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Tata Steel Chess Tournament..

Skatebaan feestelijk geopend

et het doorknippen van een rood 
lint opende wethouder Cecilia
van Weel woensdag 21 december 

de nieuwe skatebaan die, zo is op een 
keurig bordje te lezen de naam kreeg: 
‘Skatebaan Wijk aan Zee’. 

Tientallen betrokkenen waren naar de 
locatie gekomen – een helling tussen 
voetpad en fietspad langs de Zeestraat bij 
het westelijk viaduct - om het feestelijke 
moment bij te wonen. Initiatiefnemer 
Siep Durge die sinds de start van de actie 
in 2020 twee jaartjes ouder is geworden 
maar nog steeds skate-liefhebber, gaf een 
opvallend professionele en goed verstaan-
bare speech waarin hij iedereen bedankte 
die geholpen heeft om de baan te reali-
seren. Dat hij eventjes vergat om zijn 
moeder te noemen daar kon zijn moeder 
Mirjam nog het hardste om lachen. 
Opa Jaap Durge ving dat mooi op in een 
korte speech. Wethouder Cecilia Weel 

sprak liefdevol tot de aanwezigen en 
vooral naar Siep: ”Ik ben blij met mijn 
oude leeftijd, maar soms wil ik ook weer 
jong zijn en dan aan jou vragen mij te 
leren skaten, maar helaas is dat kansloos, 
een gepasseerd station. De gemeente 
houdt van kinderen, wil dat het goed 
met jullie gaat, jullie mogen graag gezien 
worden op deze plek bij de ingang van 
Wijk aan Zee”.

Gezien worden ze de kids, als ze maar 
geen lawaai maken, want dat is te lezen op 
het bord bij de skatebaan. De organisatie 
had gezorgd voor blikjes energiedrank, 
zoutjes en snoep. Meteen na de opening 
gingen talloze kinderen van diverse 
leeftijden met fietsen en skateboards de 
robuust uitgevoerde en sierlijk golvende 
baan op.

Tekst: Jan Paul van der Meij.
Foto’s: Hans de Bruijn.

M
l sinds een jaar of zeven, acht 
hangen er in januari vrolijk 
gekleurde lampionnen in Wijk 

aan Zee. Maar wie maakt ze en wie hangt 
ze op? “Mensen denken dat de gemeente 
erachter zit. Ze weten niet dat we dat als 
dorp allemaal zelf doen”, aldus Ella de 
Jong. Zij is samen met Aad van der Wel 
een van de initiatiefnemers. Een groepje 
van vrijwilligers werkt elk jaar mee om 
alles voor elkaar te krijgen. “Iedereen 
die mee heeft gedaan is trots als ze weer 
hangen.”

Het begon ooit met een idee om rondom 
het Tata Steel Chess Tournament – ofwel 
het schaaktoernooi – het dorp aan te 
kleden met verlichting. Met leerlingen 
van de Tata Steel Academy – de Tata-
school - zijn er indertijd metalen frames 
gelast, in drie verschillende vormen. 
Marjon van Hal, vrijwilliger van het 
eerste uur, lacht nog als ze eraan denkt. 
“We hadden toen van die gezellige stofjes 
bedacht. Heel leuk allemaal, maar dat 
ging natuurlijk zo stuk en werd heel snel 
vies.” En er werden toen ook nog pionnen 
op genaaid, vult Ella aan. “We dachten, 
leuk, blauw en witte stof, de kleuren van 
Tata Steel. Maar de kleuren vielen tegen 
de lucht helemaal niet op.”

Het werd een zoektocht naar een vorm 
die de wind kon weerstaan. “In januari is 
er natuurlijk altijd wel een januaristorm. 

Dus ze waaiden vaak stuk”, aldus Ella. 
Ondanks de kleurige ‘zwempakkenstof ’ 
die toch wat meer zou moeten kunnen 
hebben dan gewone stof, doorstonden 
ook deze lampen met lycra de stevige 
zuidwestenwind ternauwernood. 

Dit jaar is het van een andere orde. Er was 
geld en tijd om iets goeds te bedenken: 
taps toelopende vormen met een soort 
parachutestof eromheen. Door Aad in 
elkaar gelast met Rik van de Broed-
machine. Deze lampionnen leken de 
winderige weersomstandigheden in onze 
kustplaats goed te kunnen hebben. 
Toch wisten er een paar exemplaren te 
verdwijnen. “Het gat voor de bedrading 
was bij de eerste tien lampions iets te 
groot uitgevallen. Daarom waaiden ze 
eraf ”, verklaart Aad. Hij richtte middels 
een bericht op Facebook het LAT – het 
Lampionnen Arrestatie Team – op voor 
afvallige lampions. Daar kwamen diverse 
meldingen op van mensen die er een in 
de tuin zagen liggen. “Ik heb er inmiddels
acht in huis liggen. Moet ik nog even 
maken.”
 
Aad is de technisch man, hij hangt ze elk 
jaar op. Een hele klus die een paar dagen 
in beslag neemt, want het gaat inmiddels 
om ongeveer 100 armaturen. “Dat aantal 
is nogal uitgebreid de afgelopen jaren”, 
zegt Ella. “We begonnen ooit met dertig 
stuks. Maar er komen er steeds meer bij, 

nu kregen we weer een verzoekje vanuit 
de Zwaanstraat. Nou, kom maar op.” 
De kosten worden gedragen door Tata 
Steel, De TIP (Toeristen Informatie Punt), 
SaWaZ (Stichting actief Wijk aan Zee) en 
de Vereniging van Strandexploitanten. 
Geld voor materiaal is er, het werk wordt 
grotendeels vrijwillig gedaan. “Elk jaar 
komt er een groepje vrijwilligers bij 
elkaar”, vertelt Marjon. “Een paar 
middagen in december. Daar zitten altijd 
ook Nia Bodewes en Carla Seelemeijer 
bij, onze doorgewinterde coupeuses. 
Steeds aangevuld met andere mensen, 
het is altijd een verrassend leuke groep. 
Het is elk jaar spannend of er wel mensen 
komen opdagen. Als ik zie dat ze er weer 
zijn zou ik bijna emotioneel worden. 
Het is zoiets prachtigs van ons dorp, 
samen dingen doen. Het is een fijne sfeer.” 
Niets moet, iedereen is welkom. Ook als 
je niet kunt naaien, benadrukt Marjon. 
“Het is ook gewoon gezellig. Voor nieuwe 
bewoners een leuke manier om mensen 
te leren kennen. De stof spelden moet 
ook gebeuren, of als je er alleen al bent is 
het al goed.”

Wil je volgend jaar ook meehelpen? 
Stuur dan een mail naar Marjon: 

marjonvanhal@hotmail.com 
of meld je bij Ella van Be My Guest. 

Tekst: Merei Dekker.
Foto: Marjon van Hal.

A

Wie zitten er achter de lampionnen in het dorp?



4 5

“Tekenend voor Wijk aan Zee”                    Jola Brokking
ola Brokking, een veelzijdige creatieve 
geest, over haar tegelgrammen en de 
goede invloed van een vertel-opa.

‘We hebben allemaal een bepaald beeld in 
ons hoofd over kunst. Voor mij is kunst een 
beeldtaal en ik word zo blij van tegelgrammen, 
zoals ik ze noem, die tegeltjes die ik maak. 
Dagelijkse themas die ik tegenkom of wat 
me opvalt of me op de éen of andere manier 
bezighoudt, wil ik vangen in een beeld. 
Wat ik gaaf vind met die tegels is dat het me 
doet denken aan die 17e eeuwse tegels rond de 
schouw, die Delftsblauwe. Daarop stond een 
klein afbeeldinkje waarop bijbelse verhalen 
werden verteld, of beroepen, de walvisvaart 
bijvoorbeeld. Dat was een aanleiding om te 
kletsen, omdat niet iedereen kon lezen, en dat 
hoop ik dat mijn tegelgrammen hier ook toe 
uitnodigen. Bijvoorbeeld als het ergens hangt 
dat iemand zegt: Wat heb jij nou hangen, een 
beha met een gieter? En dat er een gesprek 
komt over de betekenis ervan.’

‘Als ik nu m’n vroege tegelgrammen zie, 
vind ik ze wat te anecdotisch, heel letterlijk. 
Tegenwoordig is de uitdaging dat er iets heel 
minimaals overblijft wat iedereen op een eigen 
manier kan vertalen. En ik geniet dan ook heel 
erg van het puzzelen, alles wat eraan vooraf 
gaat, dingen schrappen. Waar gaat het in 
wezen over? Bijvoorbeeld “kusje d’r op” zoals 
iemand zei, geeft associaties en dus schrappen 
schrappen schrappen totdat er uiteindelijk iets 
over blijft en dat wil ik vangen. Ik hoop ook 
dat het cadeau dingen zijn, dat is m’n stiekeme 
wens, dat iemand er iets mee kan zeggen.’

‘Ik heb er een parttime baan naast en run een 
atelier, schilderen en keramiek, in Castricum 
voor mensen met psychische problematiek. 
Ik ben een procesmens. Het gaat mij niet om 
het product maar om de betekenis. Op m’n 
werk ga ik daar ook met mensen mee aan de 
slag, zo van: Wat is jouw inspiratie, wat is jouw 
materiaal, jouw manier van werken. Iedereen 
heeft een andere manier van werken en leren. 
Wat ik heel mooi vind aan mijn werk is dat we 
in zo’n atelier wat langer de tijd hebben, vaak 
een jaar. Dan kun je ook de diepte in gaan. 
Het gaat mij er om wat je bezighoudt, hoe 
krijg je het naar buiten en wat is jouw middel 
daarvoor. Dat is heel gaaf. En daar verdien ik 
dan m’n boterham mee’, zegt ze lachend. ‘Ook 
de combinatie is heel erg mooi, dat ik dit part-
time doe en daarnaast gewoon alle tijd heb 
om te rommelen en bezig te zijn. Dat creatieve 

proces is boeiend: hoe dingen werken, hoe 
dingen veranderen met de jaren en om dat bij 
anderen te zien ontwikkelen.’

Hoe ben je aan tegelgrammen begonnen?
‘Van jongs af aan hou ik van creëeren en 
ambachtelijk werk. In het begin maakte ik de 
tegeltjes zelf maar nu zijn het handgemaakte 
tegels die ik inkoop. Dat scheelt tijd en kan ik 
gelijk aan de gang. Tegeltjes zijn duurzaam. 
Je werkt met pigmenten, opglazuren en dat 
past bij mij. Misschien heeft het ook wel iets 
met vroeger. Ik had een opa die heel goed 
kon vertellen. Ik mocht alle schoolvakanties 
daar logeren en hij ging met me wandelen en 
maar vertellen. Hij improviseerde ter plekke 
en verzon dingen. Ook als ik ergens wat langer 
aandacht voor had, ging hij er wat over vertel-
len. Hopelijk starten mijn tegelgrammen ook 
een verhaal. Het is toch fascinerend hoe een 
beeld een prikkel geeft die leidt naar: Hoezo 
die beha? En zullen we het nou eens over 
“wat is vrouwelijk” hebben? Ik denk dat daar 
wel een stukje wortel ligt dat m’n opa zo lekker 
kon vertellen.’ ‘Mijn tegelgrammen zijn te 
vinden in Be MyGuest. Ella de Jong en ik zijn 
een mooi team geworden. Dat begon al in de 
Kop van WaZ. Zij is extroverter, zo van: 
Dat gaan we doen, terwijl ik dan nog zit van: 
Het is een ideetje. In dat opzicht stimuleren 
wij elkaar en hebben aan een half woord 
genoeg. Daardoor ontstaan er hele leuke 
dingen. Het gaat echt heel spontaan en door 
haar energie wordt het heel vaak een actie. 
Bij mij blijft het allemaal in notitieboekjes 

terwijl zij meteen bezig is. Dat had ze met de 
Kop van WaZ al. Het is een bijzondere wissel-
werking en ik geniet heel erg van haar aanpak-
kerigheid, om het zo te noemen, en zij geniet 
ervan dat ik er altijd wel voor ga en dingen 
aandraag. Zo is nu de artist in residence een 
gouden zet. Actrice Kim Zoutendijk was de 
eerste en we hebben nu nog een paar artists in 
de planning zitten voor februari en maart.’

En Wijk aan Zee?
‘Ik ben import. Door de liefde was ik in 
Beverwijk beland, maar die liefde ging over. 
Ik heb zo’n twintig jaar in Beverwijk gewoond 
en kende Wijk aan Zee heel goed, ook van 
kunstfestijn Ezels en Kwasten. Het dorp heeft 
me altijd getrokken, dus toen ik iets voor 
mezelf zocht, wilde ik er heel graag naartoe. 
Zo heerlijk, zo’n dorp. Iedereen is eigenlijk een 
bekend gezicht. Je kunt iedereen gedag zeggen 
want ik heb je vaag wel eens een keer bij de 
Spar gezien. Dat is gewoon een fijn gevoel. 
Het kleinschalige gaf mijn verhuizing houvast. 
Als ik maar elke dag naar de Spar ga, dacht ik, 
zie ik al snel bekende gezichten. En dat was 
ook zo. Er zijn hier ook een hoop creatieve 
geesten, heel relaxt cultureel gezien, dus ik 
wilde heel graag hier wonen en ben gelijk in 
dit huisje gekomen. Daar woon ik al sinds 
2006. En ik blijf hier zitten.’

Voor tegelgrammen en contact: 
www.jolabrokking.exto.nl

Tekst: Yvonne Janssens/Foto: Hans de Bruijn.
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artin en Johanna Poliste reden 
met hun mobiele SRV- winkel 
door Rijssen in Overijssel maar 

de populariteit van de SRV-wagens nam 
af en ze moesten iets anders gaan doen. 
Een collega melkboer tipte hen: hee, er is 
een winkel te koop in Wijk aan Zee. 
Zo zijn ze hier beland. 

Het ondernemende stel had van Wijk aan 
Zee nog nooit gehoord. Op 1 december 
2002 opende de destijds gloednieuwe 
Spar-winkel aan de Verlengde Voorstraat 
met de - toen dertigers - Martin en 
Johanna. In een exclusief interview met 
De Jutter kijken drie Polistes terug en 
vooruit én geven ze het dorp dat ze nu 
heel goed kennen graag iets terug in de 
vorm van een zelf ontworpen Wijk aan 
Zee-spel.

Je had eigenlijk personeel nodig maar in 
het begin kon dat niet
Johanna: “Toen wij hierheen gingen, 
hadden wij grote verwachtingen ervan. 
Van het Oosten naar het Westen. Er werd 
gezegd: het kan ook zo zijn dat je straks 
alles kwijt bent dat je niks meer hebt 
om op terug te vallen. En het financiële 
plaatje... wij hebben gewoon met zijn 
tweeën in het begin keihard gewerkt voor 
vier man personeel, qua aantal uren... 
Je had eigenlijk 4 man personeel nodig 
maar in het begin kon dat niet”. 
Martin: “En gelukkig liep het als een 
trein. Twintig jaar dat is een hele prestatie 

vind ik zelf. Daar willen we toch graag 
even bij stil staan. Dat hebben we bij het 
10-jarig bestaan ook gedaan, toen was er 
een kwartetspel. Daar heeft Manon een 
talent in. En nu is er een soort Monopoly-
spel met foto’s en opdrachten uit Wijk aan 
Zee”.

Het Wijk aan Zee-spel 
Manon, dochter van Johanna en Martin:
“Het lijkt op Monopoly, de meeste straat-
namen van Wijk aan Zee zitten er in 
vervlochten met bezienswaardigheden. 
Je koopt niet de huizen maar de straten.  
De kanskaarten verwijzen naar evene-
menten die plaatsvinden in Wijk aan 
Zee, van het Meifestival tot het Schaak-
toernooi en ga zo maar door. Het spel 
is inclusief pionnen, speelgeld en twee 
dobbelstenen”. Martin: “Het spel zit niet 
vol met Spar dingetjes, het is gewoon een 
Wijk aan Zee-spel. Als je boodschappen 
doet bij de Spar krijg je bij elke 5 euro een 
zegel, als je 20 zegels hebt kun je voor 10 
euro het spel kopen”. Het ‘Stratoly’ – spel 
lijkt een beetje in lijn met het beroep van 
Manon, zij werkt 4 dagen per week als 
adviseur stedelijke vernieuwing. Manon: 
“Hoe onze dorpen en steden eruit zien 
daar maak ik concepten voor”. De foto’s 
op het spel zijn gemaakt door Manon die 
af en toe op drukke dagen ook nog kans 
ziet om bij te springen in de winkel.

Daarvoor zijn we de mensen dankbaar
Martin: “Ondertussen ken ik heel veel 

Wijk aan Zeeërs, ik weet hoe Wijk aan 
Zeeërs over mij denken, links en rechts, 
maar dat is de laatste jaren wel iets 
rustiger geworden. In het begin hebben 
mensen waarschijnlijk weleens gedacht 
wat doet die boer hier? En ik dacht over 
westerlingen nou, dat mag ik eigenlijk 
niet zeggen, maar: wat een grote mond. 
Ja, er is een cultuurverschil.
Heel veel mensen zijn ondertussen aan 
mij gewend. Ik heb eigenlijk op mijn 
manier altijd mijn best gedaan. Kijken 
of mensen het in de winkel naar hun 
zin hebben. Of ze niet te lang moeten 
wachten bij de kassa en zo”. JP: Zijn jullie 
ondertussen misschien toch een beetje 
westerling geworden? Martin: “Ik denk 
ook een beetje aangepast. In het begin 
was ik vrij nors. Op een gegeven moment 
is het wel een beetje veranderd. Johanna: 
“Er is zeker sprake van een gun-factor, 
daarvoor zijn we de mensen dankbaar.”.

Leon Poliste wordt politieman
Martin: “Leon heeft een jaar of zes 
meegelopen bij de Spar. Het idee was 
dat hij het vanaf 2024 ging overnemen. 
Maar driekwart jaar geleden is hij toch 
tot het besef gekomen dat het te veel was, 
geen vrije tijd meer, veel onzekerheden, 
stroomprijs, gasprijs, je weet wel. 
Hij durfde het toch niet aan. Hij heeft 
gesolliciteerd bij de politie en wordt 
politieman”. Johanna: “hij wordt 10 febru-
ari beëdigd”. Martin: “In die 20 jaar ben 
ik waarschijnlijk een keer of 4 op vakantie 
geweest een week lang. De laatste keer 
was 5,6 jaar geleden”.

Het personeel zijn blijvertjes
Veel personen hebben inmiddels bij 
de Spar gewerkt, wat opvalt is dat ze 
vaak lang blijven. Miranda Mulder-Raaf 
twintig jaar, Ellen Schopman bijna twintig 
jaar, José Tromp, Linda Rietveld tien jaar, 
de overigen werken nu ongeveer vijf jaar 
bij de Spar. Johanna: “Er zijn ook mensen 
die drie keer zijn teruggekomen naar de 
Spar. Ze gingen een andere baan doen en 
kwamen toen weer terug”.
De Spar is naast leverancier van bood-
schappen ook een soort ontmoetingsplek. 
Je gaat soms met haast naar de Spar, komt 
daar iemand tegen en staat dan rustig 10 
minuten gezellig bij te praten.

Tekst en foto: Jan Paul van de Meij.

Spar Poliste 20 jaar in Wijk aan Zee
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Honderduit

ier zijn Yara (2 jaar) en Toby 
(3 jaar), de bordercollies van 
Karin en Ronald Heinis. 

Ze wonen sinds één jaar in Wijk aan Zee 
samen met de katten Noeska en Minet. 
Eerst was er alleen Toby. Yara volgde een 
jaar later en dat kwam zo:

Toen Sinterklaas twee jaar geleden huize 
Heinis aandeed, zat er tussen de pakjes 
een groot pakket met de naam van Toby 
er op. Toen Toby, met veel gesnuffel, 
want het rook al een beetje naar hond, 
het papier verwijderd had kwam Yara, 
die zich wonderwel had stil gehouden, 
als een duveltje uit de doos tevoorschijn.
Wat een surprise was dat! Van pure 
blijdschap ontstak Toby in een geloei en 
gehuil waar een heel roedel wolven jaloers 

op zou zijn. Vanaf dat moment is er een 
liefdevolle broer-zus verhouding, waarbij 
grote broer Toby op zijn zusje past. 
Zeker als ze er op uit trekken. Dat gebeurt 
drie keer per dag. ’s Morgens en ’s avonds 
apart, want het is belangrijk dat ze ook 
individueel aan hun trekken komen. 
Karin met Yara, meestal door de duinen 
en Toby met Ronald, meestal naar het 
bos. ’s Middags gaan ze met z’n allen naar 
het strand. Regen of wind, het maakt 
niet uit wat voor weer het is. Dat geldt 
trouwens ook voor Karin en Ronald, die 
allebei enthousiaste natuurgidsen zijn.

Een tweewekelijks hoogtepunt is het 
uitstapje naar de kresj, waar ze een hele 
dag met andere honden doorbrengen. 
Belangrijk omdat bordercollies vanwege 
hun herdersinstinct nogal op zichzelf 
gericht zijn. Zo’n dagje vinden ze gewel-
dig en ze kijken er naar uit als kinderen 
die op schoolreis gaan. 

Ze eten verantwoord hondenvoer en 
brokken en malen verder nergens om, 
behalve de enkele keer dat er voor bij de 
warme chocolademelk slagroom wordt 
geklopt, dan zijn ze er als de kippen bij 
om de gardes schoon te likken.

Terwijl Yara altijd rustig haar eigen 
gangetje gaat wordt Toby nogal door een 
veelheid aan prikkels geplaagd. Alles om 
hem heen heeft zijn aandacht en werkt op 
zijn gevoel; tot de ver in de lucht over-
komende vliegtuigen aan toe. Afleiding 
helpt. Dat gebeurt in de vorm van spel en 
training. Toby heeft zich daardoor tot een 

zeer bedreven voetballer ontwikkeld; 
je kunt met ‘m overschieten en ook doet 
ie graag mee met een partijtje.
Yara is relaxed en bij ontmoetingen met 
een andere honden en baasjes wentelt ze 
zich onmiddellijk op haar rug en laat ze 
zich met volle overgave aaien en besnuf-
felen. Toby staat er bij en kijkt of het goed 
gaat. Er wordt gespeeld met ballen en 
frisbees, niet met stokken. Toby stoort 
zich al blaffend aan mountainbikers en 
nordic-walkers, zeg maar aan datgene dat 
zich in de natuur niet op een natuurlijke 
manier voortbeweegt. Yara zal dit alles 
een zorg zijn.

Tekst: Dik Broekman.
Foto’s: aangeleverd.

Illustratie: Joke Staal.
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rika Sziva, een grote naam op 
dames schaakgebied. Met “De Beste 
Zet” heeft zij een schaakboeken 

verzendhuis op poten gezet dat al 28 jaar 
bestaat. Ze is vier keer Hongaars kampioen 
geweest, vijf keer Nederlands, grootmeester.

‘Dames grootmeester’, verbetert Erika, 
‘en vijf keer meegespeeld voor de Olym-
pische ploeg van Nederland. Ik heb ook 
vele jaren jeugdtraining gegeven en 
workshops. De afgelopen jaren is het 
zo ontzettend druk met mijn zaak dat 
ik nu echt nergens meer tijd voor heb. 
We moeten iemand vinden die in dienst 
komt werken en dan heb ik misschien 
weer meer ruimte voor lessen, want dat is 
ook heel erg leuk om te doen. Wel heb ik 
tijdens corona tijd gehad om mijn boek te 
schrijven, dat heet “Betoverd”.’

‘Ik kom al heel lang in Wijk aan Zee en 
heb een paar keer meegespeeld in de 
Open meestergroep bij de Hoogovens. 
De allermooiste partij in m’n leven heb ik 
hier gespeeld. Het is alleen niet bewaard 
gebleven dus nergens terug te vinden. 
Dat is erg jammer. Ik heb er wel mooie 
herinneringen aan. Later ben ik naar 
Wijk aan Zee gekomen met mijn boeken-
stand tijdens het Tata Schaaktoernooi. 
Eerst stonden we meerdere malen met 
de boekenstand in de Moriaan en ook 
wel eens in de tent die in de wei stond 
vroeger. Daarna ben ik in de Kop van 
WaZ terecht gekomen. Hier sta ik in 
januari tijdens het toernooi elk jaar drie 
weekenden met mijn boeken in de 
winkel. Vanwege de Tata Steel Chess en 
recentelijk door The Queen’s Gambit
is schaken heel populair geworden. 
Wij merken dat in de verkoop van onze 
boeken, die zijn niet meer aan te slepen. 
Hier in Wijk aan Zee komen altijd veel 
schaakliefhebbers en ook professionele 
schakers langs. Ik kende heel veel van 
die sterke schakers destijds. De jongere 
generatie nu is een ander verhaal, maar er 
zijn nog steeds veel oude bekenden vanuit 
de schaakwereld. Ik speelde ook voor 
België, Duitsland en Nederland in het 
team dus ken daardoor ook uit het 
buitenland veel mensen die speciaal 
langskomen omdat wij ooit teamgenoten 
waren. Dat voelt soms echt als éen grote 
familie, je krijgt steun van elkaar.’ 

Waarom schaken?
‘Ik zat op een Oost Europese sportschool. 
Wij hadden vooral atletiek, maar ook 
turnen, volleybal, alles. Toen ik 8 was 
kwam de sportleraar en hij had iemand 
nodig voor de plaatselijke basisschool 
schaakkampioenschappen. Dus hij liet 
alle kinderen een partijtje spelen en tot 
mijn stomme verbazing werd ik uitgeko-
zen. Thuis bleek dat mijn vader de trainer 
was van de plaatselijke schaakclub. 
Nou, dat was een verrassing, want ik heb 
schaken juist van mijn moeder geleerd 
toen ik 5 was. Vanaf dat moment ging ik 
steeds met mijn vader naar de club en 
speelde heel veel tegen hem. En op die 
manier werd ik op mijn 14e, 15e wat ster-
ker. Ik was echt een groot jeugdtalent en 
groeide op in een kleinere stad in Honga-
rije. Op een nationaal kampioenschap in 
Boedapest was er een hele goede trainer 
en die zei: “Je bent zo’n groot talent. 
Als je een keer verhuist naar Boedapest 
dan ga ik jou persoonlijk trainen.” 
Anderhalf jaar later besloot ik te verhui-
zen van mijn ouders naar andere familie-
leden in Boedapest om met die trainer 
te kunnen trainen. Een groot deel van 
“Betoverd” gaat over hem, want ik heb 
veel aan hem te danken.’

Hoe word je grootmeester?
‘Om grootmeester te worden moet je 
drie grootmeesternormen maken. Een 
norm maak je bijvoorbeeld op een heel 
sterk toernooi. Daar moeten dan genoeg 
grootmeesters zijn, genoeg buitenlanders: 

een derde van het veld moet grootmeester 
zijn, een derde buitenlander, en dan moet 
je bijvoorbeeld van 9 partijen 7,5 punten 
halen. Je moet aan al die eisen voldoen, 
en dat drie keer halen en ratingpunten 
boven de 2300 hebben voor dames groot-
meester, en 2500 voor mannen groot-
meesterniveau. Dus dat is pittig.’

‘Hoe ik naar Nederland kwam… Dat was 
ook niet mis. Ik was al een jaar getrouwd 
in Hongarije en er kwamen Nederlandse 
schakers naar het Hongaarse open kam-
pioenschap. En ik werd verliefd op een 
Nederlander. Dat was echt een drama. 
Uiteindelijk na veel pijn en alles ben ik 
gescheiden en naar Nederland verhuisd 
en 19 jaar getrouwd geweest met Johan. 
Hij is 14 jaar geleden overleden. 
“De Beste Zet” bestaat 28 jaar en wij 
hadden het 14 jaar samen. Onze twee 
kinderen waren 8 en 5 toen hij overleed,
dus dat was nogal pittig. Robert, mijn 
huidige man, was al heel lang onze team-
leider bij de schaakclub in Breda en op 
die manier kenden wij hem hem allebei 
heel goed. En toen ik het zo moeilijk 
had met het overlijden van mijn man en 
problemen met de kinderen had, kwam 
hij heel vaak helpen. Hij was eigenlijk 
een goede vriend en van daaruit werd dat 
langzaamaan meer. Dus een beetje geluk 
bij het ongeluk.’

Schaakboekenwebsite van Erika Sziva 
www.debestezet.nl 

Tekst en foto: Yvonne Janssens.

E
n de discussies over de toekomst van 
Tata Steel ontbreken veelal argu-
menten over de sociale betekenis van 

het bedrijf. Het ontbreekt kennelijk aan 
historisch besef over de verwevenheid van 
het staalbedrijf en de regio. Het bedrijf 
zit tot in de haarvaten van de IJmondiale 
samenleving. Dat schept verplichtingen 
over en weer.

De economische betekenis van het staalbedrijf
is evident: met 9000 arbeidsplaatsen en naar 
schatting 40.000 indirecte banen is het nog 
altijd een prominent werkgever. Dat ondanks 
de afslanking in de loop der jaren. Ooit was 
het aantal personeelsleden 24.000. De idee 
van ingenieur Wenckebach c.s. om nabij het 
Noordzeekanaal een hoogoven- en staalbedrijf
te beginnen werd ingegeven door de 
ervaringen van de Eerste Wereldoorlog: 
ons land moest niet langer afhankelijk zijn 
van het buitenland, een eigen basisindustrie 
was nodig. Op het eerste gezicht vreemd zo’n 
plek zonder grondstoffen, maar de strategische 
positie bij de Noordzee is door de jaren heen 
veelal een garantie voor winstgevende 
productie gebleken. 
Het beeld van “De Tuinder” aan de Beverwijk-
se Plesmanweg herinnert ons aan de meta-
morfose die onze streek in de loop van meer 
dan honderd jaar heeft ondergaan. Beverwijk 
wordt van een bescheiden handels- en nijver-
heidsstad met tuinderijen door grootschalige 
nieuwbouw in de jaren vijftig en zestig van de 
vorige eeuw een stad van 40.000 inwoners. 

Opkrabbelen
IJmuiden en Velsen-Noord krabbelen na de 
Tweede Wereldoorlog, die veel schade bracht, 
weer op onder invloed van de woningbehoefte 
van Hoogovens. Heemskerk ziet kans om 
het dorpskarakter hoog te houden ondanks 

enorme groei van het aantal woningen deels 
met subsidie van de Europese Kolen- en Staal-
gemeenschap. Maar in de IJmond gaat het niet 
alleen om stenen, het gaat vooral om mensen. 
Als de arbeidsmarkt in de directe omgeving 
is uitgeput volgen de stromen nieuwkomers 
zorgvuldig geworven door Hoogovens. 
Eerst uit Friesland, Groningen en Drenthe, 
vanaf de jaren zestig ook uit het buitenland 
Italië en Spanje. Een nieuwe samenleving 
moet worden opgebouwd. Het laat Hoogovens 
niet onverschillig wat er buiten de poort van 
het bedrijf gebeurt.

Goede verhoudingen
Het bedrijf heeft belang bij goede verhoudin-
gen op de werkvloer, maar ook een aange-
naam woonklimaat voor de werknemers en 
hun gezinnen. Anders dan bij grote bedrijven 
als Philips en Shell, die exclusieve bedrijfs-
voorzieningen stichten, legt Hoogovens de 
zorg voor maatschappelijke voorzieningen 
bij kaders buiten het bedrijf. Hoogovens 
stimuleert en ondersteunt. Zo ontstaan vele 
verenigingen onder de paraplu van Hoog-
ovensstaten, later omgedoopt tot Kennemer-
staten. Geen exclusieve clubs voor medewer-
kers, maar open organisaties voor de hele 
bevolking. De erfgenamen daarvan vinden 
we tot op de dag vandaag in sportclubs en 
verenigingen in de IJmond. Uit deze erfenis 
van het verleden stammen ook het wereld-
evenement Tata Steel Chess Tournament en 
het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest.
Hoogovens stimuleert en steunt sociologisch 
onderzoek, opbouwwerk en club- en buurt-
huiswerk. Op een moment, dat de multi-
culturele samenleving nog moest worden 
uitgevonden, zorgt het bedrijf voor de opvang 
en begeleiding van buitenlandse werknemers 
door de Peregrinus Stichting. De bedrijfs-
school van Hoogovens zorgt voor de nood-
zakelijke kennisoverdracht aan jongere 
generaties. De huidige Tata Academy dicht 
een leemte die ontstaat in het technisch 
beroepsonderwijs. De school is een van de 
weinig overgebleven grote bedrijfsscholen in 
Nederland met een jaarlijkse instroom van 
190 leerlingen. De Academy speelt nu in op de 
ontwikkelingen van waterstof en groen staal. 

Huisvesting
De tijd doet zijn werk. Op het hoogtepunt 
van de groei van Hoogovens in de jaren zestig 
en zeventig kan de IJmond de enorme vraag 
naar huisvesting van medewerkers niet meer 
alleen dragen. De aandacht bij huisvesting van 

werknemers verschuift naar het noorden van 
de provincie met name Alkmaar en Heer-
hugowaard. Maar de bedrijfsmatige binding 
met de IJmond groeit door de noordelijke 
uitbreiding van het terrein aan de overzijde 
van de Zeestraat. Hoogovens drukt een 
nog nadrukkelijker stempel op de IJmond. 
De verhouding met de lokale omgeving wordt 
uitgewerkt in een afgewogen convenant.

Arbeidsconflict
Het grote arbeidsconflict van 1973 gaat als 
een schokgolf door de regio. De verhouding 
werkgever-werknemer verandert. Het succes 
van het FNV en andere vakbonden bij het 
staalbedrijf wordt nog steeds bepaald door wat
toen “het bedrijvenwerk” werd genoemd. 
En ook in de jaren daarna hebben gevechten 
tussen de directie en vakbeweging geleid 
tot veel veiligere arbeidsomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden die tot de beste van de 
Nederlandse industrie behoren. En dat heeft 
geleid tot grote welvaart in de IJmond en 
omgeving. In de jaren tachtig en negentig 
kunnen we spreken van een “gestolde 
verhouding” tussen bedrijf en omgeving. 
De beweging is eruit, beleefde, afstandelijke 
omgangsvormen blijven over. Hoogovens 
raakt verstrikt in internationale avonturen 
met Hoesch en British Steel en vervreemdt 
daardoor van de lokale omgeving. Het milieu-
bewustzijn van de nieuwe eeuw zet de relatie 
weer op scherp. Verduurzamen, groen staal, 
terecht wordt geëist dat Tata hier ernst mee 
maakt. 

Ongeduld
Enig ongeduld is op zijn plaats. Voor de regio 
is het voortbestaan van het staalbedrijf van 
levensbelang.  Sluiting van het bedrijf zou 
niet alleen een immense kapitaalvernietiging 
betekenen, maar ook een ontwrichting van de 
regionale samenleving. Hoogwaardige 
technische kennis verdwijnt. Kwetsbare 
groepen uit de bevolking blijven achter 
zonder perspectief. De regiogemeenten zijn, 
gehouden uit sociale overwegingen pleit-
bezorger te zijn, voor behoud en een groene 
toekomst van het staalbedrijf. Het bedrijf op 
zijn beurt heeft de plicht die toekomst voor 
de regio veilig te stellen.  Het wordt tijd, dat 
de uit de geschiedenis zo bekende Hoogoven-
mentaliteit: “trots maar ook kritisch” weer de 
boventoon gaat voeren. 

Tekst: Roel Berghuis en Jan de Wildt.
Foto: Hans de Bruijn.

IJmond en de Hoogovens: een historisch verbond
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e VoorleesExpress Beverwijk en 
Wijk aan Zee van Bibliotheek 
IJmond zoekt nieuwe voorlezers! 

Met 1 uur per week lever je een waarde-
volle bijdrage aan de taalontwikkeling van 
een kind. Na een traject van 20 weken vier 
je het goede resultaat samen met het gezin. 
Het is leuk en zeer waardevol vrijwilligers-
werk.

Boeken voorlezen, verhalen vertellen, 
gesprekjes voeren en taalspelletjes doen, 
vergroten de woordenschat van kinderen. 
Voor veel ouders zijn deze activiteiten 
niet vanzelfsprekend. De VoorleesExpress 
stimuleert de taalontwikkeling van 
kinderen tussen de 2 en 9 jaar en verrijkt
de taalomgeving thuis. Enthousiaste 
vrijwilligers bezoeken gedurende een half 
jaar wekelijks hun gezin. Ouders krijgen 
tips en handvatten hoe zij door voorlezen 
aandacht kunnen besteden aan taal.

Waardevol vrijwilligerswerk
De VoorleesExpress is niet alleen leuk 
voor het gezin, maar ook voor de vrijwil-
liger! Rick is sinds mei voorlezer. 
‘Ik wilde iets terug doen voor de maat-
schappij. Ik heb alles: een baan, een huis, 
een vrouw en kinderen. Andere mensen 
hebben dat niet allemaal. Ik wil deze 
mensen helpen. Inmiddels zijn mijn eigen 
kinderen groot en ik mis het voorlezen. 
De kinderen die ik voorlees zijn ook gek 
op taalspelletjes. De moeder doet enthou-
siast mee, zo leert zij ook steeds meer 
Nederlandse woorden.’ 

Feestje om voor te lezen
Ineke is voorlezer bij een gezin uit 
Afghanistan. Iedere week komt zij er 
thuis om met de jongens te lezen en 
taalspelletjes te doen. ‘Eind september 
ben ik gekoppeld aan een superleuk gezin 
met twee kinderen. Ik vind het ontzettend 
leuk om te doen. Het enthousiasme van 
de kinderen, maar ook hun vooruitgang. 
Ze zijn zo nieuwsgierig! Ik word elke 
week weer hartelijk ontvangen door de 
hele familie, vader, moeder en de twee 
kinderen. Ze gaan met kleine stapjes 
vooruit. Het is iedere week weer een 
feestje om ze te mogen voorlezen.’

Word voorlezer!
Houd jij van taal en lezen? En heb je 
wekelijks een uurtje over? Sluit je dan 
aan bij de VoorleesExpress Beverwijk en 
Wijk aan Zee. Voorlezen is flexibel werk 

en leuk om te doen. En je helpt zo mee de 
kansen van kinderen vergroten. 
Na een introductietraining ga je twintig 
keer voorlezen bij een gezin. 

Meer info
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kin-
deren die moeite hebben met taal thuis 
extra aandacht krijgen. 
Getrainde vrijwilligers gaan samen met 
de ouders thuis aan de slag met taal en 
(voor)lezen. De VoorleesExpress wordt 
in Beverwijk en Wijk aan Zee uitgevoerd 
door Bibliotheek IJmond Noord. 
Meer weten? Kijk op:
www.bibliotheekijmondnoord.nl/
Speciaalvoor/de-voorleesexpress.html 
of neem contact op met VoorleesExpress 
Beverwijk-Wijk aan Zee via 06-19404663.

Foto: Jelmer de Haas..

D
De VoorleesExpress zoekt versterking

‘Festival van het vergeten’
in

Café de Zon
Vergeten wordt geassocieerd met ouderdom. Zodra we ons 
iets niet meer herinneren slaat de angst toe: het zal toch niet… 
Maar vergeten is zoveel meer: zonder vergeten geen onthouden, 
als we niet kunnen vergeten kunnen we niet vergeven, maar 
soms ook niet verder leven. En hoe zit het met onze vroegste 
jeugd? Waarom zijn we onze herinneringen aan die eerste jaren 
kwijt? Tijd om het ‘Vergeten’ in het zonnetje te zetten. Dat gaan 
we doen met veel muziek, een enkel gedicht en verhaal en korte 
overpeinzingen over diverse facetten van vergeten. Verder valt 
er te genieten van vergeten woorden, vergeten hapjes en de 
uitreiking van de vergeet-bokaal. Dat alles in Café De Zon, op 
zaterdag 25 februari vanaf 20.00 uur. Toegang gratis.
Organisatie en presentatie:
Sjanneke van Herpen en Alie Blokhuis.
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600 naar 2100 vierkante meter. Met verschil-
lende zalen voor verschillende doeleinden, 
legt Groot uit. Zo komen er een brasserie, 
een Irish pub, een buffetrestaurant, feestzaal 
en een sauna- en wellnessruimte. De horeca 
wordt toegankelijk voor iedereen, en de well-
ness is alleen voor hotelgasten. Ook zouden er 
bowlingbanen aangelegd worden, maar daar is 
een stokje voor gestoken door de twee hotel-
managers van Het Hoge Duin, aldus Groot.
“Zij gaven aan de ruimte beter te kunnen 
gebruiken voor horeca en zaalruimte. 
De banen waren in het ontwerp ook een 
obstakel. Daarom hebben we die geschrapt, 
met een beetje pijn in het hart.” En een zwem-
bad? Niet te doen met de huidige regelgeving 
volgens Groot. “Dan ben je zo ongeveer dief 
van je eigen portemonnee. Je moet je aan 
zoveel regels houden, onder andere wat betreft 
zwemwaterkwaliteit. Al die controles kosten al 
duizenden euro’s. Niet te doen.”

Het gebouw ondergaat dus een enorme 
metamorfose. Aan de kant van het dorp komt 
er op één gedeelte van het pand een verdieping 
bij. Aan de kant van de zee komt er ook een 
stuk bovenop, maar dat zie je niet vanuit 
het dorp. “We hebben met onze architect 
Jaap-Jan van der Zwan goed gekeken naar het 
oorspronkelijke ontwerp uit de jaren vijftig. 
Dat is met een knipoog deels teruggebracht 
in het huidige ontwerp. Het gaat er enorm op 
vooruit, ik denk dat iedereen het heel mooi 
gaat vinden.” In een proefkamer hangen de 
gordijnen al en wordt er gekeken welk behang 
er op de muur moet. Stemmig bruin meubilair 
en crèmekleurig behang. “Het ontwerp en de 
inrichting van de kamers doe ik samen met 
mijn zus. We hebben een proefkamer om alles 
uit te proberen, het moet wel echt goed zijn.”

De bunker bij de ingang van het hotel is door 
de sloopwerkzaamheden goed te zien en blijft 
intact. “Die muren zijn tweeënhalve meter dik.
Dat krijg je niet weg. Daar komt de installatie 

voor de aardwarmte in.” Omdat het elektri-
citeitsnetwerk vol zit, kan netwerkbeheerder 
Liander het hotel niet van de benodigde extra 
stroom voorzien. Daarom gaan er drie pijpen 
250 meter de grond in voor aardwarmte, 
wordt het dak vol gelegd met 700 zonne-
panelen en komen er accu’s om de energie in 
op te slaan.

Nogal wat werk dus, maar als alles voorspoe-
dig verloopt hoopt Groot in augustus een 
gedeelte van de kamers en horeca te kunnen 
openen. Het hele hotel moet klaar zijn in het 
najaar. De hoteleigenaar noemt voorzichtig 
oktober als eindpunt. Als het af is komt er 
een kijkmiddag voor dorpelingen en andere 
geïnteresseerden. “Ik denk dat mensen zullen 
zeggen dat het een enorme vooruitgang is 
voor het dorp. Het wordt prachtig, niet meer 
vergelijkbaar met wat het was.”

Tekst en foto: Merei Dekker.
Foto ontwerp: aangeleverd.

Verbouwing Hotel Het Hoge Duin duurt tot oktober
‘Het is een enorme vooruitgang voor het dorp’

trandhotel Het Hoge Duin ondergaat 
sinds oktober vorig jaar een grootschalige 
verbouwing. De hijskraan, de bouw-

lampen, de ontmanteling: vanuit het dorp is 
goed te zien dat er iets gebeurt daarboven. 
Maar op de bouwplaats krijg je pas echt een 
goed beeld van de omvangrijke klus. Van de 
entree van het pand is nagenoeg niets meer over. 
Grote gedeeltes zijn gesloopt, waaronder de 
bedrijfswoning, en een stalen constructie laat 
de contouren zien van wat er komt. “Dit is 
verreweg het grootste project dat we hebben 
gedaan en ook waar ik het meest trots op ben.”

Hoteleigenaar Rith Groot loopt door het 
gestripte gebouw en toont wat er allemaal gaat 
veranderen. Hij is telg van een hotelfamilie 
uit Egmond aan Zee. Daar heeft het familie-
bedrijf, in de jaren tachtig begonnen door zijn 
ouders, inmiddels zes hotels waaronder het 
bekende Hotel Zuiderduin. Het Hoge Duin 
is vijf jaar geleden door de familie Groot 
overgenomen. De verbouwing ervan stond al 
snel op de planning. “Het gebouw stamt uit 
de jaren vijftig, met aanpassingen uit de jaren 
tachtig. Bij de sloop van bepaalde gedeeltes 
bleek dat het bouwtechnisch echt klaar was”, 
zegt Groot. “Zo zijn de regels voor duurzaam-
heid intussen enorm veranderd. We bouwen 
het hotel zodanig dat het weer een tijd mee 
kan. Op sommige punten zelfs strenger dan 
wat er vereist wordt, zoals brandveiligheid. 
Het laatste wat ik wil is in de krant komen met 
een bericht over een brand.”

Met de verbouwing wordt het hotel uitgebreid 
van 66 kamers naar 118 kamers. De ruimte 
voor horeca en vergadermogelijkheid gaat van 

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

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

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

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

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

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

Juttertjes
‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden 
bevatten en zijn gratis voor dorpsbewoners 
(maar een financiële bijdrage is welkom) 
en moeten schriftelijk of digitaal via

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

iti Zaadnoordijk is beeldend kunste-
naar en dichter. Deze maand is zij 
‘Artist in Residence’ in Herberg Be 

my Guest. De werkperiode in Wijk aan Zee 
gaat zij gebruiken voor het schrijven van een 
nieuwe dichtbundel. Op de zondagmiddagen 
12, 19 en 26 februari van 13.00 -17.00 uur 
kun je haar treffen in het eetlokaal. En wie 
weet fluistert zij wel een gedicht.... Benieuwd 
wat zij nog meer doet? Volg dan de actuele 
berichten via de nieuwsbrief of de website: 

www.bemyguest.house
Be my Guest Voorstraat 4 te Wijk aan Zee. 

zijn vogels ook weleens zo moe
dat ze vergeten het gas uit te zetten?

dat ze hun koffie omstoten
en niet kunnen beslissen 
of ze vandaag wel of niet 
hun veren zullen poetsen

dat ze de pan met aardappels 
uit hun handen laten vallen
en tegelijk met het badwater

het kind weggooien

dat ze niet meer weten 
hoe ze hun vleugels uit 

moeten slaan
vergeten dat ze bovenaan 

de trap zitten
en in plaats van op te stijgen

van de kerktoren vallen

zo moe
dat ze niet meer kunnen slapen?

innenkort starten de activiteiten van 
Rondje Wijk aan Zee. De bunkers, 
de natuur en historie van ons mooie 

dorp worden weer in de spotlights gezet. 
Groot succes zijn de wandelingen met gids, 
de openstelling van de bunkers en de rond-
wandeling door duin en dorp. En sinds vorig 
jaar is Wijk aan Zee ook een muzikale rond-
wandeling rijker! Om dit allemaal mogelijk te 
maken, vragen we hulp en helpende handjes. 
Vooral praktische hulp is nodig! Wil je meer 
weten? Heb je interesse om mee te doen? 
Je bent van harte welkom op onze vrijwilli-
gersbijeenkomst op zondag 19 februari 2023, 
in café de Zon, van 15.00 tot 17.00 uur.

Gidsen, klussen en snoeien
Onder het genot van een kopje koffie starten 
we om 15.00 uur met een overzicht van de 
activiteiten die dit jaar op de rol staan. Denk 
aan de goed bezochte, landelijke bunkerdag, 
de excursies van de basisscholen en de nieuwe 
aanwinst voor Wijk aan Zee: de mijnstoelen 
die het Rondje van Tennet heeft gekregen. 
Voordat deze worden geplaatst, is een groep 
vrijwilligers aan het werk om het roest van 
de objecten te bikken, een pittig klusje.

Ook de Rondwandeling verdient de aandacht. 
De paaltjes moeten worden nagelopen, zodat 
de route zichtbaar blijft. De bunkers vragen 
onderhoud, de Lunetten moeten herkenbaar 
zijn, struikgewas moet worden gesnoeid. 

Alle handjes zijn welkom en samen met jullie 
willen we kijken wat je leuk vindt om te doen. 
We willen het vooral gezellig laten zijn!

Tip ons als er andere mensen zijn die het leuk 
vinden, dan kunnen wij ze benaderen. 
Graag tot kijk op 19 februari! 

info@rondjewijkaanzee.nl

Namens Rondje Wijk aan Zee, 
Lodewijk Kleijn, Rob van Kampen, 
Dario Lo Cascio, Sonja Waschkowitz,

Start seizoen Rondje Wijk aan Zee
hulp en handjes gevraagd!

T
Programma Café de Zon 

In Café de Zon is er in februari weer een 
gevarieerd programma. Kijk voor verdere 
informatie op www.cafedezon.com 
of volg de Facebookpagina.

Vrijdag 3 februari 
Filosofisch Café 
Van 14.30 uur tot 16.00 uur begeleidt 
Twanneke Dijkstra (docent filosofie en 
levensbeschouwing) een filosofisch 
gesprek. Opgeven kan per mail:

TwannekeDijkstra@hotmail.com
Zaterdag 4 februari 
Aquarius Bal
De Watermannen worden deze maand 
weer een jaartje ouder. Daarom houden 
we een Waterman Bal! We nodigen alle 
Wijk aan Zeese watermannen uit om er 
samen met vrienden en gasten een groot 
feest van te maken. Voor meer info en 
aanmelden: michel.pip@gmail.com
Zondag 5 februari 
Optreden van de band Serious Fun
Gluren bij de Buren, een muzikale route 
waar je op diverse locaties in Beverwijk 
muziek kunt luisteren. En natuurlijk ook 
in Café de Zon. Om 13.30 uur, om 15.00 
uur en om 16.30 uur speelt de strakke 
zeskoppige pop-rock coverband de beste 
hits uit hun setlist: dansbaar, herkenbaar, 
maar toch net even iets anders
Zaterdag 11 februari 
Carnaval in Juttersgat
Deze avond is Café de Zon omgedoopt 
tot een ware carnavalstempel. Kom in je 
beste en leukste verkleedoutfit naar het 
Carnavalsbal in ons eigen Juttersgat. 
Wil je jouw favoriete Carnavalshit zingen, 
doe dan mee aan de Carnavals Karaoke 
en geef je op: 

cafedezonwijkaanzee@gmail.com
Zaterdag 18 februari 
Muziekfestival: De Zon breekt door
Jong muzikaal talent uit Wijk aan Zee 
krijgt een podium bij De Zon. Om 20.00 
uur gaat de zaal open. De veelbelovende 
band Glitz opent het festival, met daarna 
de talentvolle Jack Juda en als klapstuk 
sluiten we af met de fenomenale Wijk aan 
Zeese band Seventy7, altijd garant voor 
een spetterend feest met de beste hits uit 
de jaren 90. En natuurlijk draait tussen-
door een DJ de leukste muziek.
Zaterdag 25 februari 
Festival van het Vergeten
Een uniek festival dat je niet mag missen. 
Vol muziek, gedichten, vergeten woorden 
en nog veel meer. Goed onthouden! 

Programma
Badgastenkerkje

Zondag 5 februari 10:30
Klankschalenconcert ochtendsessie 
Zondag 5 februari 12:00
Klankschalenconcert & Dorps Tam Tam
Zaterdag 11 februari 10:30 
De zachte kracht van Taichi & Qigong 
met Annoeska
Zondag 12 februari 12:00
Klankschalenconcert 
Zondag 19 februari 12:00
Klankschalenconcert 
Zondag 26 februari 12:00
Klankschalenconcert

www.j-p.nl/reserveren

Streekhistorische verhalen
Kennemerland en Noord Holland

Op zondag 12 februari om15.00 uur is 
er in het Badgastenkerkje een middag vol 
streekhistorische verhalen met Menno 
Twisk. Tot vorig jaar was Menno beheer-
der en eigenaar van het Strandvondsten-
museum in Castricum. Hij geniet nu van 
zijn pensioen en geeft gastlessen, presen-
taties en rondleidingen over Streekhistori-
sche- of Erfgoedthema’s zoals strandjutten 
en schelpenvisserij en de jacht. Menno 
is een rasverteller met zowel een brede 
kennis van zaken als een oog voor sappige 
details. Op 12 februari legt Menno het 
accent op de geschiedenis van de jacht, 
agrarische schade-taxaties en faunabeheer 
in onze omgeving en in de provincie. 
Hij zal ook een aantal voorwerpen mee-
brengen die de geschiedenis tot leven 
brengen. En Jan Paul heeft Menno 
gevraagd of hij zijn gitaar en wat fijne 
liedjes meeneemt.

Jachtmakelaar en gewerenverhuurder
Een van de items die op deze middag te 
zien zal zijn is een grashoogtemeter, die 
men sinds zo’n 20 jaar tegenwoordig 
gebruikt om graslandschade door 
‘’wintergasten’’ zoals ganzen, te bepalen. 
En bekijk ook de heel oude internatio-
nale hulzen van hagelpatronen die zijn 
gevonden in de duinen. Tot midden 
vorige eeuw waren er namelijk interna-
tionale jacht-gezelschappen in het duin 
te gast (vorstenhuizen?). Wellicht vanuit 
de periode dat Duinbeheerder PWN nog 
fungeerde als gewerenverhuurder/jacht-
makelaar en de natuur onderhield voor 
de jachtpartijen: uitzetten/bijvoeren van 
fazanten e.d. Toegang: vrije bijdrage. 
Deur open, koffie, thee, vanaf 14.30 uur. 

zij vrouw aan wal

kokkels verpulverd 
een schelpenpad

wulken versteend op een toog

vrouw aan wal
geen deining tilt haar op

geen branding neemt haar mee
geen zeewind streelt haar huid

een zeester verdroogd
aan een lint

platvis
wantij

helmgras
min mij

zandbak
duinpan
treur niet
zeeman

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

Vrijdag 3 februari
Café de Zon: Filosofisch Café; 14:30-16:00

Zaterdag 4 februari
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00
Café de Zon: Aquarius Bal; 20:00

Zondag 5 februari
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 10:00
Badgastenkerk: Klankschalenconcert & Dorps 
Tam Tam; 12:00 
Café de Zon: Band Serious Fun (festival 
Gluren bij de buren); 13:30+15:00+16:30
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14:00

Woensdag 8 februari
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20:00

Donderdag 9 februari
Kop van WaZ: Lezing Het Kennis Boek; 19:30
Sonnevanck: PopQuiz; 20:30-23:00

Vrijdag 10 februari
Buurtzorg Relweg 11a: Verzamelen Tuinteam 
Wijk aan Zee; 10:00
De Moriaan: Kinderdisco; thema Valentijn
Psz t/m groep 4; 18:15-19:30
De Moriaan: Kinderdisco; thema Valentijn
vanaf groep 4; 20:00-21:30

Zaterdag 11 februari
Badgastenkerk: De zachte kracht van Taichi & 
Qigong met Annoeska; 10:30
Café de Zon: Carnaval in Juttersgat; 20:00

Zondag 12 februari
De Moriaan: Rommelmarkt; 12:00-15:30
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12:00
Be my Guest: Artist in Residence: dichter 
Titi Zaadnoordijk; 13:00-17:00
Badgastenkerk: Streekhistorische verhalen met 
Menno Twisk; 15:00-17:00

Zaterdag 18 februari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Café de Zon: Muziekfestival: De Zon breekt 
door; 20:00

Zondag 19 februari
Dorpsweide: Start Nederlands Kampioenschap 
Strandrace; 10:30
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12:00
Be my Guest: Artist in Residence: dichter 
Titi Zaadnoordijk; 13:00-17:00
Café de Zon: Vrijwilligersbijeenkomst Rondje 
Wijk aan Zee; 15:00-17:00

Dinsdag 21 februari
De Moriaan: Seniorenmaaltijd (aanmelden: 
0251-374320); 17:00

Vrijdag 24 februari
Buurtzorg Relweg 11a: Verzamelen Tuinteam 
Wijk aan Zee; 10:00

Zaterdag 25 februari
De Moriaan: Moriaan Darts; 19:00
Café de Zon: Festival van het vergeten; 20:00

Zondag 26 februari
Aloha Beach: Ademsessies en IJsbad; 10:00
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 12:00
Be my Guest: Artist in Residence: dichter 
Titi Zaadnoordijk; 13:00-17:00

Filosofisch Café in De Zon
Op 3 februari 2022 14:30-16:00 

wegens succes opnieuw. 
Wat is kunst? Is een kat nog natuur? Wat is een 
Goed leven? Wat is echt?Bestaat de waarheid?  
Zomaar een paar vragen waar je uren over 
kunt filosoferen. Wanneer je met elkaar over 
een filosofische vraag praat en een onderwerp 
van verschillende kanten bekijkt, kom je soms 
tot verrassend nieuwe inzichten. Sowieso 
scherpt filosoferen de geest en verdiept het je 
denken. Voor mensen die het leuk vinden om 
dingen in twijfel te trekken (en vooral ook hun 
eigen standpunt!), kritisch na te denken en 
met anderen van gedachten te wisselen over 
soms schijnbaar triviale levensvragen. 
Twanneke Dijkstra is docente filosofie en 
levensbeschouwing. Zij zal het filosofisch 
gesprek begeleiden. De vraag/het onderwerp 
wordt op de bijeenkomst met de deelnemers 
samen gekozen. Bijdrage: €10,-, inclusief een 
drankje. Aantal deelnemers: 6-12, deelneming 
in volgorde van binnenkomst. Aanmelden 
voor 1 februari per mail: TwannekeDijkstra@
hotmail.com onder vermelding van naam en  
telefoonnummer.

-Dorpskerk
Zondag 5 februari 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden

Zondag 19 februari 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. M. Myburgh

Odulphuskerk
Zaterdag 4 februari 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. Kiki  Kint

Zondag 12 februari 9,15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. R. Torres

Zondag 19 februari 10.00 uur
Eucharistieviering met Schola Cantorum
Voorganger: p. R. Torres

Woensdag 22 februari 19.00 uur
Oecumenische Aswoensdagviering met 
Odulphuskoor
Voorgangers: p. R. Torres en ds A. van Nierop

Zondag 26 februari 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers

Oecumenisch nieuws
Dinsdag  7 februari is er weer een Bijbelkring. 
Thema : Het Onze Vader. Pastor Nico Smit 
verzorgt de inleiding van het gesprek.
Plaats van samenkomst is de consistorie van 
de Dorpskerk. Inloop met koffie en thee 19.00 
uur. Start gesprek 19.30 uur.

Vastenmaaltijden
Na twee Coronajaren zijn er in de veertig-
dagentijd weer vastenmaaltijden. De start is op 
woensdag 22 februari in de Odulphuskerk.
De sobere maaltijd van soep met brood begint 
daar om 17.30 uur. Aansluitend is er een 
oecumenische viering om 19.00 uur.

Aanmelden bij:
Leny Stolp, tel. 375373
Miep de Wildt, tel. 374591

De volgende maaltijden zijn telkens op 
woensdag om 18.00 uur bij een van de 
geloofsgemeenschappen die zijn aangesloten 
bij de Raad van Kerken Beverwijk/Heemskerk.
Voor een overzicht van de deelnemers zie de 
website van de Raad van Kerken en de diverse 
kerkelijke bladen.

Oud papier ophalen
Zaterdag 18 februari

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.

Lezing Het Kennis Boek
Donderdag 9 februari - Kop van WaZ
We leven in turbulente tijden, veel zeker-
heden staan op de tocht, waar gaan we 
heen met zijn allen? En wat is waar, in 
deze wirwar aan informatie, meningen 
en oordelen. Het Kennis Boek is een 
inspirerend boek, dat ons begeleidt naar 
een nieuwe kijk op de toekomst. Juist in 
deze chaos is er nu dit holistische boek, 
dat ons houvast geeft. Het gaat verder dan 
wat we gewend zijn te lezen en te horen. 
Maak kennis met de informatie, geschre-
ven om wereldwijd vrede en eenheid te 
verspreiden. Het geeft een enorme ver-
ruiming in ons denken en een diep besef 
van het potentieel van de mensheid, en de 
taak waar we gezamenlijk voor staan. Het 
is ook een hoopvol boek, dat ons assis-
teert als een gids. Door het te 
ervaren ontwikkelen we ons versneld, 
niet alleen als persoon, ook verhogen we 
op deze wijze het universele bewustzijn 
van de wereld. Op deze avond vertel ik 
over de oorsprong en de werking van 
het Kennis Boek, over de studies die er 
in vele landen gedaan worden, en geef ik 
uitleg over de overgang van onze aarde 
naar een nieuwe tijd. Een tijd van Eén-
heid en Tolerantie. Voor wie een open 
geest heeft is dit een avond vol inspiratie 
en informatie. Ik nodig je van harte uit 
voor deze lezing van Liefde en Leren! 
Donderdag 9 februari om 19.30 uur in de 
Kop van WaZ Voorstraat 12.
De toegang is gratis. Graag opgeven bij 
Lilian van Bennekom, 06-15242334 /of 
per mail:  lvanbennekom@outlook.com.

Tuinteam Wijk aan Zee
Op vrijdag 10 februari en vrijdag 24 februari, 
om 10.00 uur verzamelt het Tuinteam zich bij 
de Buurtzorg Relweg 11a. 
Voor info: 0251-823414,

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 4 februari vindt er weer een schoon-
maakactie 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 12 februari is er weer een gezellige 
rommelmarkt in de Moriaan van 12.00 tot 
15.30 uur. Toegang €1,-, kinderen gratis.
Voor inlichtingen: 
Riet Zuiderduin 0251-375925.

Subsidie Milieuherstel
Net als afgelopen jaar zoekt de werkgroep 
milieuherstel van de Dorpsraad naar plannen 
om de duurzaamheid in Wijk aan Zee te 
vergroten. Afgelopen jaar heeft SV Wijk aan 
Zee plannen ingediend om de sportaccommo-
datie volledig van het gas af te te kunnen 
exploiteren. Deze plannen zijn door de 
Stichting gebiedsfonds Ferrum beloond met 
een bedrag van € 75.000,00. 
Waar moet een project aan voldoen:
1. Projecten moeten zijn gelegen binnen het 
werkgebied Wijk aan Zee;
2. Projecten en bestedingen moeten een 
duurzame samenleving in Wijk aan Zee 
bevorderen;
3 Projecten en bestedingen moeten in ruime 
zin en naar aard de hele lokale gemeenschap
voordeel opleveren, en in zoverre dit niet 
geheel mogelijk is in elk geval niemand 
uitsluiten.

Uw plannen kunt u tot 31 maart 2023 
indienen bij het secretariaat van de dorpsraad:
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com

Dorpsraad-Werkgroep Milieuherstel



(advertentie)


