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Koninginnenmarkt
Op 31 januari 2016 vormen we onze populaire
zomerse ‘smaakmarkt’ om tot een winterse variant. Daarmee bedanken we alle schaakgasten
voor hun komst naar Wijk aan Zee. Vanaf 12.00
tot 19.00 uur is iedereen welkom op het Julianaplein voor vermaak en muziek. Voor jong en oud,
voor de schaakliefhebber en voor de schaakleek.
Op de Koninginnenmarkt zullen stands staan
met lekkere winterse gerechten. Erwtensoep,
stoofpotten, soepen, warme chocolademelk,
glühwein, visgerechten, om mee te nemen of
om direct te nuttigen. De Koninginnenmarkt
staat helemaal in het teken van schaken! Er zijn
schaakproducten te koop, mannenkoor Wazmank zal een speciaal geschreven schaaklied ten
gehore brengen en vanzelfsprekend kan er ook
geschaakt worden. We kijken er weer naar uit om
elkaar te ontmoeten op de Koninginnenmarkt:
de schakers, de bewoners van Wijk aan Zee en
natuurlijk alle belangstellenden. Kijk voor het
volledige programma op www.tipwijkaanzee.nl

Achter de schermen

Tata Chess: 70 jaar internationaal

Het eerste schaaktoernooi werd in 1938 gehouden op het terrein van de Hoogovens in Wijk aan Zee. Van een regionaal toernooi ontwikkelde het zich al
snel tot een toernooi van nationale allure. Zo deed in 1940 Max Euwe voor het eerst mee. In 1942 verhuisde het toernooi naar Beverwijk. Maar wist u
dat het aankomende toernooi 2016, ook een mijlpaal is? Het is dan precies 70 jaar geleden dat het toernooi startte. Nee inderdaad, niet het eerste toernooi want dat was in 1938 al, maar wel de eerste internationale wedstrijd. In 1946 ging het Hoogoven schaaktoernooi namelijk voor het eerst internationaal en werd de hoofdgroep een tienkamp. Dit zou tot 1962 zo blijven. In 1968 ging het toernooi weer naar Wijk aan Zee. De winnaar van dit eerste
internationale toernooi in 1946 was de Belg Alberic O’Kelly de Galway. De Belgische schaker was eigenlijk schaakjournalist. Tussen 1938 en 1959 werd
hij maar liefst twaalf keer kampioen van België. In 1956 werd hij internationaal grootmeester om in 1961 de winnaar te worden van het wereldkampioenschap correspondentieschaak. Zijn naam zal door blijven leven door de naar hem vernoemde O’Kellygambiet. De beginzetten van het gambiet zijn
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.f3 c5 5.d5 b5. Dan heeft hij ook nog eens de O’Kelly variant in het Siciliaans op zijn naam staan. En deze man werd 70 jaar
geleden de winnaar van het allereerste internationale schaaktoernooi van de toenmalige Hoogovens. Best iets om trots op te zijn!
Foto: het eerste Hoogovens schaaktoernooi in 1938, dat werd gewonnen door Philip Bakker. Tekst: Dirk-Jan Prins.

op vellen geplakt. Dat is nog lang zo doorgegaan.
Tot de lichtbak het begaf en de vormgeving op de
computer gebeurde. Dit verhaal werd geschreven
door Jan Budding, in de Jutter van 2006, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. In dit nummer
werd ook grondlegger Adriaan Bakker aan het
woord gelaten, die opmerkt dat het uitgeven van
een blad als De Jutter toch alleen maar mogelijk
is in zo’n typische woongemeenschap als Wijk
aan Zee, waar aan alle kanten belangeloos wordt
gewerkt om er samen iets van te maken. Tien jaar
later kunnen we constateren dat dat niets veranderd is. De Jutter is een aantal keer van uiterlijk
veranderd, maar in de grond blijft het een krant
van bewoner, voor bezoners, door bewoners.

Als lezer van De Jutter krijgt u de mogelijkheid
voor een exclusief kijkje achter de schermen op
zaterdag 23 januari 2016 bij het Tata Steel Chess
Tournament. Heeft u interesse, meld u zich dan
nu aan via chess@tatasteel.com en geef aan met
hoeveel personen u wilt komen. Let op, er is
beperkte beschikbaarheid. Programma zal duren
vanaf 12.00 tot ca. 14.00 uur Voorafgaand aan het
toernooi krijgt u meer informatie toegestuurd.

De Chess Express
Tijdens de weekenden van het schaaktoernooi,
van 15 tot en met 31 januari, rijdt de Chess
Express om bezoekers en bewoners te vervoeren
naar de verschillende locaties van het toernooi.

In dit nummer:
3 Interview: Rob Hermans
3 Expo KOP van WaZ
5 Nieuwsoverzicht
5 Diepgaan voor een ander
Ice Challenge in IJsland
8 Agenda
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De Jutter 35 jaar (of al bijna 50?)

Dit jaar, om precies te zijn in november, gaat De Jutter het 35e jaar in. Dan is het 35 jaar geleden
dat De Jutter als Dorpskrant van start ging. Maar feitelijk is De Jutter veel ouder. Jaren eerder al, hij
dacht zelf in 1967, was het slager Adriaan Bakker die een krantje begon, met wat aanbiedingen.

In eerste instantie stonden de aanbiedingen van
slager Adriaan Bakker op de voorpagina en die
van bakker Dobber op de achterkant. Steeds
meer winkeliers uit het dorp gingen meedoen en
ook verenigingen boden hun berichten aan. Als
snel volgde de boswachter. De Jutter groeide uit
tot een echte plaatselijke dorpskrant. Toen Adriaan Bakker zijn slagerij in 1979 verkocht stopte
hij ook met het maken van de krant.
In september 1982 vroegen Paul Blitz, Raymons
van Haaften en Jan Budding toestemming aan
Adriaan Bakker om de naam De Jutter te mogen

gebruiken voor de dorpskrant die zij wilden
uitgeven. Naar hun mening was er duidelijk
behoefte aan een krant waarin de verenigingen,
de ‘dorpers’en de middenstand hun boodschappen kwijt konden aan het dorp. Ze hebben het
geweten! Elke maand leverde Wijk aan Zee
genoeg nieuws op voor tenminste acht pagina’s,
en dat jaar na jaar.
Het samenstellen en opmaken van de Jutter was
in die jaren nog zuiver handwerk. De tekst werd
in stroken getypt van 8,5 cm breedte, met schaar
en lijmpot werden de berichten en advertenties

VAN DE REDACTIE
Mooi om te zien, dat de Jutter alweer zó lang
bestaat. Of het nu 35 jaar is of bijna 50 jaar, het
blijft toch heel bijzonder dat er al zo lang een
gratis dorpkrant verschijnt. Natuurlijk is de
redactie in de loop der jaren veranderd.
Maar één ding is niet veranderd: De Jutter
wordt geheel belangeloos gemaakt door vrijwilligers met veel liefde voor hun dorp.
Dit jaar gaat de redactie elke maand een artikel
plaatsen uit het Jutter-archief. Hoewel wij de

eerste jaargangen van De Jutter niet in ons bezit hebben, zijn er genoeg bijzondere verhalen
in dhet archief die de moeite van het herlezen
méér dan waard zijn. Ik hoop dat onze dorpskrant nog lang mag blijven bestaan!

		 ~ Marian van den Hul ~

jutter@live.nl
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Dorpsgenoten

Rob Hermans

Nog maar veertien jaar woont hij met zijn vrouw Mariette en zijn drie dochters, Femke, Fleur en Fee
in Wijk aan Zee, maar velen kennen hem, Rob Hermans. Vanaf zijn geboorte heeft hij zestien jaar
in Duitsland gewoond. Rob's vader was militair bij de luchtmacht en gestationeerd in het Duitse
Blomberg.
“Ik voel me de ICT-er van het Dorp, ik heb de
website van Spar, de Dorpsdraad, Toeristenwebsite de TIP, de motorclub MTC-Waz en van de
Surf en Catamaranclub gemaakt. Van veel Wijk
aan Zeese bedrijven doe ik het onderhoud op
ICT vlak. Mijn specialisatie en liefde ligt vooral
op het Apple vlak.”
“Ik groeide op tussen gezinnen en kinderen die
allemaal een militaire achtergrond hadden”, zegt
Rob. “Ik kwam vanzelfsprekend regelmatig in
Nederland om familie te bezoeken en ik weet nog
goed dat het mij opviel dat ik in Nederland bijna
niemand in uniform zag lopen, terwijl ik in mijn
woonplaats in Duitsland iedereen daarin zag
lopen. Ik woonde in een gemeenschap van militairen, zat op een internationale school en spreek
daarom meerdere talen. Ik weet nog dat ik als
kind vaak naar het westen heb gekeken en dacht:
‘Daar ligt Nederland, daar wil ik naar toe’. ”
“Toen ik in militaire dienst moest, ben ik bij de
Marechaussee gekomen. We zijn met 36 man
begonnen aan de opleiding waarvan er uiteindelijk maar 16 door mochten. Elke week viel er
wel weer iemand af. Na mijn kaderperiode bij de
Marechaussee ben ik overgestapt naar de Politie.
In mijn periode bij de Amsterdamse politie was
ik compleet vrijgesteld van de normale politie-

diensten en was ik verantwoordelijk voor de
vaste zedencontrole op de Wallen. Ik controleerde alle raambordelen en massagesalons en
clubs of er vrouwen gedwongen achter de ramen
zaten. In deze periode kon ik lezen en schrijven
met Majoor Bosshardt van het Leger des Heils.
Zij stelde gratis een pandje in de Barnedessteeg
beschikbaar om langdurige verslaafden te helpen.
Dit project behoort nu nog steeds tot de vaste
tentoonstelling van het Amsterdamse Historisch
museum. Voor de harddrugverslaafden heb ik
de gebruikersruimte opgericht alwaar zij zonder
overlast te veroorzaken konden gebruiken onder
toezicht van de GGD.”
“De politie moest echter terug naar haar kerntaken en mocht niet meer hulpverlenen. Als
iemand viel mocht je hem helpen opstaan, maar
alles daarachter was voor de hulpverlening. In die
periode werkte ik intensief samen met Streetcornerwork. Omdat ik weer terug in het uniform
moest en als ‘Wijkteam inzet coördinator’ de inzet moest bepalen in de binnenstad met daaraan
gekoppeld de bonnenquota ben ik overgestapt
naar Streetcornerwork. Ik kende de persoonlijke
situatie van de gebruikers en kon het niet over
mijn hart krijgen om ze weer te moeten oppakken in plaats van te helpen. Na 12,5 jaar verschil-

lende Streetcorstreetcornerworkteams te hebben
aangestuurd in Amsterdam Noord, Haarlem,
Heemstede, Velserbroek en Bloemendaal ben ik
nu nog een paar uur per week werkzaam op de
enige daklozenopvang voor jongeren in Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Het is de
meest warme plek om daadwerkelijk iets voor
de jongeren tussen de 13 en 23 jaar te kunnen
beteken. We mogen helaas maximaal vijf nachten
onderdak bieden en nog één maal met vijf nachten verlengen per maand, uitgezonderd winteropvang bij temperatuur onder de nul graden. Dit
beleid is erop gericht dat jongeren ook daadwerkelijk iets veranderen aan hun situatie.”
“Sinds dit jaar ben ik voorzitter van het PCI in
Wijk aan Zee, dat is de Parochiële Caritas Instelling, een charitatieve organisatie van het Bisdom

Haarlem, afdeling Parochie Sint Eloy, welk staat
voor hulp aan behoeftigen. Het PCI beheert geld
om mensen die in financiële nood zitten bij te
staan”.
“Ik merk dat veel mensen in mijn omgeving opzoek zijn naar de juiste balans en energie in hun
leven. Hoe zorg je dat er een mooi evenwicht is
tussen werk en vrije tijd en de zorg voor je gezin.
Ik ben bezig om samen met dorpsgenoot en
vriend Ralph van Noort hiervoor een nieuw bedrijf op te zetten genaamd North Sea Fit. Niet om
mensen iets nieuws aan te leren maar om weer de
juiste energie balans terug te vinden. Een klein
voorproefje vindt je al in deze Jutter op pagina 7:
‘Diepgaan voor een ander’.”
~ Tekst: Georges van Luijk, Foto: privébezit ~

Expositie vilt, olie, papier en klei in de KOP van WaZ
Opening op vrijdag 15 januari 2016 vanaf 17.00 uur
Vilt van Ginny Bartholomée, olie van Jopie Mellema, papier van Annemiek Schmidt Crans en klei van Thijs Landman.
Vilt: Ginny’s keramiek kennen wij al door een
aantal exposities die zij in de KOP van WaZ
heeft gehouden. Door een toeval kwam zij een
voor haar geheel nieuwe manier van kunst tegen,
vilten. Zij zocht op internet hoe het werkte en
is sinds maanden verknocht aan deze nieuwe
kunstrichting. Er hebben al een paar van haar
werkjes in de KOP van WaZ gehangen, toen
bleek dat het publiek er enthousiast op reageerde
ging zij volledig op de vilttoer. Het is een zeer
bewerkelijk karwei om het vilt te maken. Van de
stukken maakt zij mini kledingstukken, die als
kunstwerk aan de wand kunnen hangen.
Olie: Op locatie schilderen heeft altijd mijn

voorkeur gehad. De elementen, veranderend
licht, atmosfeer, temperatuur, toevalligheden, dit
alles heeft invloed op wat ik ter plekke schilder.
Zo'n 40 jaar geleden studeerde ik aan de Gerrit
Rietveld Academie en tekende s ‘avonds op de
Rijksacademie. Lang geleden ontdekte ik dat ik
vooral de zee wilde schilderen. Gelukkig, nu eindelijk, ben ik in staat om me hier geheel aan over
te geven, omdat ik sinds kort inwoner van Wijk
aan Zee ben.” Vertelt Jopie.
Papier: Annemiek is de Dutch Polaroidgirl
en maakt collages met een vintage feel. De
kwetsbaarheid van het materiaal benadrukt de
kwetsbaarheid van de mens en van het leven. Het

resultaat mag esthetisch zijn, maar er is altijd een
scherp randje of een knipoog. Pijn hoort bij het
leven. Hoe dan ook maken we er iets moois van!
Klei “Ik denk dus ik verbeeld”, is kenmerkend
voor Thijs Landman. Niet dat dit zijn keramische beelden onnodig ingewikkeld maakt. Want
hij werkt met herkenbare thema’s uit mythe,
beeldspraak, humor, cultuur en sprookjes. Door
maar één kant van het verhaal te verbeelden,
blijft er voor de kijker genoeg ruimte over, om
zelf in te vullen. Dit maakt zijn werk sprekend en
aandoenlijk.
KOP van WaZ, Voorstraat 12, vrij t/m zo, 13.00-17.00 uur

Bibliotheek start
voorleesproject

Bibliotheek IJmond Noord start in het nieuwe
jaar met De VoorleesBV. De VoorleesBV is een
voorleesproject voor de jongste inwoners in
Beverwijk en Wijk aan Zee. Het project laat
kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met
voorlezen en boekjes. Kinderen van 1 tot 4 jaar
worden 18 weken lang eenmaal per week thuis
voorgelezen door een vrijwilliger. De voorlezer
geeft samen met de ouders het voorleesritueel
een blijvend plekje in het gezin.
Meer weten of aanmelden als voorlezer?
Neem contact op met projectleider Floor Braber 06 19404663- VoorleesBV@obijmond.nl
Samen een boekje lezen en plaatjes bekijken, het is
voor jong én oud vaak een heerlijk en rustgevend
moment. Voorlezen is niet alleen plezierig, het is
belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Het
prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de
taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele
vaardigheden. Wanneer je kindje wordt voorgelezen, maakt het bovendien op een aangename
manier kennis met de wereld van de boeken. Een
wereld waarvan het thuis en op school veel profijt
en plezier kan hebben.
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Ice Challenge 2015 in IJsland

‘Diepgaan voor een ander’

Voor de eerste keer werd op 26 november de Ice Challenge gehouden. Het onherbergzame landschap
van IJsland was het decor voor 36 vrouwelijke en mannelijke deelnemers die in bikini en zwembroek
ijskoud water en een tocht hardlopend en fietsend moesten trotseren. Uit heel Nederland kwamen de
deelnemers, de meesten hadden al eens de Kilimanjaro beklommen in bikini en korte broek. Aan het
woord is de Wijk aan Zeese deelnemer Rob Hermans.

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

“Nergens ter wereld is dit eerder gebeurd. Het
initiatief kwam van Mark Bos, een documentairemaker van de NCRV. Toen hij de diagnose kanker kreeg te horen, besloot hij dat hij iets moest
doen om een bijdrage te leveren aan onderzoek
naar oorzaak en behandeling van kanker. Om
aan geld te komen, dacht hij aan het project ‘Alpe
d’Huzes’. Omdat bekend is dat pijn bestreden kan
worden door ademhalingsoefeningen in combinatie met koud douchen of een ijsbad, kwam hij
op het idee van de Ice Challenge en richtte hij de
stichting ‘Ice4life’ op. Zelf heeft Mark de Challenge niet meer mogen meemaken. Op 1 mei
is hij gestorven, maar zijn gedachtegoed is niet
verloren gegaan, de mensen rondom hem hebben
de plannen verder uitgewerkt.”

8.00-19.00 uur
8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur
Ons geneesmiddelen assortiment is uitgebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste

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

“De keuze voor IJsland komt door een kloof in de
aardbodem die door de Atlantische Oceaan van
Noord naar Zuid en voor een deel door IJsland
loopt, hierdoor wijkt de bodem daar zowel naar
het westen als naar het oosten. In en rond die
kloof vond de Challenge plaats. Deze plek was
gekozen omdat wij een symbolische brug wilden
slaan tussen het Amerikaanse en Europese vlak.
De symboliek heeft te maken met de opzet om de
kloof tussen de alternatieve en medische geneeswijze te verkleinen. Ik had mijn duikuitrusting
meegenomen en heb ik daags voor de Challenge
samen met Ralph van Noort in die kloof gedoken. Door het ijskoude water is het water daar zo
ongelooflijk helder, dat het zicht ruim 100 meter
was, dat is twee maal zoveel als in de Thaise wate-

Wat was het nieuws afgelopen maand?
De tijd gaat snel. Daarom is de opeenvolging
van nieuwsfeiten net zo snel. Zo snel dat in het
algemeen men heel even een moment het bericht
in zich opneemt om het dan ook weer met
dezelfde snelheid los te laten. Om maar eens een
voorbeeld te nemen:
• Zo werd het Strandhuis onder geklad door
onverlaten.
• Maar wij hebben ook sinds kort de nieuwe
Stadfotograaf in ons midden.
• Bovendien maken wij keer op keer records mee
als het om het weer gaat.
• En warempel, een echte Bultrug passeert onze
wateren en is bij de pier gezien.
•Het internationale karakter van het Tata Steel
schaaktoernooi bestaat binnenkort 70 jaar.
•Onze Reddingsbrigade istart als eerste met een
3FM Serious Request lege flessen inzamelactie.
• Sonnevanck is tot winnaar en beste ondernemer
uitgeroepen binnen het project IJmond werkt.

Heeft u ons heerlijke
softijs al geproefd?
Probeer onze gemarineerde kipﬁlet
op Turks brood. € 5,- euro met alles
erop en eraan. Heerlijk!

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

!

We zijn
verhuisd
Pantheon Drukkers
Kuiperij 13
1185 XS Amstelveen
telefoon 020 - 545 69 73
info@pantheondrukkers.nl
www.pantheondrukkers.nl

Adv Jutter Pantheon_verhuisd.indd 1
Adv. Pantheon De Jutter.indd 1
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28-10-13 12:12

•Terwijl Santé is uitgeroepen tot beste restaurant
in de verkiezing gezelligste van Beverwijk.
• En dan is daar natuurlijk weer de altijd oergezellige dorpsintocht van de Sint.
• Het is koud, het waait stormachtig en het regent
als de Beachbattle van start gaat. Een schitterend
evenement waar grote namen aan deelnemen.
• Boem! Een oorverdovende klap. De meeste
ramen in het dorp staan te rammelen. Tijdens de
slakverwerking van Tata, uitgevoerd door Harsco
Nederland, gaat er iets fout. Harsco heeft een
keurige verklaring afgelegd en zal de procedures tegen het licht houden om herhaling zo veel
mogelijk te voorkomen.
• Het is opnieuw koud, regen en ook nog eens
een springtij. Onze Reddingsbrigade wordt opgeroepen om te assisteren bij het evacueren van
duizenden mensen van het strand van Egmond.
De lampjes van de Fjoertoer gingen uit als een
nachtkaars. Door de enorme inzet, ook van onze

ren die bekend staan om hun helderheid.”
“De Challenge bestaat uit ijsdippen, dat is een
sprong in het ijskoude water in het Tingvellirmeer van maximaal tien minuten, daarna een
hardlooptocht door het berglandschap van tien
kilometer en als laatste onderdeel een fietstocht
van zestien kilometer tegen een berg met een
stijgingspercentage van vijftien procent. Toen de
autoriteiten in IJsland vergunning werd gevraagd
om de Ice Challenge te mogen doen werd aanvankelijk gezegd dat het een onmogelijke missie
zou zijn. Toch hebben wij de IJslanders kunnen
overtuigen en werd vergunning verleend, onder
strenge voorwaarden. Zo zou er maar één ambulance en één arts met twee verpleegkundigen
beschikbaar zijn. Voorwaarde was ook dat zodra
er twee deelnemers doktersbehandeling nodig
zouden hebben de tocht zou worden gestaakt. De
IJslanders kregen gelijk, op een bepaald moment,
met vijf graden onder nul en windkracht zes
tegen, zaten er acht mensen met onderkoeling in
een volgauto, twee lagen in de ambulance en was
er een fiets gevonden in de sneeuw zonder berijder, deze was zo onderkoeld dat hij letterlijk en figuurlijk de weg kwijt was. Hij is wel gevonden en
het is met hem goed gekomen. Het gevolg van dit
alles was vanzelfsprekend dat de Challenge werd
stilgelegd. Geen mens heeft hem dus uitgereden.
Het was wel leuk dat toen ik na de ijsdip boven
water kwam de IJslandse Televisie Omroep mij
stond op te wachten en mij ging interviewen”.
“Ik heb al heel wat gedaan op sportgebied, onder
andere de marathon van New York, maar deze
onderneming was zo adembenemend mooi, dat
ik kan zeggen, dat dit het mooiste is geweest wat
ik in mijn leven heb meegemaakt. Het doel van
de Ice Challenge was om middels sponsoring
geld in te zamelen, dat is boven verwachting goed
gelukt. Sponsors kwamen uit het hele land, maar
de regio Wijk aan Zee heeft goed gescoord, zowel
door particuliere als zakelijke sponsors, hiervoor
nogmaals onze hartelijke dank”.
~ Tekst: Georges van Luijk, Foto: privébezit ~

mannen en vrouwen, hebben er zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.
• Tata wil het nog een beetje schoner zien te
krijgen en plaatst, naast de vijf meetpunten die
er zijn, nog eens extra monitoren die het stof
moeten besnuffelen.
• Maar zo hebben wij ook controles op de visvangst door particulieren.
• Wij hebben een spannende inval in de Zwaantraat. Dit bleek gelukkig om een oefening te gaan.
• Wethouder van Weel op bezoek bij de dorpsraad om over de paarden op het weiland te
praten. (Wordt vervolgt).
• En tot slot, een altijd vrolijke dame die ons
groen er netjes en verzorgt laat uitzien. Met de
grootste zorg en rust kan zij soms uren de boel
in orde maken. Wat hebben wij toch een mooi
en bijzonder dorp, mede dankzij haar. Vanaf nu,
wanneer wij haar bezig zien, geven wij haar een
schreeuw, een toeter, een lach of een echte duim
omhoog om onze waardering te uiten.
~ Tekst en foto: Dirk-Jan Prins ~

Puinpaden gaan weg
PWN zal begin 2016 een aantal puinpaden in het
duingebied verwijderen. Eén van de puinpaden
die verwijderd wordt, is het puinpad in het duingebied ‘De Rellen’ ten noorden van Wijk aan Zee.
Het streven is om deze werkzaamheden uit te
voeren vóór 1 maart 2016 (wanneer het broedseizoen start). PWN is al een aantal jaar bezig met
het opruimen van ‘puinpaden’. Puinpaden zijn
paden die bestaan uit materiaal dat niet thuishoort in het duin. Het zijn onnatuurlijke paden,
die vaak oneffen zijn en verhard. Juist op deze
plekken in het duin wil PWN liever natuurlijke,
onverharde paden zoals die elders voorkomen.
Doordat de paden weer een natuurlijk karakter krijgen, krijgt de natuur ook meer kans om
te groeien en te bloeien. Dat levert weer mooi
begroeide bermen op en open stukjes met zand
waar insecten en amfibieën kunnen leven. De
werkzaamheden zullen bestaan uit het afgraven
van de bovenlaag, die bestaat uit hoogovenslakken (een restproduct dat vrijkomt bij de productie van ijzer in de hoogovens) en eventueel aanwezig puin in de onderlaag. De werkzaamheden
worden uitgevoerd met een kraan en het afval zal
worden afgevoerd met vrachtwagens of dumpers.
Na afloop zal het pad weer worden aangevuld
met zand van projecten, die elders in het duin
uitgevoerd worden. Dit is schone voedselrijke
grond.
Sabotageactie tegen de Duitsers
Het verhaal gaat dat de hoogovenslakken, als het
gaat om het pad in de Rellen, gestort zijn door
de Duitsers in deTweede Wereldoorlog als pad
naar een bunkercomplex. De slakken zouden zijn
gebruikt als gevolg van een gedeeltelijk geslaagde
sabotageactie van hoogovenwerknemers om de
hoogovens lam te leggen als staalproducent voor
de Duitse oorlogsmachine. Dit pad zou het tastbare gevolg kunnen zijn van deze actie zo lang
geleden. Tot op heden was dit verhaal de reden
om dit pad niet op te ruimen. Onduidelijk is in
hoeverre dit ook werkelijk zo is. De Dorpsraad
heeft hierover navraag gedaan bij oudere Wijk
aan Zee-ers, maar deze kenden dit verhaal niet.
Het verwijderen van de verharding van het pad
zal voor de huidige generatie naar verwachting
dus geen probleem zijn. Voor vragen kunt u per
mail contact opnemen met PWN-boswachter
Fred van den Bosch (fred.v.d.bosch@pwn.nl).
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Schaak!

Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van
zomerhuizen en andere belangstellenden kunnen de
Jutter - zolang de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein
Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk,
Dirk-Jan Prins, Angela van Tunen, Heleen Vink
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-54717111
Administratie/advertenties: Peter Duin 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: Neeltje Snijdershof 27,
1949 BS Wijk aan Zee, tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen,
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme of
ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. Overname
uit De Jutter mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’
mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis voor
dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage is welkom)
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.
Internet Jutter: Rick Spijker, Peter Duin en Kuno Hamers
Opmaak: Marian van den Hul/Angela van Tunen
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter
Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk
aan Zee. (met duidelijk naam en adres).
Opzegging 2 maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Levende kerststal bij De Vrijheit

Niet alleen de kerstman kwam langs op basisschool de Vrijheit. Op het schoolplein verscheen - als een wonder - een complete levende kerststal, met schapenganzen en zelf een
echte kameel. groot en klein genoot van deze onverwachte voorstelling.
Foto: Stephanie Dumoulin

Nieuws van SV Wijk aan Zee
SV Wijk aan Zee start opnieuw met Kaboutertraining en organiseert een speciale actie voor
nieuwe jonge leden! Het is de bedoeling om rond
de voorjaarsvakantie in februari, op de maandagmiddag vanaf 17.00, voor de allerkleinste
voetballertjes (4-6 jaar) weer een training te gaan
verzorgen.
Het lidmaatschap van onze kabouters, maar ook
voor elk ander nieuw jeugdlid tot 13 jaar (t/m

D-pupillen) willen we voor het restant van dit
seizoen 2015 – 2016 gratis aanbieden!
Deze speciale ledenwerf-actie is geldig tot 1
augustus 2016 en om voetbal voor onze nieuwste
kleine voetballers zo laagdrempelig mogelijk te
houden, verzorgen wij als club de voetbalkleding.
Voor meer informatie, graag even informeren bij
1 van onze vrijwilligers of bekende ouders van
andere spelers.

SV Wijk aan Zee heren 1 (voetbal)
speelt op24 januari 2016, 14.00 uur
Thuis tegen Limmen

SV Wijk aan Zee dames 1 (handbal- zaal)
speelt op 3 januari, 12.10 uur
Uit tegen Zaanstreek DS1

Afvalpas bij afvalbrengstation

Opnieuw gaat Wijk aan Zee voor predicaat Kern met Pit
Dit keer vanwege de realisatie ontsluiting
Bunker in het Gaasterbos. Dit is een onderscheiding van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij. De prijs is bedoeld
voor bewonersinitiatieven die zich inzetten
voor de verbetering van hun buurt of wijk.
In 2013 ontving Wijk aan Zee de prijs voor
Rondje Wijk aan Zee en in 2014 voor de
Dorpswandeling. Het nieuwe derde project,
de Mannschappenbunker van Wiederstandsnetz 122, is dit jaar uitgegraven. Met behulp
van Tata Steel is de bunker voorzien van
een stalen deur en verlichting. Er moet nog
heel veel gebeuren voordat de bunker op 1

Bezoekers parkeervergunningen

Zoals iedereen ondertussen weet, mag er vanaf
vrijdagavond 19.00 tot zondagavond 19.00 u niet
geparkeerd worden zonder vergunning in de
daarvoor aangewezen gebieden. De meeste bewoners hebben een vergunning. Deze vergunning is
overgegaan van een papieren exemplaar naar een
digitaal controlesysteem. Maar wist u dat er ook
vergunningen zijn voor bezoekers, de zogenaamde bezoekersvergunning? Aan deze vergunning

mei, bij de opening van het seizoen, voor
de eerste keer open kan voor het publiek.
Op zaterdag 23 januari vindt om 10.00 uur
de prijsuitreiking, groot duizend euro, plaats
in het Strandhuis in Wijk aan Zee. Er is een
markt met kramen waarop elk project zich
kan presenteren. En wie weet gaat het project zelfs op voor de Provinciale of Nationale
trofee. Het juryrapport en het aantal stemmen zullen de doorslag geven.
Tevens zullen die dag de nieuwe projecten
voor 2016 zich presenteren. Nieuwsgierig
geworden? Kom gerust even kijken op 23
januari. Supporters zijn welkom.
zit wel een voorwaarde. Zo mag niemand op het
adres, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, een auto bezitten. Indien u een dergelijke
vergunning wilt en de gemeente belt, krijgt u te
horen dat deze aanvraag uitsluitend via de balie
van de gemeente kan. Dit is onjuist! Via de site
Beverwijk.nl kan deze ook digitaal aangevraagd
of verlengd worden. Dit scheelt weer een rit naar
de balie van de gemeente. U moet dan wel inloggen met uw DigiD.

Vanaf 2 januari 2016 hebben bezoekers de
afvalpas nodig om toegang te krijgen tot het
ABS Beverwijk. Voor het ABS in Velsen-zuid
geldt al langer dat bezoekers zich met de afvalpas
moeten registreren. Met de afvalpas legitimeert
de inwoner zich bij de slagboom. De afvalpas
is gekoppeld aan het woonadres en is geldig
op zowel het ABS Beverwijk als het ABS in
Velsen-zuid. Het is belangrijk dat bezoekers
de afvalpas meenemen naar de ABS-en, zonder pas gaat de slagboom niet open. Bedrijven
hebben op het ABS Beverwijk geen toegang.
De oude passen (ook die van ReinUnie) zijn
nogsteeds geldig. Is de pas zoek of defect? Dan
kunt u een nieuwe afvalpas aanvragen bij de
klantenservice van HVC op werkdagen tussen
08.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 0800-0700
De kosten voor nieuwe afvalpas bedragen € 15,-.
Nieuwe bewoners kunnen binnen 3 maanden na
verhuizing een gratis afvalpas aanvragen.
ABS Beverwijk is gelegen op de Binnenduinrandweg op het BUKO bedrijventerrein in Beverwijk.
ABS Velsen ligt aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. De openingstijden van beide ABSen zijn maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur en zaterdag van 9.00 – 15.00 uur.

Hoog bezoek bij Een Zee van Staal
Het College van B&W heeft dinsdag 8 december
een werkbezoek gebracht aan het beeldenpark
Een Zee van Staal in Wijk aan Zee.
Ondanks de regen was het een geslaagd bezoek,
ze lieten zich informeren over de beelden in het
park en de verschillende activiteiten zoals de
schoolprojecten en plannen voor de toekomst.

Hangen de spandoeken al aan de
viaducten tussen
Beverwijk en Wijk aan
Zee? Dat zijn namelijk
de eerste voortekenen
dat het binnenkort
weer tijd is voor het
Tata Steel Chess Tournament. Dit betekent
twee weken lang weer een zomerse drukte in
Wijk aan Zee in januari. Bij de Masters is
wereldkampioen Magnus Carlsen weer van
de partij, evenals oud wereldkampioene bij
de dames Hou Yifan, Nederlands kampioen
Anish Giri en de winnaar van de Challengers verleden jaar, de pas 16-jarige Chinees
en beoogd opvolger van Magnus Carlsen
Wei Yi.
Bij een bezoek aan De Moriaan kan ook
gelijk het nieuwe campagnebeeld bewonderd
worden aan de wanden van de aangepaste
sporthal. De blauwe lucht en de zee zijn erin
gebleven maar de twee schakers zijn vervangen door een bewerkte panoramafoto van de
kustlijn van de IJmond.
Wilt u het schaakvolk ontlopen door tijdens
het toernooi een dagje uit te plannen? Ga
dan niet 21 januari naar het NEMO Science
Center in Amsterdam of 27 januari naar
het Spoorwegmuseum in Utrecht, want dat
zijn de dagen dat op die locaties de Masters
hun partijen buiten Wijk aan Zee spelen.
Tijdens het toernooi bereiken mij wel eens
geluiden waaruit blijkt dat vele inwoners
van Wijk aan Zee die schakers maar in zich
zelf gekeerde figuren vinden, waarvoor je
goed moet uitkijken als je met de auto door
het dorp rijdt want ze steken gewoon de weg
over zonder te kijken! Wel, ik kan dat noch
bevestigen, noch ontkennen. Wel weet ik dat
ook de schakers goed moeten uitkijken in
Wijk aan Zee. Via de media heb ik vernomen dat mensen in Wijk aan Zee wel eens
vergeten de handrem aan te trekken als ze
hun auto op een oprit parkeren. De schakers
dienen dan ook goed op te letten voor overstekende auto’s! En dat is nog niet alles. De
geruchten gaan dat er dit jaar ook iemand
met een kruisboog heeft geschoten ergens op
straat in Wijk aan Zee. Ik adviseer dan ook
aan alle schakers: Ga niet meer alleen over
straat! Twee zien meer dan één!
Eén ding moet er nog even besproken
worden: de Bonte Avond. Het feest voor de
inwoners van Wijk aan Zee op de laatste zaterdag van het toernooi. Altijd druk bezocht
in de grote witte tent op de Dorpsweide.
Daarna noodgedwongen verhuisd naar de
bar/foyer van De Moriaan. Afgelopen jaar
was het weer in De Moriaan maar toen in
de Zeedistel en de Zeester. Alle tafels en stoelen eruit, voldoende drank ingeslagen, discotheek geregeld. Laat het volk maar komen.
Maar… er kwam bijna niemand opdagen!
Is er te weinig ruchtbaarheid aan gegeven?
Was het weer te slecht? Het leek in ieder
geval wel op een georganiseerde boycot. Hoe
dan ook, de inwoners hebben DJ Bas en John
flink in de kou laten staan! Dat moet toch
anders gaan dit jaar. Zaterdagavond 30 januari is de herkansing. Weer in De Moriaan
en terug in de bar/foyer. Gratis entree en vol
is vol. Deze keer gaat de muziek verzorgd
worden door de rock coverband Xcusa. De
verwachting is dat DJ Bas en John ook tot
de bezoekers zullen horen. Een klein excuus
aan hen is dan wel op zijn plaats. En dan
eindig ik nu maar met dezelfde woorden als
verleden jaar: Misschien zie ik u daar!
Jan van den Ende,
Internationaal Arbiter Tata Steel Chess
Tournament
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 1 januari
Op het strand bij SunSeaBar: Nieuwjaarsduik
Aanvang 14.00 uur
Zaterdag 2 januari
Sonnevanck: Mr Boogiewoogie, Eric-Jan Overbeek; Aanvang 21.00 uur
Zondag 3 januari
Zee van staal: Rondleiding Zee van Staal
Aanvang 14.00 uur
Café de Zon: Nieuwjaarsreceptie voor dorpsgenoten; Aanvang 16.00 uur
Vrijdag 8 januari
Sonnevanck: Crazy Piano. U vraagt, wij spelen.
Aanvang 21.00 uur
Zaterdag 9 januari
Sonnevanck: Live muziek: Spijkerblues
Aanvang 22.00 uur
Zondag 10 januari
Aloha Beach: Nieuwjaarsborrel
Aanvang 12.00 tot 17.00 uur
Woensdag 13 januari
Gouden Gunje: vergadering Dorpsraad; aanvang
20.00 uur.
15 januari t/m 31 januari
Moriaan: Tata Steel Chess Tournament
Vrijdag 15 januari
Sonnevanck: Live muziek: Stemmen & snaren
Aanvang 22.00 uur
Zaterdag 16 januari
Sonnevanck: Gethouse bluesband; Schaken en
blues; Aanvang 22.00 uur
Woensdag 20 januari
Sonnevanck: PopQuiz
Aanvang 20.30 uur
Vrijdag 22 januari
Sonnevanck: Crazy Piano, feest rond de vleugel
Aanvang 21.00 uur
Zaterdag 23 januari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Sonnevanck: Elvis the king; tribute to the king
Aanvang 21.00 uur
Vrijdag 29 januari
Sonnevanck: Livemuziek 4Sure
Aanvang: 21.00 uur
Zondag 31 januari 2016:
Julianaplein: Koninginnenmarkt;
van 12.00 – 19.00 uur

Belangrijke telefoonnummers
Dorpskerk
Zondag 3 januari
Ds. G. van Doornik te Maassluis
Zondag 17 januari
Oec.dienst in Dorpskerk. Pater Putman en
drs. M. Lindeman
Zondag 31 januari
Mevr. prof. Dr. M. van Veen te Weesp
Kerkdiensten Odulphusparochie
Zaterdag 2 januari
19.00 uur eucharistieviering		
voorganger p .R. Putman Samenzang
Zondag 10 januari		
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman Odulphuskoor
Zaterdag 16 januari
19.00 uur themaviering		
voorganger drs. J. de Wildt Themakoor
Zondag 17 januari
Dorpskerk 10.00 uur oecumenische viering
voorgangers p. R. Putman en
drs. M. Lindeman 		
Odulphuskoor
Gebedsweek voor de Eenheid der Kerken
Zondag 24 januari
9.30 uur woord- communieviering
voorganger p. M. de Haas Odulphuskoor
		

Oecumenische bijbelkring

Maandag 4 januari vijfde avond van de oecumenische bijbelkring. Het jaarthema dat de groep
gekozen heeft is: De profeten. Deze avond: Jesaja.
Diaken Marcel de Haas is de gespreksleider.
Let op: aanvang vervroegd naar half acht.

Praktisch Mediteren

Er starten weer nieuwe cursussen Praktisch
Mediteren. In zes wekelijkse, op Haptonomie en
Mindfulness gebaseerde lessen van anderhalf
uur, leer je stapsgewijs hoe je meditatie praktisch
kunt integreren in je dagelijks leven. In Wijk
aan Zee: op woensdagavond (20.00-21.30) van 6
januari t/m 10 februari Locatie: De Zwaanstraat
17, 1949BC. Er zijn ook cursussen in Heemskerk
en Beverwijk. De hele cursus kost 87,-. Voor
aanmelden, informatie of een gratis proefles, bel
Paulien Pinksterboer: 06-53675676 of 0251272660 of stuur een mail: info@haptonomietime-out.nl De volgende cursussen starten in de
tweede week van maart (week 10). Kijk tegen die
tijd op de website www.haptonomie-time-out.nl

Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Vrijwilligers gezocht

Wilt u zich inzetten voor dorpsgenoten én bent
u met enige regelmaat beschikbaar? Dan zijn
wij op zoek naar u! Het Sociaal team zet zich
in voor inwoners van Wijk aan Zee die wel wat
hulp of gezelschap kunnen gebruiken. Met het
doen van iets heel kleins kunt u al veel betekenen
voor iemand anders. En dat kan op verschillende
manieren. Samen maken we Wijk aan Zee!
Een beetje hulp voor anderen
Er komen steeds meer signalen, van zowel
inwoners als professionals zoals Buurtzorg, dat
er in Wijk aan Zee behoefte is aan een pool van
vrijwilligers.
Deze vrijwilligers zijn nodig om uw dorpsgenoten bijzondere momenten te bezorgen. Dit kan
variëren van een stukje lopen door het dorp en
een kopje koffie drinken op een terras tot samen
met iemand een gezelschapsspelletje doen zodat
de partner (mantelzorger) de tijd heeft om wat
anders te doen of er zelf even uit te zijn.

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 06-20631119
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

Flexibele tijden
Als vrijwilliger sta je ervoor open om één of
meerdere activiteiten te ondernemen met
dorpsgenoten die daar behoefte aan hebben. De
momenten wanneer u beschikbaar bent als vrijwilliger kunt u zelf bepalen. Dit kan bijvoorbeeld
één uur in de twee weken zijn, maar ook zoeken
wij vrijwilligers die meerdere malen in de week
beschikbaar zijn.
Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen aan de vrijwilligerspool? Meld u dan nu aan door te bellen
naar 06-11035327 en vraag naar Marco of stuur
een e-mail naar sociaalteam@beverwijk.nl t.a.v.
Marco. Na uw aanmelding neemt hij zo spoedig
mogelijk contact met u op.
Ook voor vragen en meer informatie kunt u bellen of e-mailen.

Vrijwilligers Heliomare
Je bent Welkom bij Heliomare. Wij zoeken
vrijwilligers die ons op schooldagen tussen
12.00 en 13.30 uur wil helpen bij REA college
VBO. Werkzaamheden zijn broodje/drinken
aanreiken en licht huishoudelijk kantinewerk.
Op schooldagen bereikbaar tussen 8.15 en
15.15 uur tel.nr. 06-44367567

