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Locatietheater Radar
komt naar Wijk aan Zee

Wil je meedoen? Meld je dan aan!
heatermanifestatie IJmond komt 
met een locatietheatervoorstelling 
naar Wijk aan Zee. Eind november 

is de aftrap van de nieuwe voorstelling 
Radar, die van 20 tot en met 23 april 2023 
in Wijk aan Zee zal gaan spelen. 

Op 26 en 27 november wordt er twee 
middagen samengekomen in Wijk aan 
Zee voor inspirerende wandelingen, 
korte workshops en het maken van 
materiaal voor de voorstelling. Meer daar-
over en hoe jij je kunt aanmelden lees je 
hieronder! 

Radar is het eerste deel van de zesdelige 
serie die in de periode 2023-2025 
gemaakt gaat worden. Spannende locatie-
voorstellingen waarin onderzocht wordt 
hoe een leefbare samenleving leeft, eruit 
ziet en verandert. Maar dan natuurlijk 
wel in een eigen jasje. Elk voorjaar en 
elk najaar zal er op een buiten- en een 
binnen-locatie, ergens in de IJmond 
gespeeld worden. Met nog meer aandacht 
voor elkaar, verdieping, ontwikkeling 
en inbreng van alle deelnemers, voor en 
achter de schermen. Doe jij ook mee? 

Startweekend 26 & 27 november 2022
De nieuwe serie wordt afgetrapt met 
een weekend lang materiaal maken, het 
verhaal vormgeven, elkaar beter leren 
kennen en vooral ook heel veel plezier 
maken. Dit weekend is voor spelers, 
zangers, dansers, decorbouwers, creatieve 
geesten, muzikanten, nieuwsgierige aagjes 
en iedereen die straks achter de schermen 
een handje uit de mouwen wil steken! 
Het programma vind je hieronder. 
Als je je aanmeldt zien we je graag twee 
volle dagen, maar mocht je onverhoopt 
maar een dag kunnen aansluiten, dan is 
dat ook mogelijk. 

DATA & TIJDEN
Zaterdag 26 november 13.00-17.00
Verhalenwandeling
Opwarmertje 
Filmvertoning 
Introductie Radar
Inspiratieworkshop 

Zondag 27 november 13.00-17.00
Muziek workshop 
Documentatie workshop 
Ritueel plaatsen van ‘de paal’ 
(nieuwsgierig naar de paal? Dat leggen wij
dat weekend natuurlijk graag uit...) 

Op de hoogte blijven? 
Kun je niet meedoen met Radar, maar wil 
je wel op de hoogte blijven of meedoen 
met een van de vijf andere voorstellingen? 
Meer informatie bij de projectleider: 

Stella van Lieshout 
vanlieshout@theatermanifestatieijmond.nl

Foto’s voorstelling ‘Zicht’:Elisabeth Schelvis.

T
it idee is ontstaan nadat ik een 
lange reeks atelierportretten heb 
gemaakt van landelijk bekende 

beeldend kunstenaars in binnen en buiten-
land. In de afgelopen maanden heb ik het 
plan opgepakt, een serie fotoportretten te 
maken over inwoners uit Wijk aan Zee. 
Allen ‘Dorpelingen’, ofwel inwoners van 
een klein dorp! 

Nu ik na lange tijd weer in Wijk aan Zee 
woon, heb ik dit idee opgepakt en ben 
gaan zoeken naar een geschikte plek in 
het dorp, waar ik de verschillende mensen 
naartoe kon halen om te portretteren. 
Na een gesprek met Cees Hamers, werd 
ik door hem uitgenodigd om in Jozeboko 
een tijdelijke studio in te richten. 
In het begin ging ik er vanuit dat een 
serie van 40 portretten wel mooi zou 
zijn, maar gaandeweg de ontmoetingen, 
kwamen er meer namen voorbij van 
mensen uit ons dorp. Uiteindelijk zijn 
het er 70 geworden! De foto’s wil ik in 
het dorp exposeren en er zal een fotoboek 
gemaakt worden. Voor de duidelijkheid. 
Ik heb als uitgangspunt genomen dat 
men hier in het dorp moet wonen. 
Dus niet alleen mensen die hier geboren 
zijn. Nee, ook wanneer je hier misschien 
maar net woont. En niet alleen maar man 
of vrouw. Maar ook jong en oud, vader en 
zoon, echtparen. Bijna uit iedere straat is 
er wel iemand die in de studio langs is 
geweest. Wellicht hoor je bij het zien van 
de foto’s opmerkingen als: Hé, dat is toch 
die van..... of, ja joh, die woont naast….. 
en zal de geportretteerde later op straat 
‘gezien’ worden. Maar veel gezichten 
zul je direct herkennen! 

Dat ik naast een expositie ook een foto-
boek zal laten drukken heeft er mee te 
maken, dat deze zeer waarschijnlijk nog 

vaak op tafel zal liggen als naslagwerk. 
Zo heb ik in mijn rondgang tijdens het 
benaderen van mensen ook hun foto’s 
onder m’n neus gekregen, waarbij 
verhalen verteld werden. Voor mij was 
het maken van de foto’s en het ontvangen 
van de mensen een feest. Het waren voor 
mij zo gezegd allemaal mooie “ontmoe-
tingen!” Niet alleen de korte gesprekken 
die ik met ze had, maar zeker ook de 
vastgelegde momenten waar je naar kijkt. 
Ontmoetingen die ik door middel van 

een expositie en fotoboek met alle Wijk 
aan Zeeërs wil delen.
De expositie zal gelijktijdig plaats vinden 
op twee lokaties,. En zal waarschijnlijk 
lopen tot het eind van dit jaar. 
Op 19 november vanaf 16 uur (met ope-
ning) is een deel van de foto’s te zien in 
het Badgastenkerkje en vervolgens vanaf 
17 uur het resterende deel in Café de Zon.

Op de foto: Sander en Cees Nan.
Tekst en foto: Hans de Bruijn.

D
Foto-expositie van Hans de Bruijn: ‘Dorpelingen’

Stadsfotograaf Marissa Ooijevaar
‘Kunst uit de Wijk’ is het onderwerp van de nieuwe Stadsfotograaf van 
Beverwijk: Marissa Ooijevaar. Beverwijk kent tientallen kunstenaars die 
hun specifieke kunst maken door bewerking van metaal, hout of glas, of die 
digitale kunst maken. Tijdens de creatieve fase legt Marissa het artistieke deel 
vast op de gevoelige plaat. Dit keer een foto van graffiti artiest Thijs van 
Diepen (36). Thijs is afgestudeerd aan de grafische school te Amsterdam 
en vervolgens aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam. Via het 
Young Art Festival heeft hij zijn weg gevonden naar Beverwijk. Vanuit hier 
is het collectief ‘Spatzuiver’ ontstaan. Deze bestaat uit vijf kunstenaars met 
ieder zijn eigen individuele werk en gezamenlijke grote klussen. Daarnaast 
geven zij ook verschillende workshops bij de Broedmachine Beverwijk.
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Opening van het nieuwe kabouterpad druk bezocht
p een mooie zonnige dinsdag, 
op 18 oktober, liepen er plotseling 
kleine kaboutertjes door de Wijk 

aan Zeese duinen. Met mooie rode punt-
mutsjes struinend door het Gaasterbos.
Was het een invasie van de kleine mensjes? 
Nee, het ging om de opening van een 
prachtig nieuwe dorpswandeling: 
Het kabouterpad. 

Het pad werd geopend door kabouter Bal, 
ook wel bekend als wethouder Ali Bal van 
Beverwijk. Bij de ingang van het duin-
gebied, naast de badgastenkerk, hield 
wethouder Bal een korte toespraak. 
Hij sprak van een prachtig initiatief en 
bedankte Beverwijk Fit& Actief, Stichting 
Welzijn Beverwijk, Museum Kennemer-
land en Vereniging Rondje Wijk aan Zee 
hiervoor. Deze initiatiefnemers waren 
allen vertegenwoordigd. Het is het eerste 
kabouterpad in de gemeente, maar de 

wethouder sprak de hoop uit dat er nog 
meer zullen volgen. Hij zegde bij voorbaat 
steun toe voor nieuwe ideeën.

Ondertussen stonden zo’n veertigtal 
kinderen te popelen om te starten met de 
wandeling. Het eerste bord is meteen van 
belang want daar staat de QR-code op om 
de wandeling te openen. Er zijn vijftien 
paaltjes en evenzoveel opdrachten. 
Heel uitdagend, vooral voor kinderen 
tussen de 3 en 7 jaar. De kabouters 
renden voor hun ouders uit en voerden 
uit wat er gevraagd werd: Tikkertje 
spelen, stenen met nummers zoeken, 
blaadjes en takjes verzamelen. Bij de 
volgende paal: Welke groente vind jij 
lekker? De 5-jarige Remco twijfelt: 
“Ik houd helemaal niet van groente? Maar 
na wat hulp van zijn moeder, blijkt hij 
toch van worteltjes te houden. 

Tekst en foto: Mariëtte van Soest.

O

p 20 oktober is de aanleg van de 
skatebaan in Wijk aan Zee gestart, 
op het grasveld aan de Zeestraat. 

De skatebaan is een initiatief van de 13-jarige 
Siep Durge. Samen met wethouder Cecilia van 
Weel stak hij de eerste schop in de grond.

´Een droom wordt werkelijkheid,´ vertelt 
wethouder Cecilia van Weel. ´Dankzij de inzet 
en vasthoudendheid van Siep krijgt Wijk aan 
Zee een skatebaan. Hij stak vele Wijk aan Zee-
ers aan met het ‘skatevirus’ en kreeg zo 
voldoende geld en steun voor zijn plan.´

Brief aan de burgemeester
In het voorjaar van 2020 stuurde Siep Durge, 
toen 9 jaar oud, een brief aan de burgemeester. 
Hij wilde graag een skatebaan in Wijk aan Zee. 
Maar de gemeente had geen geld voor een 
skatebaan in het dorp. Siep liet het daar niet bij 
zitten: samen met familie en vrienden haalde 
hij ruim € 100.000 op voor de aanleg van de 
skatebaan. Ook toonde hij met 800 hand-
tekeningen aan dat er in het dorp draagvlak 
is voor de skatebaan. 

Samen met inwoners locatie gekozen
In mei dit jaar gaf de gemeenteraad groen 
licht. Nadat de locatie, het grasveld nabij de 
Duinrand, was vastgesteld, is samen met direct 
omwonenden en de skaters het skatepark 
ontworpen. ´De skatebaan is een welkome 

aanvulling op de bestaande spel- en 
beweegmogelijkheden,´ zegt Van Weel. 
´Het is belangrijk dat de jeugd elkaar 
informeel kan ontmoeten om krachten te 
meten, plezier te hebben en om gewoon 
buiten te zijn.´

Wens wordt werkelijkheid
Siep Durge vindt het geweldig dat zijn wens nu 
echt werkelijkheid wordt: ´Ik fietste er laatst 
langs en zag de vorm er al in. Het voelt super-
fijn dat het nog maar even wachten is voordat 
we kunnen gaan skaten in ons eigen dorp.´

Verscherpt toezicht van handhaving
Enkele buurtbewoners vrezen overlast van de 
skatebaan. De gemeente neemt in overleg met 
hen maatregelen om overlast te voorkomen. 
‘Handhaving gaat verscherpt toezicht houden, 
er komt een extra afvalbak bij de skatebaan 
en een plek om fietsen te parkeren,’ vertelt 
wethouder Van Weel. ‘Met struiken wordt het 
zicht op de skatebaan voor omwonenden 
beperkt. Vanaf de Zeestraat is de skatebaan 
juist wel goed zichtbaar.’ 

Foto: Jan Paul van der Meij.

Aanleg skatebaan Wijk aan Zee gestart

O
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ier is Kaya, de husky van 
Esther en Rene Verschoor. 
Zij is de opvolgster van Toyah, 

ook een husky, maar dan met drie poten 
en mede daardoor was Toyah een bekende 
verschijning in Wijk aan Zee. Toen Toyah 
zes jaar geleden overleed, was er, na een 
jaar van rouw, bij Esther en Rene de wens 
voor een nieuwe husky. Na een zoektocht 
die tot over de landsgrenzen ging, bleek 
dat er gewoon in Heemskerk een echtpaar 
was dat op zoek was naar een nieuw tehuis 
voor hun eenjarige husky.

Zo kwam Kaya in Wijk aan Zee te wonen, 
vlak bij strand en duin. Dat bevalt na vijf 
jaar nog steeds prima. Kaya is van nature 
nogal onzeker en op straat altijd een beet-
je behoedzaam en zenuwachtig. Zeker 
nadat ze op jonge leeftijd enkele malen te 
pakken was genomen door een loslopen-
de bully-hond. Daarom is ze in een eerste 
confrontatie met soortgenoten schuw en 
gromt ze van zich af. In de meeste geval-
len blijkt echter bij nadere kennismaking 
alles koek en ei te zijn, want eigenlijk is 
ze gek is op andere honden. Dat blijkt wel 
uit het grote aantal vriendjes en vriendin-
netjes onder de Wijk aan Zeese honden-
populatie, met american indian dog Koda 
als haar allergrootste vriend. 

Wat eten betreft houdt ze eigenlijk het 
meest van kaas en pizza maar dat is 
natuurlijk, ook voor een hond, niet 
gezond. Daarom eet ze meestal brokjes
met als beloning voor het helemaal 
schoon eten van haar bord, een stukje 
versvleesworst toe. Qua brokken is ze 
nogal kieskeurig, daarom krijgt ze om 

te proberen eerst brokjes uit een kleine 
verpakking voorgeschoteld. Hebben die 
de test doorstaan dan wordt er groot 
ingeslagen. Zijn de grote brokkenpakken 
eenmaal in huis gehaald dan blijkt al snel 
dat de voorkeur weer naar iets anders uit 
gaat. Esther en Rene hebben dus regel-
matig gratis af te halen pakken honden-
voer in de aanbieding.

Kaya trekt er drie keer per dag op uit. 
Als doorgewinterde poolhond vindt ze 
de zomer maar niks en zijn de uitlaat-
rondes op warme dagen vaak extreem 
kort. Terwijl er in de herfst en winter juist 
extra lange wandelingen worden gemaakt. 
Soms op het strand maar meestal in bos 
en duin. En vrijwel altijd aan de riem 
want los gaat ze bij het geringste geur-
spoortje haar neus achterna en neemt 
ze de kuierlatten. Zo is ze wel eens diep 
in het duin teruggevonden tussen de 
grazende Hooglanders, een vredig tafereel 
alsof ze bij de kudde hoorde. Die fijne 

H

Vele handen maken groen werk
et Tuinteam Wijk aan Zee heeft dit 
jaar een frisse groene start gemaakt.
Buiten dat ze in het dorp al druk 

bezig zijn geweest met het opfleuren en 
vergroenen, is ook het aantal  vrijwilligers in 
het team verdubbeld. Hierdoor kunnen ze met 
een relatief kleine groep mensen toch veel werk 
verzetten. 

Zo heeft het Tuinteam het Julianaplein en 
diverse plantsoentjes onder handen genomen
en zijn ze aan de slag gegaan op basisschool 
De Vrijheit. Ze hebben samen met de 
kinderen de plantenbakken op het schoolplein 
opnieuw beplant en uitleg gegeven over de 
flora en fauna rondom het schoolplein. 
In de herfst gaan ze met de kinderen bolletjes 
planten in de bakken. Zo willen ze de kinde-
ren al op jonge leeftijd bewust maken van de 
natuur om hen heen.

Het Tuinteam merkt dat veel mensen het 
initiatief een warm hart toedragen. Zo hebben 
ze vanuit verschillende hoeken steun 
gekregen. Namens stichting Kofferbakmarkt 
Wijk aan Zee heeft het team twee kisten vol 
narcissenbollen mogen ontvangen. Straks in 
het voorjaar kan het hele dorp meegenieten 
van deze mooie bloemen. Naast de goudgele 
kleurenpracht van de narcis, zullen er in het 
dorp in de lente ook helderrode toefjes van de 
tulp te zien zijn. Het Tuinteam heeft namelijk
namens Tata Steel een grote voorraad Staal-
meester tulpen gedoneerd gekregen. 
De Staalmeester is een prachtige vuurrode 

tulp, speciaal gekweekt voor het 100 jarig 
bestaan van Tata Steel door de Heemskerkse 
kweker Jos Beentjes. 

Daarnaast heeft het Tuinteam goed contact 
met gemeente Beverwijk, die dit initiatief ook 
rijkelijk heeft gesteund. De gemeente heeft 
een grote lading planten, struiken en bomen 
geleverd aan het Tuinteam. Met deze groene 
schenking wil het team alle boomspiegels in 
Wijk aan Zee gaan beplanten, ook worden de 
plantsoentjes en bloembakken aangevuld met 
fris groen en gaat er een groot aantal bloem-
bolletjes de grond in.  
Het Tuinteam wil de gevers hartelijk danken 
voor hun schenking en zien het als een mooie 
stap om het dorp groener te maken. 

In de herfst wil het team beginnen met het 
uitplanten en daarom zijn ze actief op zoek 
naar mensen die komende maand een paar 
uurtjes willen helpen om de nieuwe beplan-
ting zo snel mogelijk de grond in te krijgen. 
Er wordt geen enkele voorwaarde gesteld aan 
leeftijd, kennis, lenigheid of groene vingers, 
iedereen is meer dan welkom!

De dagen dat het Tuinteam komende maand 
aan de slag gaat is op: donderdag 3 november, 
vrijdag 11 november, donderdag 17 november 
en vrijdag 25 november. Ze verzamelen om 10 
uur bij de Buurtzorg aan de Relweg 11a. 
Voor verdere informatie kunt u bellen met:

0251-823414 of mailen naar 
maartdekoning@gmail.com

Belangrijke
informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976
info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

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

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

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

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

Honderduit neus zorgt er ook voor dat ze tijdens het 
aangelijnd wandelen eensklaps een muis 
uit het struikgewas te pakken heeft, alleen 
het staartje bungelt dan nog uit haar bek. 
Muizen, hagedissen en molletjes kunnen 
maar beter uit haar buurt blijven.

Kaya gaat ook graag naar het jaarlijkse 
husky-evenement bij Snowplanet in 
Spaarnwoude. Daar beleeft ze met zo’n 
tweehonderd uitgelaten mede-huskies de 
dag van het jaar, in een omgeving die een 
beetje haar natuurlijke habitat benadert. 
Kaya is een blije hond die je als je haar 
tegenkomt met enthousiast wolvengehuil 
begroet. Anders klinkt het bij het horen 
van ongewenste geluiden, die in haar 
geval zo nu en dan van het nabij gelegen
strand komen, zoals het snerpende 
geronk van jetski’s of het intrillen van 
stalen platen op het Tennet-werkterrein. 
Vormen van geluidsoverlast die door 
Kaya met een vervaarlijk gehuil worden 
beantwoord. Op kinderen heeft Kaya, 
zoals alle huskies, een magische aantrek-
kingskracht. Haar aaibaarheidsfactor is 
hoog en ze laat zich die aandacht graag 
welgevallen. Bij dat geaai komt wel nog 
iets anders kijken: de verharing. 
Ze verhaart tweemaal per jaar, als je 
bedenkt dat elke verharingsperiode een 
half jaar duurt, weet je wat dat betekent.

O ja, de naam Kaya komt uit het Inuit en 
betekent: Zij Die Thuis Komt, Die Mag 
Blijven En Nooit Meer Weg Gaat. 
Dat is precies wat Kaya, Esther en Rene 
willen en zo gebeurt het ook!

Tekst: Dik Broekman.
Foto: Esther Verschoor.

Illustratie: Marjoke Staal.

H
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“Tekenend voor Wijk aan Zee” 
Egidia de Goede

of hij het goed vond. Want als er geen klik zou 
zijn dan wilde ik niet dat het wegging. Maar 
het was goed. Ingelijst kreeg het een plek in 
een mooie zaal. Zijn vrouw was erbij toen het 
werd opgehangen. Ik heb me nu ingeschreven 
voor acryl portretten. Op de een of andere 
manier zou ik het wel kunnen maar het houdt 
me tegen. Het vrijere werk vind ik veel leuker. 
Er komt vast een tijd waarop ik alleen maar 
portretten wil schilderen, maar op dit moment 
nog niet.’

Was jouw vader tekenaar?
‘Nee. Hij had inkt en potloden op zijn tafel 
thuis en maakte mooie dingen. Het is jammer 
dat hij er niet eerder mee was begonnen. 
Mijn broer en zussen kunnen ook goed 
tekenen en schilderen. En een zus die met wol 
en haken bezig is, dus het zit er wel in. En nu 
heb ik m’n hondjes. Deze wil ik nog eens zelf 
schilderen. M’n zus heeft ze geschilderd voor 
mij toen ze acht weken waren.’ ‘Ik ben in 
Beverwijk geboren en woon in Wijk aan Zee 
sinds m’n eenentwintigste. Eerst in een zomer-

huisje, mijn echtgenoot studeerde toen nog. 
Toen hij was afgestudeerd, gingen we trouwen 
en zijn naar De Zwaanstraat verhuisd. 
Dat was ons eerste huisje, tegenover de kroe-
gen indertijd. Toen naar het Neeltje Snijders-
hof, daarna Zeecroft. We hebben drie zonen: 
Bart, Thijs en Sam. We waren zeventien toen 
we elkaar ontmoetten en Fred zei altijd tegen 
mij: we gaan later op Kroonduin wonen. 
Ik zei: ja, in je dromen. Op een gegeven 
moment kregen we een smsje van iemand: 
wist je dat Kroonduin te koop staat? We zijn er 
meteen op afgegaan. Nu wonen we hier sinds 
2004. Ongelooflijk: Fred heeft het ooit gezegd 
en het is uitgekomen. Als je het huis op foto’s 
ziet dan pik je het eruit. Het is uit 1917. 
En in ‘88 heeft de vorige bewoner een stuk 
aan de achterkant aangebouwd. Het was eerst 
een zomerhuis voor Amsterdammers. En het 
hele dorp is hier geweest op sollicitatiegesprek. 
Vroeger hadden ze hier een zwart-wit tv om-
dat de hoofdonderwijzer van de basisschool 
hier woonde. Je ging met de klas hier de trap 
op om tv te kijken. Wat een leuke anekdote is: 

n gesprek met Egidia de Goede, een 
enthousiaste vrouw met liefde voor 
aquarel, zwarte gesso, achtergronden 

en haar twee labradoodles.

‘Een kunstopleiding heb ik niet gehad, alles 
komt uit de genen van mijn vader. Mijn vader 
zie ik nog tekenen en dacht: dat wil ik ook 
later. Ik begon met aquarellen en vond tekenen 
altijd al erg leuk, kon ook veel natekenen, van 
klein naar groot. Dat is wel een winst, maar 
je moet er ook wel aanleg en techniek voor 
hebben. Zonder te leren en door enthousiasme 
van anderen ben ik steeds verder gekomen. 
Er kwam een expositie in de kerk op het plein. 
Leuk, in het dorp met de dorpsbewoners. 
Iemand op de expositie zei: jij weet ook niet 
wat je wilt. Ik: weet niet wat ik wil? Ja, je hebt 
zoveel verschillende dingen van klaproos tot 
Egyptische beelden. Ik: ja, maar ik vind alles 
leuk en als ik alles kan maken, waarom niet? 
Bij die expositie vroeg iemand: geef je ook 
les? Nee, eigenlijk niet, maar kom maar bij me 
aan tafel zitten. Dat werden er twaalf ’, zegt ze 
lachend.

‘Later met acryl begonnen, wat voor work-
shops leuker is omdat het in een middag te 
doen is. De doeken teken ik voor en begon 
met dikke dames. Het was dus inkleuren, 
schilderen op nummer, maar zonder de 
nummers. Je bepaalt zelf de kleur. Het was 
pittig, want ze kwamen hier binnen en zagen 
een wit doek met een tekening erop. Het viel 
stil en iedereen was lekker bezig. Het was 
mijn tekening maar ze gingen met een eigen 
schilderij naar huis. Zo spraken ze erover: 
kijk eens wat ik gemaakt heb. Dus de mensen 
gaan enthousiast en blij weg. Nu is er veel 
meer keuze in de voorbeelden. Voor mijn 
lessen op vrijdag heb ik een tien rittenkaart 
gemaakt. Die blijft altijd geldig. Aquarel is één 
van de moeilijkste dingen. Dit doe ik al een 
paar jaar. Het is toveren met verf. In Enschede 
heb ik workshops gevolgd van Wim Bijkerk. 
Soms verbaast het mij hoe het ontstaat en dat 
je het op papier krijgt.’

Schilder je ook portretten?
‘Dat heb ik een keer gedaan, dat was een hele 
tijd geleden. Er werd gebeld of ik een bestuurs-
lid die was overleden wilde schilderen.
Dat wilde ik wel. Het was zo dat ik op een 
gegeven moment tegen de foto van die man 
ging praten. Het was mooi gelukt. Ik had het 
in m’n atelier opgehangen en toen kwam de 
opdrachtgever kijken. Zodra hij binnenkwam, 
kon hij ‘m zien en kon ik uit zijn gezicht lezen 

I Fred heeft een zoon van de onderwijzer 
ontmoet. Hij kwam hier in tranen binnen, 
nam de trap naar boven en had zoveel 
herinneringen… Daar snoep ik van. Je hebt 
ook foto’s dan zitten mensen hier, en als ik 
daar naar kijk en aan terugdenk hoe dat toen 
is gegaan, dat vind ik interessant. Een huis 
met geschiedenis. En we zijn er toch komen 
wonen, met een eigen kleine cottage tuin. 
En de hondjes, mini labradoodles. Eerst Suus 
en later kwam Jet erbij. Fred wilde nooit een 
hond maar vrienden van ons hadden een 
labradoodle. Zij was helemaal gek van Fred en 
heeft hem omgeturnd. Fred heeft de hondjes 
achter m’n rug om geregeld. Superblij met ze.’

Het atelier ligt verhoogd achter in de tuin. 
Ze toont alle werken die zij gebruikt in haar 
workshops. Van acryl naar aquarel en potlood. 
Ingelijst of alleen het gespannen doek.
‘Tegenwoordig doe ik eerst de achtergrond en 
dan schilder ik de afbeeldingen erop. 
Schilderen zonder tekenen is het allerleukst. 
Ook met crêpepapier werken, strookjes op 
papier en natspuiten, er zit heel veel inkt in en 
met een penseel krijg je dit nooit voor elkaar. 
Daar maak ik dan een tekening op. Met nat 
in nat krijg je ook hele mooie dingen. Of met 
bakpapier: heel nat en dan bakpapier erop 
leggen, wachten tot het iets droogt en dan haal 
je het voorzichtig op.’

‘Als ik veel mensen bij een workshop heb dan 
komt m’n zus meehelpen. De gemeente Bever-
wijk wilde voor zestig man iets doen. 
Ik zei: oké, twintig per uur: speed painting. 
Een klein schilderijtje met mannetje, vrouwtje, 
champagne, en kiezen uit dertig spreuken. 
Aan het eind van de middag kwamen ze langs 
en zochten hun eigen schilderij met de spreuk 
erop: fantastisch leuk. Nog nooit gedaan, maar 
zo’n uitdaging daar hou ik van.’ 
‘M’n hart ligt toch bij het aquarellen, maar 
acryl is ook leuk. Je hebt witte en zwarte gesso 
en ik ben nu een fan nu van zwarte gesso. 
Want dan heb je toch een kleur eronder en 
met daar weer een kleur overheen, heb je een 
beetje body. Soms zitten we met z’n drieën op 
vrijdagochtend en dan schilder ik ook mee. 
Dan probeer ik er wat meer uit te halen, hen 
uit hun comfort zone te halen zodat ze vrijer 
gaan schilderen, losser. Als ze dan zelf willen 
schilderen worden ze daar ook vrijer in. 
Het is maar verf, het is maar canvas, het is 
maar papier.’ Bezoek voor meer informatie:

www.egidia.nl

Tekst: Yvonne Janssens/Foto: Hans de Bruijn.
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Willem Verhoog: Molenaar op Zee
oen hij 12 jaar oud was knut-
selde hij zijn eerste windmolen in 
elkaar. Energie uit lucht en wind 

halen, dat leek hem prachtig. Geholpen 
door ‘Het Windmolenboek’ bouwde hij met 
een stofzuigerventilator en fietsdynamo de 
eerste miniwindmolen. En warempel hij 
werkte want er gingen lampjes branden. 

Op latere leeftijd raakten de molen-
aspiraties wat meer naar de achtergrond. 
Energietechniek bleef hem altijd interes-
seren en hij vond werk in de scheeps-
motorenbusiness. Tot hij op een goede 
dag stuitte op een advertentie waarin 
mensen werden gevraagd voor het 
technisch onderhoud van de windmolens 
op zee. Dit raakte direct de goede snaar, 
waardoor de sluimerende gevoelens en 
ambities uit zijn jongenstijd weer werden 
gewekt. Hij solliciteerde meteen en werd 
aangenomen. Voor het echte werk kon 
beginnen, dienden er eerst een flink 
aantal cursussen, gevolgd te worden, 
want molenaar op zee word je niet zo 
maar. Ook moet je dan nog elke twee jaar 
op herhaling. Na de cursussen, Over-
leven op zee, Rescue from heights, Fire 
Fighting, Advanced First Aid (d.i. EHBO 
voor gevorderden zoals iemand met een 
afgerukt lichaamsdeel 2 uur in leven 
houden, brr), Manual Handling en een 
afsluitend reisje naar Denemarken voor 
een algemene cursus over alle ins en outs 
van windmolens op zee, ben je zeker drie 
maanden verder en kan met het echte 
werk begonnen worden. 

Een willekeurige werkdag ziet er als volgt 
uit: Verzamelen om kwart voor zeven in 
de haven van IJmuiden voor de briefing, 
het bij elkaar zoeken van de voor die dag 
benodigde spullen, zoals gereedschappen, 
materialen en lunchpakketten. Dit dient 
uiterst zorgvuldig te gebeuren want even 
terug gaan voor een vergeten schroeven-
draaier is geen optie als je midden op 
zee zit. Het schip, de Windcat 25, dat de 
mensen met een snelheid van 24 knopen 
naar de molens brengt, is een catamaran 
van 20 meter lang met een motor van 
2000 pk. Er gaan twaalf monteurs mee, 
die in groepjes van twee à drie man, vier à 
vijf windmolens onder handen nemen.
De catamaran duwt zijn speciale romp 
tegen de windmolen aan en dan gaat 
men, aangehaakt, via de ladder zestien 

meter omhoog naar het platform. 
Als de molenwieken zijn stilgezet wordt 
het materiaal naar boven gehesen. 
De monteurs gaan met de lift zeventig 
meter omhoog, dan moet er nog tien 
meter via een ladder geklommen worden 
om in de werkruimte, oftewel gondel, te 
belanden. Het interieur van de gondel 
heeft de grootte van een stadsbus. Daar 
wordt met oliespuit en softwaremateriaal 
het mechanische en computeronderhoud 
gedaan. Soms wordt er apart uitgevaren
voor een speciale klus, bijvoorbeeld 
omdat er iets is met de metaalsplinter- 
detector.

Je hebt vanuit de gondel een prachtig 
uitzicht en bij mooi weer is het heerlijk 
schaften op het dak in de buitenlucht. 
Bruin worden is er echter niet bij als je 
bedenkt wat je (vastgehaakt) allemaal 
aan hebt: een overlevingspak, harnas met 
valbescherming, zwemvest, helm, veilig-
heidsbril en handschoenen. Je moet
natuurlijk geen last hebben van hoogte-
vrees of claustrofobie. Er zijn geen toilet-
en keukenfaciliteiten op de molen. Sani-
taire stops dienen, liefst met wind mee, 
buiten te gebeuren en voor de warme 
soep is een waterkoker meegenomen. 

Bij slechte weersomstandigheden en (te) 
hoge golven wordt er niet gevaren en 
gewerkt. Iedere molen krijgt eenmaal per 
jaar een onderhoudsbeurt die drie dagen 
in beslag neemt en eens in de vier jaar 
wordt gekeken of alles nog goed vast zit of 
dat er nog moeren en bouten vernieuwd 
moeten worden.

Als om 16.00 uur het werk gedaan is 
komt de Windcat, die altijd in de buurt 
blijft en voortdurend met de molen in 
contact is, de mensen weer ophalen.
Na het opruimen aan de wal zit de 11-
urige werkdag er op voor Willem en zijn 
collega’s. In principe is er een 40-urige 
werkweek maar daar komt het door het 
niet uitvaren bij slecht weer niet altijd 
van. Andere bedrijven werken volgens het 
week-op-week-af systeem.

Het huidige windmolenbestand is nog 
maar een schijntje als je bedenkt wat er 
de komende tijd nog allemaal bijgebouwd 
gaat worden. Genoeg werk dus. 
Molenaar op zee, voor Willem een 
jongensdroom die uitkwam.

Tekst: Dik Broekman/Foto: aangeleverd.
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Activiteiten Café De Zon
‘Alle Zielen’ in De Zon

We gaan Allerzielen vieren in De Zon. Lokale muzikanten zijn op 
vrijdagavond 4 november welkom in het café om  de doden te 
eren en te bezingen. Dat kan een naaste zijn of ook een artiest die je 
bewondert. Ben je professional of zing je voor het eerst, dat maakt 
niet uit. Iedereen is welkom, ook om alleen te kijken en te luisteren. 
De toegang is gratis.

‘Alle Zielen in De Zon’ heet het muziekfeestje en wordt sinds enige 
jaren georganiseerd door De Vrijstaat Roetz. Inmiddels doen al 
flink wat lokale muzikanten mee, zoals Jeff Templon, Annemarieke 
Bechtold, Saskia Dommisse en Peter Duin. De deelnemers leiden 
hun bijdrage even kort in en gaan dan spelen. Er is nog plek, dus 
aanmelden kan nog steeds, via info@roetz.nl. 
Heb je geen begeleider, wellicht dat een andere deelnemer je wil 
helpen. We beginnen om acht uur.

Oktoberfest in Wijk aan Zee
Trek je lederhosen en dirndl uit de kast, op zaterdag 5 november 
halen we Duitsland naar Wijk aan Zee met een heus Oktoberfest. 
Café de Zon wordt omgetoverd tot een echte bierstube met lange 
biertafels, geruite kleedjes en grote pullen bier. Lekkere Duitse 
schlagers erbij en natuurlijk allemaal in lederhosen of dirndl jurk-
jes (niet verplicht, wel leuk). Vanaf 18.00 uur staat er een Duits/
Oostenrijks buffet klaar met halve haantjes, bratwurst, bratkartof-
feln, sauerkraut, schweinegebrat en als toetje kaiserschmarrn. 
De kosten voor het buffet zijn 19,50 euro per persoon, inclusief een 
pul bier. Kaarten kun je bestellen via 

www.ticketkantoor.nl/shop/oktfestdezon. 
Na 20.00 uur gaan de deuren open en is iedereen welkom. 
We gaan er een groot feest van maken!

Heropeningsfeest De Zon
Het is gelukt om Café De Zon te redden. Dankzij de inspanningen 
van de initiatiefgroep Red De Zon en alle deelnemers en vrijwil-
ligers uit het dorp. Inmiddels draait het café al lekker door, maar 
toch willen we stilstaan bij het fantastische resultaat dat we met z’n 
allen hebben bereikt. Daarom houden we op zaterdag 26 novem-
ber vanaf 20:00 uur een groot heropeningsfeest. Zet deze datum 
dus vast in je agenda. Iedereen is welkom op dat feest en de toegang 
is gratis. Het programma is in de maak en volgt nog. Er zal in ieder 
geval genoeg muziek zijn. 

In 2023 zal het welbekende kunstfestijn Ezels en Kwasten terugke-
ren naar Wijk aan Zee. Een team van vijf mensen heeft de organisa-
tie op zich genomen en gaat ervoor zorgen dat van 2 t/m 11 juni 
2023 weer van Ezels en Kwasten genoten kan gaan worden met 
natuurlijk als slotstukken de expositie in De Moriaan en de veiling 
in Café De Zon. Het thema dat jaar wordt: Planten. Details zullen 
later bekend worden gemaakt via diverse kanalen.

Laat de winter maar komen!
Donkere maanden? Niet in Wijk aan Zee. 
Op zondag 11 december vindt het eerste 
Wijk aan Zeese Glühweinfestival plaats 
in café De Zon. Wie maakt de lekkerste 
glühwein van het dorp? Kom proeven, 
of beter nog: doe mee met je eigen recept. 
Aanmelden daarvoor kan via:

carlinedeboer@live.nl

Een week later, op zondag 18 december, 
is de jaarlijkse Kerstsamenzang op het 
Julianaplein met onze eigen blazersgroep
‘Het Dorp’. Al een aantal jaren wordt dit 
vanuit SaWaZ georganiseerd door 
Rozemarijn Hamers en Elsevier van 

den Born. Zij zorgen (geholpen door 
de Bouwploeg van SaWaZ) voor de 
aankleding, de muziek, de liedboekjes, 
de vuurkorven en natuurlijk de warme 
choco en de glühwein. Nu zijn ze op zoek 
naar iemand die dit jaar mee wil helpen, 
om vanaf volgend jaar het stokje over te 
nemen. Lijkt het je/jullie leuk om deze 
winterse dorpstraditie voort te zetten? 
Stuur een mailtje naar:

info.sawaz@gmail.com

Ook gaan we dit seizoen weer starten 
met theatervoorstellingen in café de Zon, 
houd de agenda in de gaten! 

Een andere mooie traditie is de Wijkaan-
ZeeDee, die al 20 jaar lang op 7 december 
wordt opgenomen. Muzikanten die willen 
meedoen aan de nieuwe editie, kunnen 
zich alvast melden via:

info.sawaz@gmail.com

Tot slot bedanken we Heliomare en 
Vondeloord waar we deze zomer onze 
karren met kramen mochten stallen.
Voor de winter krijgen ze een plekje bij 
de Banjaert en de Badgastenkerk, in ruil 
voor een dagje klussen met onze Bouw-
ploeg. Fijn om binnen het dorp zo met 
elkaar samen te werken! 

a twee corona jaren, de inflatie, 
energieprijzen en de onzekerheid 
stellen wij onszelf de vraag; hoe 

gaan we deze winter in? En zoals Be my 
Guest altijd probeert mee te bewegen, doen 
we dat ook nu weer!

Maandag tot en met woensdag gaan we 
open op aanvraag. Heb je iets te vieren 
of heb je niets te vieren, wil je dineren, 
lunchen of ontbijten, wil je ‘de huiskamer’ 
van Wijk aan Zee gebruiken om samen 
met anderen te zijn, dat kan! Voor jezelf 
of voor je gasten kun je ook gebruik 
maken van de herberg.

Door onze samenwerking met verschil-
lende koks en lokale leveranciers kunnen 

we van alles aanbieden; een luxe gangen-
diner, een eenvoudige lunch, een walking-
dinner, muzikaal diner met wereldse 
gerechten, samen ontbijten, je huurt de 
keuken en kookt zelf, of…. 

Donderdag wordt er muziek gemaakt 
tijdens het diner. Verschillende muzikan-
ten, verschillende genres. De kosten 
bedragen 35 euro voor een verrassings-
menu inclusief livemuziek, reserveren 
gewenst! 

Vrijdag en zaterdag zijn we gewoon open 
zoals je van ons gewend bent. 
Zondag is spelletjesdag. Vanaf 13 uur 
gezellig spelletjes doen; we hebben drie 
spelletjestafels voorbereid met scrabble, 
mens erger je niet, ganzenbord, exago en 
stratego. In de kast staan nog veel meer 
spelletjes…en natuurlijk af en toe bingo 
met geweldige prijzen. Doe thuis de 

kachel laag en de lichten uit. Laat de 
warmte je tegemoet stralen in Be my 
guest. Knabbels krijg je van het huis! 

Nieuw: Be my guest stelt in de maanden 
november, februari en maart een kamer 
beschikbaar voor een Artist in Residence. 
De maand november is voor de eerste
‘artist’ Kim Zoutendijk. Zij wil graag 
avonden verzorgen als actrice en podium-
kunstenaar. Kim wil graag met kunste-
naars en muzikanten uit Wijk aan Zee 
kijken naar samenwerkingsmogelijk-
heden om de avonden te verzorgen. 
Dat wordt spannend! 

De groenten van de duintuin kunnen 
besteld worden op duintuin.eu en is vanaf 
heden op te halen op de donderdagen van 
16.30 tot 18 uur. 

Vergeet niet om op zaterdag brood te 
halen! Vanaf 9 uur ligt het zelfgebakken 
traditionele brood van Bakkerij de Basis 
klaar. 

Voor reserveren of vragen: 
mail bemyguest.menu@gmail.com 
of bel 06-2857 3913 
Groeten van het hele team van 
Be my Guest. Wees werelds welkom! 

Be my Guest gaat het deze winter iets anders doen!

N
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e gemeente Beverwijk heeft de 
oprichting van het ‘Ondernemers-
fonds Beverwijk’ (OFB) in voor-

bereiding. De gemeenteraad neemt op 
donderdag 24 november hierover een be-
sluit. Wat betekent dit voor Wijk aan Zee?

Dit ondernemersfonds komt in de plaats 
van de ‘aanjaagregeling ondernemers-
klimaat’ die aan het eind van dit jaar 
afloopt. Met de aanjaagregeling zijn in het 
verleden o.a. de volgende activiteiten in 
Wijk aan Zee gerealiseerd: opstarten van 
de Smaakmarkt; opstarten van de MTB 
Subaru Beachbattle; lampionnen aan de 
lantaarnpalen; de randactiviteiten rond 
het Tata Steel Chess Tournament. 

De aanjaagregeling en het nieuwe onder-
nemersfonds worden gefinancierd uit een 
opslag op de Onroerendzaakbelasting 
(OZB) voor niet-woningen. Vaak zijn lan-
delijke winkelketens niet bereid om mee 
te betalen aan winkeliersverenigingen en 
op deze wijze betaalt iedere ondernemer 
mee aan het fonds. Ondernemersgroepen
kunnen aanvragen doen bij het OFB om 
activiteiten deels of volledig te laten 
financieren door een bijdrage uit het 
OFB. De ondernemers zijn meestal 
collectief georganiseerd in een stichting, 
bedrijfs- of winkeliersvereniging, waarbij 
de bijdrage ook ten goede moet komen 

aan meerdere ondernemers binnen de 
gemeente. Het fonds wordt beheerd door 
ondernemers en is van alle ondernemers. 
Dit biedt de mogelijkheid om de krach-
ten te bundelen om samen projecten te 
kunnen oppakken, c.q. om collectieve 
zaken structureel te kunnen financieren. 
Hiermee kan er slagvaardiger, krachtiger 
en kostenbesparend gewerkt worden. 

Op basis van de ingebrachte gelden uit 
de OZB is er voor Wijk aan Zee € 28.000 
beschikbaar en aanvullend voor de 
horecasector € 28.000 voor Beverwijk en 
Wijk aan Zee samen. Nu moeten er door 
ondernemers plannen voor Wijk aan 
Zee gemaakt worden. Bij deze zomaar 
een aantal ideeën: bewegwijzering en 
informatie borden, randactiviteiten 
schaaktoernooi, vergroening van het 
dorp, Lichtjesavond, muziekkoepel op het 
Julianaplein, jazz aan zee, wijntocht, het 
dorp als één groot terras en een deelauto.

In de afgelopen jaren werd m.b.t. de 
aanjaagregeling de toeristische sector van 
Wijk aan Zee vertegenwoordigd door een 
bestuurslid van Toeristen Informatie Punt 
De TIP. Gezien de ontwikkelingen rond 
de oprichting van het Ondernemersfonds 
is er nu in Wijk aan Zee behoefte aan 
een ondernemersplatform, waar plannen 
ontwikkeld kunnen worden ter besteding 

van de beschikbare middelen. 
De afgelopen maanden is er contact 
geweest tussen De TIP en Stichting ‘Uit 
in Wijk aan Zee’ om ideeën te formuleren  
en om te kijken hoe er een omdernemers-
platform voor Wijk aan Zee vormgegeven 
kan worden. Er is een voorbereidings-
groep gevormd bestaande uit: Esther 
Kuil-van Amersfoort (Uit in Wijk aan 
Zee), Ella de Jong (Be my Guest), Remco 
Zwart (Bar Noir), Leon Poliste (Spar 
Poliste) en Peter Duin (De TIP).

De ondernemers uit Wijk aan Zee worden
nu uitgenodigd voor een informatie-
bijeenkomst in De Moriaan op: 
dinsdag 1 november 2022 om 20.00 uur
Die avond gaat het over: het ‘Onder-
nemersfonds Beverwijk’, het te vormen 
ondernemersplatform in Wijk aan Zee 
en om met elkaar ideeën uit te wisselen 
over hoe de beschikbare gelden kunnen 
worden ingezet,

Als je als ondernemer wilt komen stuur 
dan een berichtje naar:

info@tipwijkaanzee.nl 
of via een bericht in de app-groep ‘Uit in 
Wijk aan Zee’ 06 5159 6646 via Remco 
Zwart (waarna je dan in de app groep 
komt van ‘Uit in Wijk aan Zee ‘), zo kan 
er een inschatting gemaakt worden voor 
de benodigde ruimte.

Een ondernemersplatform voor Wijk aan Zee?

om langs in het pop-up onderne-
mersloket van IJmond Bereikbaar 
en GreenBiz IJmond op donderdag 

3 november op Breestraat 41 in Beverwijk. 
U bent tussen 14.00 en 17.00 uur van 
harte welkom voor een kop koffie en een 
goed gesprek over duurzame mobiliteit en 
energiebesparing.

Kom kennismaken met de experts op 
het gebied van duurzame mobiliteit en 
energiebesparing. Zij vertellen u meer 
over fiscale mogelijkheden in duurzaam 
woon-werkverkeer en over subsidies 
voor duurzame energie-opwek. Wist u 
dat IJmond Bereikbaar onderzoekt hoe 
het laatste stuk woon-werkverkeer van 
ov-station naar bedrijf kan worden ver-
duurzaamd? En dat experts van GreenBiz 
IJmond klaar staan om meer te vertellen 
over besparen op je energierekening? 

Voor ondernemers in de IJmond organi-
seert GreenBiz IJmond op woensdag 2 
november ook een webinar van 15.30 tot 
16.30 over energiebesparing. Hier vertelt 
een adviseur van Klimaatroute waar en 
hoe er energie te besparen is in midden-
en kleinbedrijf én de horeca. 
Meer informatie en inschrijven kan via 

www.greenbizijmond.nl/
webinar-energiebesparing. In de IJmond werken Omgevingsdienst 

IJmond, gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen en het bedrijfsleven samen 
aan slimme en duurzame mobiliteit. 
Voor werkgevers is er een mobiliteitsscan 
die inzicht geeft in het woon-werkverkeer 
in uw bedrijf. GreenBiz IJmond werkt 
samen met overheid en ondernemers aan 
het verduurzamen van het bedrijf en het 
bedrijventerrein. Inmiddels weten we dat 
energie besparen en zelf opwekken flinke 
kosten kan besparen.

Steun bij duurzaamheidsvragen van ondernemers

K
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Duurzame Top Honderd van Dagblad Trouw 
Frisse wind.nu staat op nummer 2

Dorpsraad: milieuclubs en anderen 
melden zich steeds vaker

risse Wind.nu was de bijna de 
winnaar van de Duurzame Top 
Honderd van het dagblad Trouw. 

Frisse Wind eindigde in oktober als tweede 
in deze prestigieuze rangladder van 
opmerkelijke burgerinitiatieven. 
Dat is heel bijzonder voor een nieuwkomer. 
De stichting uit Wijk aan Zee moest alleen 
polderende biologische boeren voor zich 
laten. De Dorpsraad, ook een nieuwkomer, 
eindigde als nummer zestien. 

Frisse Wind is de initiatiefnemer voor 
de aangifte tegen Tata Steel. Bovendien 
legt de stichting sinds maart van dit jaar 
24/7 allerlei verdachte incidenten vast 
met twee webcams. Daarover vertelden 
Sanne Walvisch en Jaap Venniker, de twee 
bestuursleden, tijdens de vorige Dorps-
raadvergadering. Zij deden al meer dan 
vierhonderd meldingen met beeld bij de 
omgevingsdienst. De meeste gaan over 
Kooksgasfabriek 2.

Bij Frisse Wind denkt men dat er veel 
meer incidenten zijn. Maar vanwege tijd-
gebrek wordt slechts een fractie van het 
beeld nagekeken door vrijwilligers. 
Het kost al gauw drie uur om een dag/

nacht effectief door te zappen. Wat de 
bestuurders opvalt is, dat Tata Steel sinds-
dien zelf ook meer incidenten meldt. 
Het bedrijf heeft een meldplicht. 
Dat werknemers van het bedrijf de beel-
den nauwkeurig bestuderen, ontdekten ze 
toen ze klachten kregen. ‘Een keer omdat 
er een boot groot in beeld was in plaats 
van de fabriek.’ De Omgevingsdienst 
bestudeert de beelden. Ze worden nog 
niet gebruikt voor juridische bewijs-
voering. Ook daarop wordt gestudeerd, 
aldus Walvisch.

De jury van de Duurzame Honderd loof-
de Frisse wind.nu omdat het ‘de grootste 
vervuiler van Nederland’ had durven 
aanpakken. Walvisch schetste hoe in 
het nationaal debat Tata in drie jaar 
synoniem is geworden met ‘grote vervui-
ler’, maar dat lokaal veel mensen vanwege 
reacties in hun omgeving zich nog steeds 
niet durven uit te spreken. 

Frisse wind.nu krijgt veel interviewver-
zoeken. Walvisch gaat dan op zoek opdat 
niet altijd zij of medebestuurder Jaap voor 
de camera staat: ‘Er zijn veel mensen die 
wel wat willen zeggen, maar alleen 

anoniem. Dan haken journalisten af.’ 
Walvisch vertelde ook hoe de groep 
ouders uitdunt. Van de tien bevriende 
ouderparen uit haar begintijd in het dorp 
zijn er al zes verhuisd. Ook vanwege de 
luchtvervuiling. Opmerkelijk verder: 
Frisse wind.nu dient geen zienswijzen en 
dergelijke in. De focus ligt op het zicht-
baar maken van vervuiling. ‘Wij voelen 
ons uitstekend vertegenwoordigd door 
andere stichtingen zoals de Dorpsraad en 
versterken dan liever hun zienswijzen.’ 
Wat de actiegroep ook niet doet is praten 
met Tata Steel. Een vertegenwoordiger 
van Tata Steel in de zaal meldde dat het 
bedrijf juist graag in gesprek wil met 
Frisse wind.nu. Walvisch: ‘Dat doen we 
niet. Wij zijn aardige mensen en jullie 
ook.’ Daarmee suggererend dat om zaken 
aan de kaak te kunnen blijven stellen 
invoelend vermogen hindert.

Wat verder opviel? In de zaal zaten nogal 
wat raadsleden en twee wethouders uit 
Beverwijk. Grote zorg klonk bij hen door. 
De meest opmerkelijke uitspraak kwam 
van WijkaanZeëer Peter Weel, raadslid 
voor D’66. ‘Als Tata in 2030 niet schoon 
is, moet het wat ons betreft dicht.’

F

ata Steel is gestart met de bouw van 
de ontstoffings- en DeNOx-installatie 
bij de Pelletfabriek. Tijdens het Tata 

Steel Festival op vrijdagmiddag 23 september 
werd, in bijzijn van omwonenden en belangheb-
benden, de symbolische eerste paal in de grond 
geslagen. Deze nieuwe hightech installatie is de 
grootste milieu-installatie van Tata Steel ooit en 
volgend jaar wordt al circa 80 procent minder 
uitstoot van lood, zware metalen en stof bij de 
Pelletfabriek verwacht ten opzichte van 2019.
 
De nieuwe milieu-installatie bij de Pellet-
fabriek, waar de grondstoffen worden gemaakt 
voor de productie van vloeibaar ruwijzer, 
bestaat uit twee onderdelen: een ontstoffings-
installatie en een DeNOx-installatie. Door 
een uitzonderlijk technisch ontwerp is het 
mogelijk gemaakt om de ontstoffingsinstallatie 
los te koppelen en daardoor versneld op te 
leveren: in 2023 in plaats van 2025. 

De start is een belangrijke volgende stap in de 
uitvoer van het verbeterprogramma Roadmap 
Plus. Bram Nugteren, omgevingsmanager Tata 
Steel: “We hebben hard gewerkt om de bouw 
van deze installatie zo snel mogelijk te starten. 
Dat we nu de eerste paal erin slaan voelt 
natuurlijk goed. We kunnen het eerste onder-

deel, de ontstoffingsinstallatie, daardoor 
volgend jaar al in gebruik nemen. Daarmee 
neemt niet alleen de uitstoot van lood verder 
af, ook die van andere zware metalen en stof.”

Ook voor de langere termijn is deze maatregel 
een essentiële verbetering. Jeroen Klumper, 
Directeur Operations van Tata Steel hierover: 
“Staal maken is al meer dan 100 jaar verbon-
den met de IJmond en dat willen we op een 
toekomstbestendige manier voortzetten. 
Op korte termijn werken we hard aan verdere 
verschoning van onze processen. De Pellet-
fabriek blijft ook in toekomst, wanneer we 
overstappen naar de productie van groen staal 
op basis van waterstof, een belangrijke proces-
stap. Daarmee is deze milieu-installatie ook 
voor de lange termijn heel relevant. We zijn 
dan ook blij met deze voortgang en pakken 
volop door in het komende jaar. Al onze grote 
verbeterprojecten verlopen volgens planning.”

T
Tata Steel start bouw grootste 

milieu-installatie ooit  

ijk aan Zee en de problemen met 
Tata Steel staan stevig op de kaart. 
Dat merkt de Dorpsraad die steeds 

vaker wordt benaderd door onderzoekers die de 
situatie in de IJmond willen doorlichten. 
Ook politieke partijen melden zich. Meestal 
omdat zij uit de eerste hand willen weten wat er 
speelt bij bewoners. 

De Dorpsraad heeft al enkele malen samen
met de stichting ‘Frisse Wind.nu’ een 
wandeling voor politici verzorgd, die snel de 
‘Tata-toer’ ging heten. Ook journalisten uit 
het buitenland stonden op de stoep, omdat zij 
een reportage wilden maken. En de plannen 
voor aanlanding en fabricage van waterstof en 
nieuwe industrie voor het Noordzeekanaal-
gebied maakten dat de afgelopen tijd allerlei 
ondernemers en consultants op de deur klop-
ten. Bewoners kunnen als belanghebbenden 
het vergunningentraject voor nieuwe plannen 
flink vertragen. Dat willen de plannenmakers 
voor zijn.

Maar wat het meest opvalt: de groeiende 
belangstelling van milieuclubs. Recent werd 
een indringende brief aan het provincie-
bestuur over het tekort schieten van een maat-
regel tegen Tata Steel ondertekend door maar 
liefst dertien organisaties. Daaronder zeven 
die op nationaal niveau opereren maar ook 
een organisatie van surfers. Het is de afgelopen 
jaren steeds vaker voorgekomen dat oproepen
en zienswijzen (op vergunningen) van de 
Dorpsraad eveneens werden ondertekend 
door andere bewonersgroepen en omgekeerd. 
Ze strijden immers voor hetzelfde doel: een 

gezonde leefomgeving in de IJmond. 
Dat nationale milieuclubs in de rij staan om 
mee te doen is evenwel nieuw. Waarom ze 
willen meedoen? Het varieert per organisatie. 
Het Groen Staal plan van Tata Steel wekt 
belangstelling. Er staat namelijk veel op het 
spel voor heel Nederland. Tata is tenslotte 
de grootste uitstoter van stikstof, CO2 maar 
ook van diverse voor mens en milieu zeer 
gevaarlijke stoffen (zogeheten ZZS). 
Voor vergroening wil het bedrijf miljarden 
subsidie (belastinggeld). Milieuclubs maken 
zich terecht zorgen of het plan echt verduur-
zaming realiseert en op wat voor termijn. 
Het Groen Staalplan doet weinig voor de 
gezondheid van bewoners en dat is natuurlijk 
niet de bedoeling. 

Er zijn ook organisaties die aanhaken omdat 
ze de IJmond een interessant geval vinden 
en menen dat de bewoners steun verdienen 
omdat de overheid steken laat vallen. Dat is 
bijvoorbeeld het geval van Mobilisation for 
the Environment van Johan Vollenbroek, de 
milieuactivist die met succes het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) aanvocht in de recht-
bank. Zijn organisatie geeft bewoners op 
diverse plekken in Nederland juridische steun 
als zij overtredingen van milieuregels door 
de overheid of bedrijven willen aanpakken. 
En nu dus ook in de IJmond. Mobilisation for 
the Environment was trouwens een van de 
organisaties die met de Dorpsraad vele jaren 
geleden een doekfilter op de pijp van de sinter-
fabriek voor elkaar kreeg. ‘Ze hadden gedacht 
dat het bedrijf daarna de goede lijn zou voort-
zetten en zijn geschokt over wat ze nu zien,’ 

aldus Linda Valent van de Dorpsraad. 
Wat we ook veel horen: in de IJmond zie je 
hoe erg het fout kan gaan als de overheid 
te goed van vertrouwen is en een groot, 
machtig bedrijf altijd zijn zin heeft gegeven. 
De omgeving betaalt de rekening. De uitda-
ging is in de ogen van milieuactivisten: 
hoe kan dit ten goede worden gekeerd? 
De geleerde lessen kunnen elders gebruikt 
worden. De case is extra interessant omdat er 
een nieuwe, modernere Omgevingswet aan zit 
te komen met snellere besluitvorming en meer 
participatie van burgers en Nederland qua 
industrie wil innoveren. Innovatie gaat sneller 
en beter met strenge milieunormen dan met 
subsidie, blijkt uit recent onderzoek.

In het geval van de actiegroep Extinction 
Rebellion is er maar een manier om de situatie 
ten goede te keren: de vergunning per onmid-
dellijk intrekken en de tent sluiten. Met die 
boodschap protesteerden de veelal jonge leden 
van de groep al meermalen bij het Provincie-
huis in Haarlem en bij Tata. De Dorpsraad 
is blij met aandacht en steun voor de strijd 
tegen vuile uitstoot. En natuurlijk ook met de 
eervolle uitverkiezing voor de Duurzame Top 
Honderd van het dagblad Trouw. Voorzitter 
Vera van Waardenburg hecht eraan te onder-
strepen: ‘Onze doelstelling is het bevorderen 
van de leefbaarheid van het dorp. Zo staat het 
in de statuten en dat is onze focus. Ook bij 
samenwerken. En we zijn politiek neutraal. 
Alle partijen zijn welkom bij de Dorpsraad 
maar we zullen ons nooit verbinden aan een 
politieke partij.’

De brief lezen die de Dorpsraad met nog 
twaalf organisaties naar het provinciebestuur 
zond? Ga naar: 

www.wijkaanzee.org 
en scroll naar ‘laatste nieuwsberichten’.

GGD en RIVM in 
december bij Dorpsraad

Op 14 december komen de GGD en het 
RIVM naar Wijk aan Zee. Voorafgaand 
aan de Dorpsraadvergadering geven zij 
uitleg. Het RIVM gaat in op ‘het gat’ in de 
cijfers over de uitstoot vanaf het Tata-
terrein. En zowel RIVM als GGD geven 
antwoord op vragen over gezondheid. 
Let op: de bijeenkomst start om 19.00 uur. 
Dus een uur eerder dan gewoonlijk.

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

Dinsdag 1 november
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 20:00

Donderdag 3 november
Buurtzorg Relweg 11a: Start Tuinteam; 10:00

Vrijdag 4 november 
Café de Zon: Muziekavond:
‘Alle zielen in de Zon’; 20:00
Boegbeeld: Live muziek: Sessioneers; 21:00

Zaterdag 5 november
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00
Café de Zon: Theaterworkshop; 10:00-12:00
Café de Zon: Oktoberfest; 18:00

Zondag 6 november
Badgastenkerk: Advaita meditatie en 
klankschalen met Volker en JP; 12:00
De Moriaan: Rommelmarkt; 12:00-15:30
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14:00

Dinsdag 8 november
Badgastenkerk: Zucht van verlichting 
meditatief concert; 20:00

Woensdag 9 november
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20:00

Donderdag 10 november
Badgastenkerk: 4 luik: Leven in een netwerk 
van de natuur; 19:30-21:30

Vrijdag 11 november
Buurtzorg Relweg 11a: Start Tuinteam; 10:00

Zaterdag 12 november
Badgastenkerk: 4 luik: Leven in een netwerk 
van de natuur; 10:00-12:00
Café de Zon: Vintage Café; vanaf 13:00
Café de Zon: Het Alkmaars Straatorkest: 
Over de schutting; 20:30

Zondag 13 november
Café de Zon: Theaterworkshop; 10:00-12:00
Café de Zon: Vintage Café; vanaf 13:00
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12:00

Dorpskerk
Zondag 6 november 10.00 uur 
Voorganger: ds. S. Zitman te Zwolle

Zondag 20 november 10.00 uur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Voorganger: ds. A. van Nierop

Zondag 27 november 10 uur
1e zondag van de advent 
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden

Odulphuskerk
Woensdag 2 november 19.00 uur
Allerzielenviering met Themakoor
Voorganger p. N. Smit

Zaterdag 5 november 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger p. Jaider

Zondag 13 november 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger p. R. Torres

Zondag 20 november 10.00 uur
Viering Christus Koning met 
Schola Cantorum
Voorganger p. N. Smit

Zondag 27 november 10.00 uur 
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers

Sinterklaas en Kerstcomité
Beste dorpsgenoten,

Wederom willen wij u hartelijk bedanken voor 
uw gulle gaven om de Sinterklaasintocht met 
aansluitend een tweetal voorstellingen in 
De Moriaan, het samenstellen en rondbrengen 
van fruitmanden door de Kerstman en het 
leggen van een krans tijdens de doden-
herdenking op 4 mei mogelijk te maken. 
Waar een klein dorp groot en wij allen zeer 
trots op mogen zijn.

Sinterklaas zal op zaterdag 19 november, 
samen met zijn Pieten, om 13.00 uur per koets 
arriveren aan de Duinrand in Wijk aan Zee, 
alwaar, traditiegetrouw, de rondrit door het 
dorp zal starten. Wij hopen op mooi weer en 
dat de route door het dorp mooi versierd zal 
zijn. Na de rondrit zullen in De Moriaan, een 
tweetal voorstellingen worden gegeven voor 
de kinderen. Om circa 14.30 uur een voorstel-
ling voor de allerkleinsten tot en met 6/7 jaar 
en om circa 15.45 uur voor de kinderen vanaf 
7/8 jaar tot en met 12 jaar. De ingekleurde 
kleurplaten dienen uiterlijk 18 november 
ingeleverd te worden bij Primera om kans te 
maken op een mooie prijs. Voor vragen, 
donaties, entreekaarten en kleurplaten kunt U 
contact opnemen met mevrouw N. van Gen-
deren, Burg. Rothestraat 90 tel. 06-1380 8710.

Sinterklaas – en Kerstcomité Wijk aan Zee 

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 5 november vindt er weer een 
schoonmaakactie van zwerfvuil plaats. 
Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 
Gereedschap is aanwezig. In een uur zal een 
zo groot mogelijk gebied van zwerfvuil wor-
den ontdaan. Na afloop kan er in Café de Zon 
nog nagepraat worden met een gratis drankje.

Rommelmarkt
Op zondag 6 november is er weer een 
rommelmarkt in De Moriaan van 12.00 tot 
15.30 uur. De toegang is € 1,--, kinderen 
mogen er gratis in. Inlichtingen bij:
Riet Zuiderduin telefoon 0251-375925

Oud papier ophalen
Zaterdag 19 november

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.

Dinsdag 15 november
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17:00
De Moriaan: Ondernemersplatform; 20:00
Badgastenkerk: Zucht van verlichting 
meditatief concert; 20:00

Donderdag 17 november
Buurtzorg Relweg 11a: Start Tuinteam; 10:00

Zaterdag 19 november
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sinterklaasintocht vanaf de Duinrand; 13:00
De Moriaan: Sinterklaas voorstelling voor de 
allerkleinsten t/m 6/7 jaar; 14:30
De Moriaan: Sinterklaas voorstelling voor de 
kinderen vanaf 7/8 jaar t/m 12 jaar; 15:45
Badgastenkerk: Opening foto-expositie
‘Dorpelingen’; 16:00
Café de Zon: Opening foto-expositie
‘Dorpelingen’; 17:00

Zondag 20 november
Café de Zon: Theaterworkshop; 10:00-12:00
Badgastenkerk: Dorien leest Tellegen; 10:30
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12:00

Dinsdag 22 november
Badgastenkerk: Zucht van verlichting 
meditatief concert; 20:00

Woensdag 23 november
Café de Zon: EHBO-les Bloedserieus; 19:00

Vrijdag 25 november 
Buurtzorg Relweg 11a: Start Tuinteam; 10:00
Boegbeeld: Zydeco la Louisiane; 21:00

Zaterdag 26 november
De Moriaan: Moriaan Darts; 19:00
Café de Zon: Het grote heropeningsfeest; 
20:00

Zondag 27 november
Café de Zon startpunt: Bunkerrondleiding; 
11:30-14:30
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12:00
Badgastenkerk: Het Ampzing Genootschap; 
15:00

Dinsdag 29 november
Badgastenkerk: Zucht van verlichting medita-
tief concert; 20:00

Bijbelkring
Dinsdag 1 november is de derde bijeenkomst 
rond de bijbel. Pastor Nico Smit leidt het 
gesprek in over Maria Magdalena. Plaats van 
samenkomst is de vertrouwde consistorie aan 
het Julianaplein. Inloop met koffie of thee 
vanaf 19.00 uur en om half acht begint het 
gesprek. U bent van harte welkom.

Allerzielen
De Odulphuskerk is op woensdag 2 november 
vanaf 17.00 uur open om  een kaarsje aan te 
steken ter nagedachtenis aan een dierbare 
overledene. Aansluitend is om 19.00 uur de 
jaarlijkse herdenkingsdienst waarin de dorps-
genoten worden herdacht die dit jaar 
zijn gestorven. De dienst wordt afgesloten 
met een lichtjesprocessie naar het kerkhof 
waar o.a. bloemen worden gelegd bij het 
gemeenschappelijke graf van de dorpsgenoten 
van lang geleden en bij het priestergraf.




