Hamelink. Emeritus hoogleraar Internati-
onale communicatie UVA, 14 aug 2022.

Afdruk kopen
Vanaf de opening op 18 september zijn 
de afdrukken te koop. Wanneer je een 
afdruk koopt, komt op deze plek een 
andere afdruk: ‘disappearing habitat’ in 
de plaats. De afdrukken zijn met de hand 
gemaakt en ieder exemplaar heeft –net 
als levende dieren- een eigen karakter, 
dat toont in variërende kleurschakeringen 
en licht/donkerte. De houtsnedes zijn 
gemaakt in de deksels van afgedankte 
sigarenkistjes van (luxe) sigaren. 
De expositie ‘Disappearing Habitat’ is tot 
eind oktober te zien in het Badgasten-
kerkje tijdens concerten en evenementjes 
of op verzoek. Voor een privé bezichti-
ging: j-p.nl/contact/

Tekst en foto: Jan Paul van de Meij.

O

Migraine, van 
aanval tot aanpak

igrainemedicijnen werken vaak 
niet of onvoldoende en kunnen 
ook ernstige bijwerkingen 

hebben. Heb je interesse in de mogelijke 
oorzaken van migraine en ben je benieuwd 
hoe je een migraineaanval snel en veilig 
kunt stoppen of voorkomen? 

Lida Schelwald-van der Kley neemt je op 
25 september 12.00 -13.30 uur in het 
Badgastenkerkje mee op een zoektocht 
naar oorzaken en oplossingen voor 
migraine. Wist je dat je met bepaalde 
voeding, vitamines, supplementen en 
leefstijlverandering het tij kunt keren en 
migraine bijna volledig uit je leven kunt 
bannen? De wetenschap van de metho-
diek zal op een heldere, voor ieder begrij-
pelijke manier worden besproken. 

Na afloop is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Voor mensen die op 
een natuurlijke manier hun migraine-
klachten willen verminderen, voor voe-
dingsdeskundigen en overige 
geïnteresseerden. Vrije donatie na afloop, 
deur open vanaf 11.30 uur, er is biologi-
sche thee en koffie, zorg dat je om 11.45 
uur binnen bent.

M

ijn naam is Carline de Boer woonachtig in Wijk aan Zee en ben in 2013 met ‘Bloed-
serieus’ gestart en heb het opgebouwd tot een serieus EHBO bedrijf. 
Zelfredzaamheid staat voor mij bovenaan, het aanleren van vaardigheden geeft 

enorme voldoening, de trainingen geef ik dan ook met passie. Vrijdagavond 23 september start 
Bloed-serieus met een maandelijkse EHBO-avond in café de Zon te Wijk aan Zee, Reanimatie + 
AED, verbandleer, skills training en voor de herhaler is er een mogelijkheid tot her-certificering. 
Volledige EHBO cursus in combinatie met E-learning behoort zeker tot de mogelijkheden. 
Rodekruis, Oranjekruis, NRR, etc. We starten om 19.00 uur en stoppen uiterlijk om 23.00 uur. 
Aanmelden via: info@bloed-serieus.nl - www.bloed-serieus.nl

M
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De gemeente is in de Zeestraat de weg kwijt
l eerder schreven we in De Jutter 
dat de Dorpsraad, samen met 
onder meer de Wijkgroep Wester-

tuinen–Warande, bezwaar maakt tegen 
de vergunning voor de klantaansluiting 
van Tata Steel op het transformatorcom-
plex aan de Zeeweg. Deze vergunning is 
afgegeven door de gemeente Beverwijk. 

Niemand verzet zich tegen een aanslui-
ting voor Tata Steel; de Dorpsraad en de 
andere wijkgroepen vinden alleen dat 
de vergunning de omwonenden moet 
beschermen tegen de geluidsoverlast. 
TenneT noemde het geluid van een 
schakeling vergelijkbaar met een kanon-
schot, of toch in elk geval een pistool-
schot. De vergunning laat nu toe dat deze 
schakeling 24 uur per dag 7 dagen in de 

week mag plaatshebben. TenneT geeft aan 
dat er alleen geschakeld wordt tijdens on-
derhoud; onderhoud heeft overdag plaats. 
De Dorpsraad vraagt daarom in de ver-
gunning op te nemen dat deze schakeling 
niet ’s nachts mag plaatshebben. Klinkt 
logisch toch? Ook vraagt de Dorpsraad 
na te gaan of geluidsisolatie mogelijk is.
De Omgevingsdienst IJmond heeft hier 
helemaal niet naar gekeken. Zij zegt 
onderzoek te moeten doen. Daar is tijd 
genoeg voor want het duurt nog jaren 
voordat deze klantaansluiting in bedrijf 
gaat. Wat doet de gemeente nu? 
De gemeente zet alles op alles om de 
Dorpsraad en andere bezwaarmakers uit 
de omgeving ‘niet-ontvankelijk’ te ver-
klaren. In gewone taal: de Dorpsraad en 
andere ongeruste wijkorganisaties mogen 

volgens de gemeente om procedurele 
reden geen bezwaar maken. Wat ‘wint’ 
de gemeente daarmee? Dan hoeft de 
bekritiseerde vergunning niet aangepast 
te worden. Er volgt nog een hoorzitting 
waarin de Dorpsraad zich mag verde-
digen. Als u dit leest, is deze al geweest. 
Toch wil de Dorpsraad deze onthutsende 
gang van zaken melden. Meedenken over 
de leefbaarheid door bewoners wordt niet 
op prijs gesteld door de gemeente Bever-
wijk. Een doodeenvoudig voorstel om de 
leefbaarheid te vergroten wordt niet op 
zijn merites beoordeeld. Dat is waarop 
Beverwijk koerst. Het voorstel moet van 
tafel want TenneT – grootkapitaal van de 
staat – moet ruim baan krijgen. Russische 
toestanden. De gemeente is in de 
Zeestraat echt de weg kwijt.

Meer staal? Dorpsraad wil studie naar gevolgen
fgelopen maand sloeg het uur U 
over de vergunning voor de 
vergrote warmbandwalserij van 

Tata Steel bij de Raad van State in Den 
Haag. De uitspraak kan nog twee weken 
maar ook twee maanden duren. De vraag 
die voorligt: is de eerdere vergunning ten 
onrechte door de rechtbank in Haarlem
geannuleerd (zoals Tata meent). En moet 
of de vergunning (oud of nieuw) uitgebreid 
worden met twee eisen van de Dorpsraad, 
een geluiddemper en een onderzoek naar 
de gevolgen van meer staal maken en 
walsen voor milieu en gezondheid? 

De zitting was opmerkelijk. Om te begin-
nen is het uniek dat de rechtbank een ver-
gunning voor Tata Steel geheel annuleert. 
Ook opmerkelijk: de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaal Gebied (ODNZKG) had 
zich neergelegd bij het vonnis. De reden?
De dienst legt de laatste hand aan een 
nieuwe, betere vergunning die meer reke-
ning houdt met de recente ontwikkelin-
gen in de staalindustrie. Voor de warm-
bandwalserij betekent het vooral op meer
plekken meten. En, als nodig, een filter 
plaatsen. Zelfs als de geannuleerde ver-
gunning weer van kracht wordt –wat Tata 
Steel beoogt- moet het staalbedrijf toch 
over uiterlijk vier jaar de bepalingen van 
de nieuwe vergunning uitvoeren. 
De Dorpsraad stelde dan ook: ‘Tata 
schaakt op het foute bord’. Waarom ver-
traagt het bedrijf de bouw niet ietwat 
zodat als er aanpassingen nodig zijn die 
nu meteen gedaan kunnen worden? 
Daar kwam bij de Raad van State geen 

duidelijk antwoord op. Tata Steel haalde 
een gelegenheidsargument van stal om 
te verklaren waarom haast gewenst was: 
door de nieuwe oven spaart Tata aardgas 
en stoot het minder stikstof uit. ‘Dat is 
goed voor de omgeving en voor het land.’  
Dat het om een fractie van Tata’s hele 
uitstoot gaat –dus drie keer niks- werd 
wijselijk weggelaten. Als Tata Steel werke-
lijk iets voor de omgeving en het land wil 
betekenen zijn veel betere besparingen 
mogelijk, onderstreepte de Dorpsraad. 
Maar die kosten het bedrijf geld. 

Tata Steel presenteerde verder een tech-
nisch rapport dat bij de vorige zitting 
ontbroken had en de grond was voor het 
vonnis. Het rapport is nog niet goedge-
keurd door de ODNZKG, maar de dienst 
meldde dat niet. De ODNZKG speelde 
een opmerkelijke rol tijdens de zitting. 
Van de neutraliteit en de missie van de 
Omgevingsdienst –bescherming van de 
omgeving en waar dat past en niet in 
strijd is met milieu en gezondheid ruimte 
bieden aan industrie– bleef niets over. 
De ODNZKG steunde Tata waar zij kon, 
gaf eenzijdig en soms zelfs foute techni-
sche informatie, kleineerde de overlast 
voor Wijk aan Zee, deed alsof handhaving 
geen probleem was en bewoners het niet 
altijd goed begrepen. De partijdigheid 
viel zo op dat zelfs het Noordhollands 
Dagblad er in zijn verslag melding van 
maakte. De Dorpsraad onderstreepte 
dat zij niet tegen de uitbreiding van de 
warmbandwalserij is, maar zich zorgen 
maakt over wat een half miljoen ton 

meer betekent voor de rest van de keten. 
Tata produceerde de afgelopen tien jaar 
gemiddeld 6,7 miljoen ton staal met 
uitzondering van een uitzonderlijk jaar. 
Tata adverteert nu al met 7,5 miljoen ton 
gewalst staal. Alles in IJmuiden is opge-
lijnd voor productieverhoging. De nieuwe 
oven in warmbandwalserij is het sluitstuk. 
De Dorpsraad: ‘Je kunt niet zeggen: het 
mag van de vergunning (uit 2007) als je 
weet dat de omgeving meer uitstoot niet 
aankan.’ De Dorpsraad hield de Raad van 
State ook voor dat er nog nooit een 
Milieu Effect Rapportage is gedaan voor 
het hele Tata-terrein. Dat is schokkend als 
je bedenkt dat dit het grootste industrie-
terrein van Europa is en Tata topscoorder 
in uitstoot van allerlei kwalijke stoffen in 
een dichtbevolkt gebied. Binnenskamers 
is zelfs door Tata uitgesproken dat het 
voor het bedrijf zelf zinvol is te weten wat 
er uitgestoten zal worden. De Dorps-
raad heeft in de aanloop van de zitting 
gepoogd een akkoord met Tata Steel te 
sluiten over deze studie. Er is in deze 
informele verkenningen gesproken over 
het hoe, wat en wie (uitvoerder) van dit 
onderzoek. De (door Tata en de Dorps-
raad gedeelde) wens tot transparantie en 
rekenschap afleggen is uitgebreid aan de 
orde gekomen. Ook een (lager) produc-
tieplafond kwam aan de orde. Tata heeft 
de geluiddemper al eerder publiekelijk 
toegezegd. Met een akkoord over het 
onderzoek had de Dorpsraad de gang 
naar de Raad van State willen vermijden.
Maar het zat er niet in. Nog niet. 
Wordt vervolgd, hoopt de Dorpsraad.

AA

In “Zij heet Hana” een hedendaags vlucht-
verhaal dat op dramatische wijze samenkomt 
met een soortgelijke vertelling uit de Tweede 
Wereldoorlog. Bibliotheek IJmond Noord en 
Dorpshuis De Moriaan organiseren met en 
voor de dorpsbewoners dit najaar weer lees-
tafels  Bij elke leestafel staat een onderwerp 
centraal waar dorpsgenoten samen over kun-
nen praten, lezen en informatie kunnen delen.

Het onderwerp van september is “verhalen 
vertellen”. Verhalenschrijver en -verteller Piet 
Paree neemt u samen met muzikant, zanger en 
schrijver Frank Edam met zijn verhaal mee in 
een wereld waarin de verbeelding alle ruimte 
krijgt. Het verhaal wat zij deze ochtend vertel-

len, gaat over vluchtelingen en alle opbreng-
sten gaan dan ook naar Vluchtelingenwerk 
Nederland. www.vluchtelingenwerk.nl
Vanuit de bibliotheek is ook een collectie 
boeken met oude en nieuwe verhalen uit de 
buurt en van verder weg in te kijken. 

Kom samen met dorpsgenoten om uw verha-
len te delen.  Schuif aan op vrijdag 23 septem-
ber van 10.30-12.00 uur. De entree inclusief 
koffie of thee bedraagt € 2,50. Wij zorgen voor 
een lekker koekje of een plak cake! Als u dat 
wilt, is er dan nog de mogelijkheid om een 
eigen donatie te doen aan Vluchtelingenwerk 
Nederland. Graag vooraf aanmelden: 0251-
374320 of bij de balie van De Moriaan

Schuif aan bij Leestafel in De Moriaan
Na een voorzichtige start op de woensdag-
ochtenden in juni en juli gaat ‘Wij aan Zee’ 
vanaf 6 september verder op de dinsdag-
middag. Van 14.00 tot 16.30 uur zijn dorps-
genoten van harte welkom in De Moriaan om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Er is ruimte voor een 
spelletje, de krant ligt klaar en we maken 
samen de gezelligheid.

Wie de middag sportief wil beginnen kan van 
13.30 tot 14.30 uur meedoen met koersbal en 
tafeltennis onder leiding van buurtsportcoach 
Bert. Graag tot ziens in het Dorpshuis!

Jolanda van der Wal, Dorpsverbinder.

En bij Wij aan Zee



14 15

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

Vrijdag 2 september
Badgastenkerk: Klankmeditatie; 20:00
Zaterdag 3 september
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00
Zondag 4 september
Badgastenkerk: Advaita & klankschalen; 12:00
Openstelling Bunkers; 13:00-16:00
Julianaplein: Start wandeling met gids door 
het Zeedorpenlandschap; 13:00
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14:00
Aloha Beach: Aloha Comedy Night: 
Dolf Jansen – Flitsbezorgd (try-out); 20:15
Maandag 5 september
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 20:00
Vrijdag 9 september
Buurtzorg Relweg 11a: Verzamelen Tuinteam 
Wijk aan Zee; 10:00
Zondag 11 september
Kofferbakmarkt op de Dorpsweide; 8:00-16:00
Badgastenkerk: Klankreis met Saskia; 12:00
Maandag 12 september
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 20:00
Woensdag 14 september
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20:00
Zaterdag 17 september
Duin-ingang Meeuwenweg: Excursie 
begrazing in Duinreservaat; 10:00-11:30
Zondag 18 september
Badgastenkerk: Opening expo ‘Disappearing 
Habitat’ van Albertje Duijst; 12:00-17:00
Maandag 19 september
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 20:00
Dinsdag 20 september
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17:00
Woensdag 21 september
Buurtzorg Relweg 11a: Verzamelen Tuinteam 
Wijk aan Zee; 19:00
Donderdag 22 september
Aloha Beach: Aloha Comedy Night: Merijn 
Scholten – TEAM SOLO (try-out); 20:30
Vrijdag 23 september
De Moriaan: Leestafel: Piet Paree en Frank 
Edam vertellen: Zij heet Hana; 10:30-12:00
Zaterdag 24 september
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
De Moriaan: Moriaan Darts; 20:00
Zondag 25 september
Het Hoge Duin startpunt: Bunkerrondleiding; 
11:30-14:30
Badgastenkerk: Lezing: ‘Migraine van aanval 
tot aanpak’; 12:00
Maandag 26 september
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 20:00

Sinterklaas en Kerstcomité
Vorig jaar kon de Sinterklaasintocht in Wijk 
aan Zee in aangepaste vorm plaatsvinden. 
De voorstellingen in De Moriaan kwamen 
helaas, door Covid, te vervallen. Vooralsnog 
ziet het er naar uit dat de intocht en de voor-
stellingen dit jaar op zaterdag 19 november 
kunnen doorgaan. De vrijwilligers van het 
comité zijn daarom alweer druk bezig met de 
voorbereidingen en de organisatie daarvan.
Daarnaast zetten zij zich in om met de Kerst 
rijk gevulde fruitmanden te verzorgen voor de 
bejaarden (80 jaar en ouder), alleenstaanden 
(70-plussers), langdurig zieken en mensen die 
het afgelopen jaar een zware tegenslag hadden 
te verwerken. Voor de realisatie van deze 
evenementen is uiteraard geld nodig en zoals 
te doen gebruikelijk komen de bekende con-
tactpersonen bij u langs voor een vrijwillige 
bijdrage. Daarnaast delen zij aan de mensen 
met kleine kinderen een kleurplaat uit. 
Om kans te maken op een leuke prijs kunnen
de kleurplaten worden ingeleverd bij de 
Primera in ons dorp. Onze vrijwilligers kunt u 
in de maand september of oktober aan de deur 
verwachten. 
Alvast bedankt voor uw gulle giften.

Het Sinterklaas- en Kerstcomité

Dorpskerk
Zondag 4 september 10.00 uur 
Voorganger: ds. Sytze de Vries te Schalkwijk
Zondag 18 september 10.00 uur
Voorganger: dr. K. Bras te Haarlem
Zondag 25 september 9.15 uur
Oecumenische Vredesdienst in Odulphuskerk 
Voorgangers: ds. A. van Nierop en p. N. Smit

Odulphuskerk
Zaterdag  3 september 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: p. A. Overmars
Zondag 11 september 10.00 uur
Startviering met zang van de koren
Voorganger: diaken  M. de Haas
Zaterdag 17 september 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: kapelaan Jaider
Zondag 25 september 9.15 uur 
Oecumenische Vredesdienst - Odulphuskoor
Voorgangers: ds. A. van Nierop en p. N. Smit

Vredesweek 
17 t/m 25 september 2022

De Vredesweek heeft dit jaar als thema: 
Generatie Vrede.  Een hoopvol thema midden 
in een actuele situatie van spanning en 
oorlogsconflicten. En toch blijft er de hoop op 
betere tijden. De Raad van Kerken Beverwijk/
Heemskerk heeft diverse activiteiten gepland 
in deze week, variërend van een stiltekring tot  
een lezing van een medewerker van PAX.

De kerkgemeenschappen van Wijk aan Zee 
sluiten traditioneel de Vredesweek op zondag 
25 september af in de Odulphuskerk  met een 
oecumenische viering. Een delegatie van de 
PKN-zustergemeente uit Gruben (voormalig 
Oost-Duitsland) is op bezoek bij de Protes-
tantse Gemeente Beverwijk/Wijk aan Zee en 
zal hierbij ook aanwezig zijn. 
Aanvang van de viering is 9.15 uur. 
De delegatie vertrekt na afloop weer per trein 
naar Duitsland.
Zie voor het hele vredesweekprogramma de 
site van Protestantse Kerk Beverwijk Wijk aan 
Zee en de regionale media.

Bijbelkring weer van start
Dinsdag 6 september start een nieuwe serie 
bijeenkomsten rond de bijbel. De eerste avond 
zal gesproken worden over de Barmhartige 
Samaritaan. Gespreksleider is pastor Nico 
Smit, plaats van samenkomst is de consistorie 
aan het Julianaplein. Inloop met koffie of thee 
vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur begint het 
gesprek. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Op bezoek in Pergine Valdarno
In het weekend van 22 juni werden de 
Europese dorpen (Cultural Villages of Europe) 
uitgenodigd om deel te nemen aan het diner 
aan tafel in Pergine Valdarno.

Met een delegatie uit Wijk aan Zee van acht 
deelnemers, waaronder de drie jongeren, die 
in juli 2023 het jeugdkamp in Wijk aan Zee 
gaan organiseren, troffen we elkaar op 22 juni 
in Pergine Valdarno. Er werden per dorp 
vier deelnemers uitgenodigd, maar toen 
ik vroeg of het goed was om met een paar 
deelnemers meer te komen, bleek dit geen 
probleem. Het idee was om zoveel mogelijk 
met traditionele kleding en typisch nationale 
gerechten elkaar te laten zien, samen te eten 
en te horen. Samen met de mensen uit 
Pergine Valdarno werd het een enorm feest. 
Het ultieme doel was om weer contact met 
elkaar te hebben. We hoeven niet elkaars taal 
te spreken, maar met zingen, dansen voor 
elkaar te koken etc. kunnen we ook communi-
ceren, zoals we hebben geleerd. Onze vrienden 
uit Ströbeck (Duitsland), Bystrè (Tsjechië), 
Kirchheim (Oostenrijk), Paxos (Griekenland) 

waren inmiddels ook gearriveerd. We maakten 
een start met de voorbereiding voor het 
festival op zaterdag 23 juni. Begeleid met kro-
ketten, kaas, jenever en poffertjes. Samen met 
muziek hebben we getracht ons van onze beste 
kant te laten zien. Maar het allerbelangrijkste 
was om onze vrienden weer gezien te hebben.

Uitnodiging
Met dit bericht willen we dorpsgenoten 
uitnodigen om in het laatste weekend van 
september mee te gaan naar Kirchheim in 
Oostenrijk, waar weer een internationaal 
treffen plaats gaat vinden. Wel zijn we gehou-
den aan een maximaal aantal personen.
U bent van harte welkom! Als u mee wilt, laat 
het ons dan weten voor 10 september. U kunt 
contact opnemen met Trudi Duin telnr 
06-53692768 of via info@duinergonomie.nl

En zet 22 juli tot en met 31 juli 2023 alvast in 
uw agenda, want dan gaat het jeugdkamp van 
Cultural Villages of Europe plaatsvinden in 
Wijk aan Zee!

Trudi Duin

Startviering in de
Odulphuskerk

Na de zomervakantie beginnen we in de 
Odulphuskerk altijd met een feestelijke start-
viering. Dit jaar is dat op zondag 11 september 
om 10.00 uur. Het is voor iedereen en zeker 
voor alle vrijwilligers een stimulans om er het 
komende werkjaar weer tegen aan te kunnen. 
Zeker na een moeilijke corona periode. We be-
ginnen met een viering waarin diaken Marcel
de Haas voorgaat en het parochie- en thema-
koor hun medewerking verlenen. Na de vie-
ring is er in de tuin achter de kerk een gezellig 
samenzijn. Met koffie/thee en wat lekkers. 
Er staan 2 grote party tenten dus bij minder 
weer gaat het gewoon door. Er is een loterij en  
onder het genot van een hapje en een drankje 
kunnen er weer herinneringen opgehaaldwor-
den d.m.v. oude en nieuwe fotoboeken. 
U bent allen van harte welkom en wij hopen 
op een zonnige en gezellige start met elkaar.

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

Wandelen met gids van
Rondje Wijk aan Zee

Zondag 4 september start er om 13.00 uur 
weer een wandeling door het Zeedorpenland-
schap rondom Wijk aan Zee. Geniet tijdens de 
wandeling van de bijzondere vegetatie, de
smalle duinpaadjes, vennetjes en prachtige 
vergezichten. Onderweg zijn er ook drie 
bunkers van binnen te bezichtigen. 
Verzamelen bij het infobord van Rondje 
Wijk aan Zee op het Julianaplein. Deelname is 
gratis. De bunkers zijn die dag geopend voor 
bezoekers van 13.00 tot 16.00 uur.

Rondgang verbouwd
reddingsbootstation

Het reddingbootstation in Wijk aan Zee 
van de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij is afgelopen tijd verbouwd met 
het oog op de komst van de nieuwe redding-
boot. De ruwbouw is verzorgd door diverse 
bedrijven, daarna hebben de bemannings-
leden zich bezig gehouden met de inrichting 
en afbouw. Het resultaat mag er zijn en de 
KNRM wil de dorpsgenoten van harte 
uitnodigen voor de opening van het verbouw-
de station. Op 10 september van 12.30 uur tot 
15.30 uur worden alle geïnteresseerden graag  
verwelkomd voor een rondgang onder het 
genot van een drankje!

Klankschalenconcerten
In de maand september is er iedere 
maandag om 20.00 uur een klankschalen-
concert in het Badgastenkerkje. In de 
sfeervolle ruimte met groene planten 
en aangename lichtinval kun je komen 
luisteren naar de zingende schalen, hand-
pan en gongs. Klankschalen geven 
geluiden die onvergelijkbaar zijn met iets 
anders, geluiden die de meeste mensen 
nooit eerder gehoord hebben. Deelnemers 
ervaren het luisteren naar klankschalen 
overwegend als prettig en interessant. 
Het kan je een gevoel van tijdloosheid 
geven. Een meditatief klankbad wordt 
ook wel ‘binnenlandse reis’ genoemd. 
Om deel te nemen hoef je geen speciale 
eigenschappen te hebben. Of misschien 
toch ééntje: wees benieuwd naar jezelf! 
Zorg dat je binnen bent om 19.45 uur.
Het concert duurt tot 21:15. 
Toegang is vrij, na afloop vrije donatie

Tuinteam Wijk aan Zee
Op vrijdag 9 september om 10,00 uur en 
woensdag 21 september om 19.00 uur 
verzamelt het Tuinteam zich bij de Buurtzorg 
Relweg 11a. Voor info: 0251-823414.




