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Heliomare zoekt aansluiting

Gezondheidscentrum
Welmers: “We hebben hier veel verstand  van 
sport, bewegen en een gezonde lifestyle, dan ligt 
een gezondheidscentrum voor de hand.  
Misschien zouden de huisartsen en fysiothera-
peuten hier onderdak kunnen krijgen. 
Nogmaals, het zijn geen concrete plannen, maar 
ideeën. We nodigen de bewoners van Wijk aan 
Zee nadrukkelijk uit om mee te denken. Daarbij 
kunnen we ook met andere partners in zee gaan. 
Dus niet alleen ‘zouden jullie dit niet kunnen 
doen’, maar ook: ‘hee, ik zou dit met jullie willen 
doen’. 
Het kan iets met bewegen zijn, maar ook eten. 
We hebben hier ook een restaurant. Maar dan 

moet het wel gezond zijn. Het moet wel passen 
bij waar wij hier voor staan.”

Ideeën zijn welkom
Esveld: “Het is een uitnodiging aan Wijk aan Zee, 
dat goede ideeën welkom zijn. We zien op warme 
dagen het hele strand leeglopen langs Heliomare. 
Hoe kunnen we daar nu verbinding mee ma-
ken?” Welmers denkt ook aan de sporthal. “De 
sporthal moet gerenoveerd worden, Misschien 
kunnen we die anders op het terrein zetten met 
meerdere functionaliteiten. Het zou mooi zijn als 
er voorzieningen zijn die bij ons een plek kunnen 
krijgen die door schaalgrootte hier gerealiseerd 
kunnen worden. Dat is een onderdeel van onze 

open instelling richting de gemeenschap. We 
moeten natuurlijk ook gaan kijken wat er mo-
gelijk is. Wie ga je erbij betrekken, hoe ga je het 
financieren? ” Esveld: “ Het zou zo mooi zijn als 
wij als Heliomare ook een stukje kunnen inves-
teren aan het leefbaar houden van het dorp. Dat 
zou ik wel heel mooi vinden. Want ik gun het ‘t 
dorp ook dat het de faciliteiten behoud waardoor 
het leefbaar blijft. Voor jongeren, maar ook voor 
ouderen. Niet alleen in Wijk aan Zee, maar langs 
de hele kuststreek, zie je dat de faciliteiten terug-
lopen. Dan zou het wel mooi zijn als wij eraan bij 
kunnen dragen dat het hier op peil blijft.”
 
       Tekst: Marian van den Hul/Foto: Heleen Vink.

De gemeente Beverwijk vindt de gezondheid van 
haar inwoners belangrijk en wil deze bevorderen. 
Daarom maakt de gemeente iedere vier jaar een 
gezondheidsplan. Voor het eerst is er nu, samen 
met de 10 regiogemeenten, een regionaal gezond-
heidsplan opgesteld. Hierin staat welke gezond-
heidsonderwerpen de komende jaren (2017-2020) 
belangrijk zijn. Aan die plannen werken de 
gemeenten samen met de GGD. Door zaken samen 
op te pakken staan we sterker dan iedere gemeente 
afzonderlijk.

Speerpunten in het gezondheidsbeleid
Gezondheidsverschillen:.
Een lagere opleiding kan leiden tot een slechtere 

gezondheid. Dit komt doordat je minder gunstig 
werkt, woont en leeft. Dit verschil in gezondheid 
willen we verminderen. Daarom streven we naar 
een verbetering van de gezondheid en leefstijl. 
Een voorbeeld hiervan is de gemeentelijke col-
lectieve zorgverzekering. Hierbij kunnen mensen 
met een laag inkomen zich tegen lage kosten 
uitgebreid verzekeren.

Bewegen voor iedereen.
Door te bewegen verbeter je je lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. Veel mensen in Beverwijk 
bewegen al voldoende. 
Daarom is er extra aandacht voor beweging on-
der mensen met een beperking of ziekte. En voor 

het stimuleren van beweging onder jongeren. De 
buurtsportcoaches doen dit onder andere door 
Sporten in de wijk, Sportinstuif en het Wandelen 
in de buurt.

NIX18.
Het is belangrijk dat minderjarigen rookvrij kun-
nen opgroeien, binnen- en buitenshuis. Voor-
lichting over het gebruik van genotmiddelen aan 
jeugd, scholen en ouders blijft belangrijk. Maar 
er is ook begeleiding en voorlichting nadat het al 
mis is gegaan.

Terugdringen emotionele problemen.
Kinderen die worden gepest en eenzame ouderen 

lopen meer risico op gezondheidsproblemen. 
Dit zijn vaak psychische klachten. 
Scholen, jeugdartsen en het Sociaal team Bever-
wijk worden ingeschakeld bij de aanpak hiervan. 
Doel is het terugdringen van het aantal jonge-
ren en ouderen met een verhoogd risico op een 
depressie. 
Er worden trainingen gegeven en ontmoetingsac-
tiviteiten georganiseerd.

Getracht wordt iedereen zelf aan het werk te 
zetten om hun gezondheid en functioneren te 
verbeteren. 
Hierbij houden we altijd oog voor die groep die 
dit zelf niet redt en hierbij hulp nodig heeft.

Werken aan de gezondheid van onze inwoners

Het Speciaal Onderwijs van Heliomare is verhuisd 
naar Heemskerk. Daarmee is niet alleen grond 
vrijgekomen, ook binnen het gebouw is ruimte. 
Voor de invulling nodigt Heliomare bewoners van 
Wijk aan Zee nadrukkelijk uit om mee te denken 
over initiatieven die voor cliënten van Heliomare 
én bewoners van Wijk aan Zee gebruikt kunnen 
worden.  Een gesprek met  Patricia Esveld,  voor-
zitter van de raad van bestuur van Heliomare, en 
collega-bestuurder  Jan Welmers. 

Op 2 november wordt de nieuwbouw in Heems-
kerk officieel geopend. Het is een integraal kind 
en jeugdcentrum geworden, met naast de school 
ook een uitgebreid aanbod aan  behandelthe-
rapieën en binnenkort ook kinderopvang met 
warme maaltijden. Jan Welmers is trots op de 
nieuwe vestiging. Met zichtbaar plezier vertelt 
hij over het nieuwe multifunctionele centrum.  
Welmers is sinds april dit jaar lid van het bestuur, 
naast Patricia Esveld, die een klein jaar eerder 
aantrad als opvolger van Cees Raaijmakers. 

REA-college verhuist 
De verhuizing van het Speciaal Onderwijs is 
niet de enige verandering voor Heliomare.  Zo 
is de sector wonen en dagbesteding afgestoten 
en overgedragen aan partners in de regio. Het 
woontrainingscentrum op de Voorstraat is 
overgenomen door Odion. Ook het REA-college 
vertrekt uit Wijk aan Zee. Patricia Esveld legt uit: 
“De focus ligt voor Heliomare nu op de kort-
durende herstelzorg. Hierdoor kunnen wij ons 
richten op  revalidatie, speciaal onderwijs, arbeid 
en bewegen en sport.”  

Plannen voor Wijk aan Zee
Die nieuwe focus heeft ook ruimte gegeven voor 
andere plannen. Welmers: “ Wij zitten hier op 
een unieke locatie in deze prachtige duinpan.  Er 
is nu een flink stuk grond vrij gekomen. Op dit 
moment liggen er nog geen concrete bouwplan-
nen. Daarom zijn wij nu met de gemeente in ge-
sprek om te bedenken wat wij hier graag zouden 

zien. Wij willen geen gesloten bolwerk zijn. 
Als wat wij hier doen ook kan bijdragen aan de 
gemeenschap van Wijk aan Zee, dan grijpen we 
dat met beide handen aan.” Patricia Esveld vult 
aan: “Wij bevinden ons nog nadrukkelijk in het 
droomstadium. Hoe kun je van Heliomare een 
bruisend centrum maken? Nu wordt er wel eens 
geklaagd dat de avonden en weekenden zo saai 
zijn. Het zou mooi zijn als je een win-winsituatie 
kunt creëren, waarbij je bepaalde faciliteiten voor 
het dorp schept, maar ook voor de cliënten van 
Heliomare.”
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Dorpsgenoten

Monumenten in Wijk aan Zee - Heliomare

Heliomare, de Latijnse vertaling van ‘zon en zee’ (gemeentelijk monument) werd in 1929 gebouwd als ‘Rooms 
Katholiek Herstellingsoord voor longlijders en zwakke kinderen’ oftewel als sanatorium. De ‘Eerwaarde Zusters van 
de Congregatie van de Heilige Carolus Boromëus te Maastricht’ namen de verpleging op zich. In 1935 is een school 
van zeven klassen met twee onderwijzeressen in gebruik genomen. De werkomstandigheden van de leerkrachten 
waren bijzonder zwaar. De kinderen lagen namelijk zo veel mogelijk buiten op de grote terrassen. De leerkrachten 
moesten vaak uren lang in een temperatuur van om en nabij het vriespunt les geven. 
In 1952 zag het ernaar uit dat het sanatorium zijn langste tijd had gehad. Door de ontwikkeling van moderne anti-
biotica werd het aantal zieken met abcessen minder en de tuberculose patiënten verminderde eveneens. Besloten 
werd om zich te gaan richten op revalidatiepatiënten. Het Revalidatiecentrum Heliomare werd uitgebreid met een 
kinderafdeling, een school en een sportlokaal. Ten behoeve van het Revalidatiecentrum werd in 1964 een groot 
stuk bijgebouwd. Een tweede uitbreiding is in 2002 voltooid.

Bron: Historische Dorpswandeling. Uitgave: Toeristen Informatie Punt De TIP. Boekje te koop voor 2 euro.

Een geboren Haarlemmer die opgegroeid is in 
Velsen-Noord, Theo van Kouteren. De meeste Wijk 
aan Zeeërs kennen hem als de man met de geiten, 
hoewel dat er nu nog maar één is, in de bocht van 
de Burgemeester Rothestraat. Na zeven jaar Bever-
wijk woont Theo sinds 1987 met zijn vrouw Ivonne 
en de jongens Vincent en Jarno in Wijk aan Zee. 
Jarno woont met zijn vrouw Cindy en dochtertje 
Emily hier in de straat.

“Mijn vader werkte bij de Hoogovens en het 
was makkelijker om in de buurt van het werk te 
wonen, waardoor wij verhuisden naar Velsen-
Noord, ik was toen een jaar of tien. Ik heb de 
MTS Werktuigbouwkunde gedaan en ging 
werken bij de Hoogovens. Ik was nog niet afge-
studeerd toen ik er begon. Het einde van mijn 
studie heb ik gedaan toen ik al bij de Hoogovens 
werkte. Ik werd hogedruk pijpmonteur, dat is ie-
mand die pijpen aan elkaar last. Na een paar jaar 
liep ik over het terrein en realiseerde mij dat ik 
niet vrij en niet blij was, ik zat bijna de hele dag 
binnen. Ik was vierentwintig en ik vond het mooi 
geweest, stopte ermee en ging naar de P.O.S.N.H, 
de ‘Politieschool Noord-Holland’ in Amster-
dam. Na een jaar was ik politieagent, de meeste 
jaren heb ik gediend in Haarlem. Daarna naar 
Beverwijk, ik heb nog met Aart van Oostveen in 
de auto gezeten, die hier zijn laatste jaren voor 
zijn pensioen de Wijkagent was. Onze jongens 
zaten nog hier op school en waren blij dat ik 
stopte bij de politie, niet dat ze werden gepest, 
maar wel werden ze erop aangekeken. Ik was tot 
juli 2000 brigadier, maar door de veranderende 
maatschappij had ik niet meer het plezier in mijn 
werk dat ik wel had toen ik eraan begon. Na mijn 
politie carrière heb ik gewerkt als monteur en 
verkoper van racefietsen in een wielerspeciaal-
zaak. In mijn vrije tijd was ik mecanicien in een 
amateurwielerploeg”.

“Ivonne en de kinderen kennen mij niet anders 
dan op de racefiets, nu nog fiets ik elke dag nog 
zeker twee en een half uur, behalve zaterdag, 
dat is onze ‘Mickey Mousedag’, de dag van de 

boodschappen en gezamenlijk aan de koffie. Ik 
heb altijd gesport, hardlopen en racefietsen. Het 
zijn allebei duursporten, maar qua beweging en 
fysiek zijn het totaal andere sporten. Het zijn 
tegenstrijdige bewegingen en het fietsen hou je 
langer vol. Fietsen doe ik nog steeds, hardlopen 
niet. Ik heb een kamer vol met bekers en foto’s. 
Ik heb zoveel wedstrijden gewonnen, zowel met 
lopen als fietsen. Met hardlopen heb ik wel 150 
wedstrijden gewonnen en ben ik vier keer Neder-
lands kampioen geweest. Met wielrennen heb ik 
bij amateurs en de veteranen een grote handvol 
wedstrijden gewonnen. Ik heb meegedaan met 
de WK bij de veteranen, dat was in Tirol. Tot 
mijn zestigste heb ik wedstrijden gereden. Mijn 
capaciteiten liggen meer bij het hardlopen, maar 
mijn hart ligt bij het fietsen. Dat komt misschien 
ook wel door de techniek, ik vind het heerlijk om 
te sleutelen aan de fietsen, dat doe ik nog steeds. 
Ik heb een aantal fietsen, die ik tot in de puntjes 
onderhoud, na elke tocht worden ze brand-

schoon in de garage opgehangen. Bij de profs 
was het al gewoon, maar ik was één van de eerste 
amateurs die het merk Campagnolo op mijn fiets 
had gemonteerd. Voor de wedstrijden kwamen 
andere renners kijken, sommige lagen onder de 
fiets te kijken naar de techniek van het duurste 
merk remmen en versnellingen. Ik werd al snel 
‘Campagnolo Theo’ genoemd”. 

“Ik heb naast mijn huis een stukje grond, 
waarmee ik niet wist wat ik ermee zou doen. 
Mijn  collega Aart adviseerde om geiten te gaan 
houden, nou dat heb ik gedaan. Drie koppeltjes 
heb ik er gehad. Vorig jaar november is er één 
gestorven. Dat was ook een verhaal, hij had een 
gezwel en de veearts moest hem laten inslapen. 
Die veearts had hem een spuitje gegeven en 
vroeg of hij nog even mocht plassen. ‘Natuurlijk’, 
zei ik en liep naar mijn huis. Toen ik zag dat hij 
niet achter me aanliep, ging ik terug. ‘Komt u 
niet’? ‘Nee, ik heb al tegen de schutting geplast’. 

Hij liep naar zijn auto en ik vroeg hem wat ik 
met dat dode dier moest. ‘Oh, bel de dierenam-
bulance maar’ en weg was hij. Dat deed ik, maar 
die zeiden dat zij niet komen voor een dode geit, 
‘Kom hem maar brengen’. Met mijn buurman heb 
ik het dier in een plastic zak gestopt en het naar 
Heemskerk gebracht. 

Ik heb nu nog een geit, die is al twaalf jaar en als 
hij ook de pijp aan Maarten geeft stop ik ermee, 
geen nieuwe geiten meer. Ik heb nogal al wat 
met die dieren meegemaakt, horens vast  in het 
hek, dat ze over het hek sprongen, met man en 
macht achter ze aangerend over de straat. Het 
zijn gemakkelijke dieren, je geeft ze wat hooi en 
water, vetgemest worden ze wel door de buren. 
Wij voelen ons Wijk aan Zeeërs, wij hebben het 
best naar onze zin en gaan hier niet meer weg, 
behalve in een houten pyjama. Maar dat hopen 
zo lang mogelijk uit te stellen.
          Tekst: Georges van Luijk/Foto: Stephanie Dumoulin.

Theo van Kouteren
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Vanaf het moment dat Elly Dubbeld betrok-
ken was bij de organisatie van concerten in de 
Dorpskerk had ze het gevoel dat er meer met de 
kerk gedaan kan worden. Wij vroegen haar wat 
zij voor ideeën had en wat er van is geworden. 

“Door mijn ervaring met strandpaviljoen ‘De 
Kust’, waar wij tientallen keren een huwe-
lijksplechtigheid hebben mogen organiseren, 
dacht ik waarom niet hier, in dit prachtige kerkje. 
Ikzelf ben niet kerkelijk, maar elke keer als ik 
hier binnen stap krijg ik zo een heerlijk gevoel 
van rust. Het is met het plein het middelpunt van 
ons dorp, daar kunnen wij gebruik van maken 
en moeten wij koesteren. Ik ben gaan praten met 
Marcel Lindeman, die de Kerkrentmeester is. Na 
overleg met Marcel kan ik aan de slag”.
“Nu is alles in kannen en kruiken en kan de 
belofte op eigen wijze gevierd worden. 

Getrouwd werd er natuurlijk al in de kerk, maar 
nu kan er naast kerkelijke inzegeningen ook een 
burgerlijk huwelijk worden gesloten en als men 
een samenlevingscontract bij de notaris afsluit, 
kan men het hier vieren. Als je dat in de kerk 
doet, kun je het zo feestelijk maken als je wilt, 
wil je al je vrienden en familie meenemen, kan 
dat. Je kan een vriend vragen het aan elkaar te 
praten”. 

“Wandelend uit de kerk over de rode loper en 
onder de rozenboog door, terwijl de klokken 
luiden, door de Zwaanstraat naar het strand om 
te toosten of een feest te vieren. Zo wordt het een 
dag om nooit te vergeten. Ik regel de voorge-
sprekken en zorg voor de styling van de kerk, 
eventueel met muziek of zang”. 

          Tekst: Georges van Luijk/Foto Jan-Paul van der Meij.

Kunst Ontmoetings Plek 
& Toeristen Informatie Punt

Voorstraat 12, 1949BH Wijk aan Zee 
T 06 814 68 816

OPEN: 
vrijdag t/m maandag van 13 tot 17 uur
dinsdag t/m donderdag gesloten www.tipwijkaanzee.nl

toeristen informatie punt

KOP van WaZ

www.kopvanwaz.nl

Al 12,5 jaar
Kunst Ontmoetings Plek Wijk aan Zee!

Colofon
Jaargang 36 • nummer 11• 2017
Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. 

De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12

Bezorging: Irene Gerlofsma  
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950

Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk, 
Angela van den Bos, Stephanie Dumoulin, Heleen 
Vink, Jan-Paul van der Meij, Martine Bleyi.

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze 
om redactionele redenen in te korten. De inhoud 
is voor de verantwoordelijkheid van de inzender. 
Anonieme of ongepaste inzendingen worden niet 
geplaatst. Overname uit De Jutter mag, mits de 
bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 
woorden bevatten en zijn gratis voor dorpsbewoners 
(maar een financiële bijdrage is welkom) en moeten 
schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.

Administratie/advertenties/opmaak: 
Peter Duin 0251-248551

Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153

Abonnement per post: 20 euro per jaar, overmaken 
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee. 
(Met naam en adres)
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

‘Ja, ik wil’, vanaf nu voor iedereen in de Dorpskerk

Bibliotheek IJmond Noord is op zoek naar een 
vrijwillige toezichthouder die wekelijks elke 
maandagmiddag toezicht willen houden tijdens 
de selfservice-uitlening in Jeugdservicepunt Wijk 
aan Zee.
Wat verwachten wij?
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om aanwe-
zig te zijn in het Jeugdservicepunt terwijl klanten 
zelf hun boeken inleveren, uitzoeken en lenen.
Het Jeugdservicepunt bevindt zich in een afgeslo-
ten deel van basisschool De Vrijheit. Dag/tijd: op 
maandag van 12.30-14.30 uur vanaf januari 2018.

Wat zijn de werkzaamheden?
Van tevoren de deur openen en de apparatuur 

aanzetten. Achteraf de apparatuur uitzetten en de 
deur afsluiten. 
Je bent vriendelijk, vindt het leuk om met men-
sen om te gaan, je bent handig met computers 
en in staat bovenstaande taken zelfstandig uit te 
voeren.

Wat bieden wij?
Wij bieden je een gratis bibliotheekabonnement, 
een kerstpakket en eens per jaar een gezellige 
feestmiddag.

Meer weten en/of opgeven?
U kunt contact opnemen met Marjolein Ver-
kerke. Email: mverkerke@obijmond.nl

Vrijwilliger gezocht voor het 
Jeugdservicepunt Bibliotheek
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Vincent is geboren in Amsterdam en opgegroeid 
in Bussum. Na zijn studie Nederlands is hij 
in Utrecht gebleven en woont met zijn vrouw 
Mariska in Bunnik. Vincent heeft heel leuke 
herinneringen aan Wijk aan Zee en komt er 
regelmatig. 

“Toen Egon Kracht, die ik kende van zijn 
optredens met Maarten van Roozendaal, mij 
vroeg om in de jury te zitten van het Singer 
Songwriter Contest van het ‘Juttersfestival’ 
kwam ik met Wijk aan Zee in aanraking. 
In de jury zat ook Luc Taekema, die regelde dat 
Mariska en ik een week konden logeren in de 
Pipowagen van Jan-Paul van der Meij. 
Vanaf dat moment had ik er een aantal vrien-
den bij. Het is zo jammer dat het festival niet 
meer bestaat, maar het kwam niet meer uit de 
kosten. Tijdens het Juttersfestival heb ik in de 
circustent een verslag gedaan van het Wereld 
Kampioenschap voetbal. Dat was lachen, Luc 
liep met een microfoon door de zaal en tijdens 
mijn verslag stond hij mensen te interviewen. 
Intussen liet Jan-Peter Bast van de Scene sam-
ples van geluiden horen. Geweldig was dat, het 
Juttersfestival”.

“Wijk aan Zee heeft zoveel van die oerplaatsen. 
Heel vaak ben ik in Sonnevanck geweest, ik 
heb er gespeeld en muziek gemaakt. In 2000 
hebben wij de cd ‘Zo klinkt Wijk aan Zee’ ge-
maakt met Egon, Jan-Paul en Luc, opgenomen 
in de studio van Jan-Paul. Wij kenden Wijk 
aan Zee met Luc, wij kenden geen Wijk aan 
Zee zonder Luc, Wijk aan Zee was gelijk aan 
Luc. Toen Luc stierf heeft  Mariska een tekst 
geschreven voor een liedje. Dat ging over een 

Bekende Nederlanders met herinneringen aan Wijk aan Zee

Cabaretier Vincent Bijlo

Wijk aan Zee zonder Luc. Nog steeds missen 
wij de humor en zijn dingen”.
“Een  jaar of tien geleden heb ik in mijn eentje 
een cd met dertien nummers opgenomen in de 
studio van Jan-Paul. Ik speelde alle instrumen-
ten, piano, bas, gitaar, een orgeltje en daarbij 
zong ik ook nog. Een aantal liedjes hadden 
Wijk aan Zee als onderwerp. 
Van 10 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond 
werkten wij door, dan gingen wij naar Son-
nevanck om te eten en bier te drinken. Daarna 
ging ik naar huis en kwam de volgende dag 

terug. Ik had nog andere verplichtingen, zoals 
optredens en het schrijven van teksten, dus ik 
was er niet elke dag, maar in die twintig dagen 
heb ik elke dag in de studio ervaren als een 
vakantie”.

“Tijdens een Juttersfestival heb ik een work-
shop gegeven, omdat de vraag aan de Wijk aan 
Zeeërs teksten te geven wel een erg hoog gehal-
te ansichtkaartenteksten had. ‘De zon schijnt 
in de zee’, enzovoort. Het was voor de cd ‘Zo 
klinkt Wijk aan Zee’. Ik heb de deelnemers on-

derverdeeld in groepjes. Elke groep kreeg een, 
thema zoals Woede, Liefde en Jaloezie. Heel 
leuke resultaten kregen wij. Ik herinner mij zo 
een mooie zin, ‘Mijn was is zwart, mijn longen 
zijn verwoest, maar ik kan hier niet weg, want 
ik zit hier vastgeroest’”.

“Ik heb zoveel gedaan in Wijk aan Zee, het is 
zo’n leuke plaats, een leuk volkje, eigenwijs en 
dwars. De protesten zoals tegen de overheid en 
Hoogovens. “
         Tekst: Georges van Luijk;/Foto: Jan-Paul van der Meij.
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De ontwikkelaars van Windpark Ferrum, een 
toekomstig windproject dat ten zuiden van Wijk 
aan Zee zal worden gebouwd, en de Stichting 
Milieuherstel Wijk aan Zee hebben overeenstem-
ming bereikt over de allocatie van een nog op te 
zetten gebiedsfonds. De partijen hebben daartoe 
een convenant getekend.

In juli van dit jaar hebben de Gedeputeerde 
Staten en de Provincie Noord-Holland vergun-
ning verleend aan Windpark Ferrum, bestaan-
de uit drie windturbines die in het verlengde 
van het al operationele Windpark Reijnders-
weg zullen worden geplaatst. De ontwikkelaars 
zijn van zins om het windproject volgend jaar 
te bouwen. Onderdeel van de plannen is het 
realiseren van een gebiedsfonds, met als doel 
om gemeenschapsprojecten en -initiatieven op 
milieu- en energiegebied te ondersteunen.
Initiatiefnemer Esbjörn Wilmar: “Als ontwik-
kelaars vinden we het belangrijk dat vooral 
de mensen die in de directe omgeving van het 
windproject wonen, baat hebben bij het ge-
biedsfonds. Windpark Ferrum staat het dichtst 
bij Wijk en Zee en via Stichting Milieuherstel 
kunnen we lokale bewoners helpen bij een zo 
milieubewust mogelijke energievoorziening.”

Het bestuur van Stichting Milieuherstel bij 
monde van de voorzitter Stijn Kroezen: “Als 
Stichting willen we Wijk aan Zee positief aan 
het milieu laten bijdragen. Het moet en kan 
beter. Bijvoorbeeld, in de transitie naar groene 
energie kan Wijk aan Zee voorop lopen. 
Projecten die we daarvoor willen starten zijn 
alleen mogelijk met financiële ondersteuning. 
De middelen die vrijkomen uit het gebieds-

fonds van Windpark Ferrum kunnen wij 
daarvoor inzetten. Voor onze doelstelling is 
de overeenkomst met Windpark Ferrum van 
groot belang. Er wordt hard gewerkt om met 
andere partners en via zogenaamde matchfun-
ding nog meer inkomsten te genereren. Maar 
met de steun uit het gebiedsfonds kunnen wij 
al een eerste project opzetten. Op korte termijn 
zullen wij over dit project publiceren.”

De omvang van het gebiedsfonds is nog niet 
precies bekend. Het uitgangspunt is om een 
vast bedrag per megawatt - het geïnstalleerde 
vermogen van de windturbine - per opera-
tioneel jaar aan het fonds uit te keren. Dit 
geïnstalleerd vermogen is nog niet precies 
bekend omdat de uiteindelijke turbinekeuze 
afhankelijk is van commerciële factoren zoals 
financiering, tendering en beschikbaarheid in 
de markt. Wel is duidelijk dat het maximum 
geïnstalleeerd vermogen per turbine 3 mega-
watt is. Het totale vermogen zal dus maximaal 
9MW zijn. 

Wijk aan Zee wordt de grootste, maar mogelijk 
niet de enige belanghebbende van het gebieds-
fonds. Het plan is om 80% van het fonds uit te 
keren ten behoeve van Wijk aan Zee, 10% aan 
Beverwijk en 10% aan IJmuiden/Velsen Noord. 
Dit is in lijn met de richtlijnen van de Ne-
derlandse Wind Energie Associatie (NWEA). 
Mocht er een park van 9MW gebouwd worden, 
dan zal de bijdrage aan de Stichting Milieuher-
stel ongeveer €23.000 per jaar bedragen, voor 
elk operationeel jaar van het windpark. 
Het windpark heeft een verwachte levensduur 
van 25 jaar.

Windpark Ferrum en Stichting Milieuherstel 
Wijk aan Zee tekenen gebiedsfonds convenant

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
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
Sociaal team: 279 100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond:  
263863 - www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving: (riool, 
groen, bestrating en straatverlichting): 
Afdeling Wijkzaken Beverwijk 256256 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente gebeidsverbinder Beverwijk-
West: 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com

Op dinsdag 14 november wordt, tijdens het on-
dernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt, de 
IJmond Duurzaam Award uitgereikt. De IJmond 
Duurzaam Award wordt jaarlijks uitgereikt aan 
het bedrijf dat duurzaam ondernemen zo optimaal 
mogelijk heeft geïntegreerd in de eigen bedrijfsvoe-
ring. Een van de winnaars is Timboektoe.

Timboektoe: “Ik wil gasten de duurzame ge-
dachte meegeven zonder het ze op te dringen”
Al jaren werkt strandpaviljoen Timboektoe zo 
veel mogelijk duurzaam. 
Zo hebben ze bijvoorbeeld inmiddels het gouden 
keurmerk van Green Key. 

Met de bouw van het nieuwe paviljoen kregen zij 
de kans om dit ook door te voeren in het pand. 
Eigenaar Jonathan Michielen: “Ik wil mijn foot-
print verminderen en de wereld goed achterlaten. 
We hebben zonnepanelen op het dak, verwarmen 
ruimtes met hitte van onder andere keukenap-
paratuur en we zijn vooral meer vegetarische en 
veganistische gerechten op de kaart gaan zetten. 
Dat scheelt het meest.” 

Geïnspireerd door Aloha, die vorig jaar de 
IJmond Duurzaam Award in ontvangst nam, en 
met een gezond gevoel voor competitie gaf hij 
zich op voor nominatie. 
“Ik vind het leuk om bezoekers te enthousias-
meren en ze er op te wijzen dat kleine stapjes 
ook helpen, zoals vaker vegetarisch eten”, vertelt 
Michiel en zijn personeel, dat vaak al van jongs 
af aan bij Timboektoe werkt, krijgt deze filosofie 
ook mee. 
“Ik weet dat duurzaamheid tijd en moeite kost, 
maar het is het volgens mij echt waard.” 

Zondag 24 september was er een protest mani-
festatie d.m.v. een picknick in de Dorpsduinen. 
Menig bewoner is bezorgd over de bouwplannen 
die in het nieuwe bestemmingsplan van Wijk aan 
Zee staan. Veel belangstellenden waren naar de 
protest picknick gekomen. De muziek van Waz-
mank en Frank Edam en het mooie weer zorgden 
voor een goede sfeer. Opnieuw was er veel 

belangstelling voor de informatie over het nieuwe 
bestemmingsplan. Dankzij alle vrijwilligers die 
voor de informatie kramen en de rondleiding 
door de dorpsduinen zorgden, is deze dag een 
succes geworden. Al met al een mooie en goede 
manifestatie. Voor meer informatie kijk op de 
website van de Kustbeschermers:
www.kustbeschermerswijkaanzee.nl

Protest Picknick

Op 5 oktober demonstreerden 50 campinggasten 
van kampeerterrein Aardenburg voor het gemeen-
tehuis van Beverwijk. De kampeerders maakten 
de gemeenteraadsleden ter plekke duidelijk dat 
zij hun geliefde kampeerterrein willen behouden 
en dat er dus geen woningen gebouwd moeten 
worden. In het ontwerpbestemmingsplan moet het 
kampeerterrein plaatsmaken voor 40 nieuwbouw-
woningen. Voor de huidige bewoners is dan geen 
plaats meer. Het kampeerterrein bestaat 70 jaar en 
tientallen families staan er al meerdere generaties.
 
De kampeerders stonden met hun spandoek voor 
aanvang van de raadsvergadering bij de ingang 
van het gemeentehuis. Alle raadsleden moesten 
door een haag van kampeerders, jong en oud, 
en leden van WazMank. Samen zongen zij het 
Aardenburglied geschreven door een betrok-
ken Wijk aan Zeeër. De raadsleden kregen een 
flyer met tien redenen waarom kampeerterrein 
Aardenburg moet blijven en een kritisch pamflet 
over onfatsoenlijk bestuur. 

De kampeerders voelen zich overvallen, zonder 
pardon aan de kant gezet en totaal niet serieus 
genomen. Iets dat de gemeente Beverwijk altijd 
wel heeft gedaan. Al 70 jaar maken de Aarden-
burgers deel uit van de samenleving in Wijk aan 
Zee. Zorgvuldig openbaar bestuur is ook van 
toepassing op een kampeervereniging. Die zet je 
niet met een pennenstreek na 70 jaar aan de kant. 

Burgemeester Smit heeft de demonstrerende 
kampeerders nog toegesproken, net als de Wijk 
aan Zeese raadsleden Makbouli en Weel. Besluit-
vorming over het bestemmingsplan zal komende 
winter nog menig commissie- en raadsvergade-
ring vergen. De Aardenburgers zullen van zich 
laten horen en hopen ook aan te kunnen sluiten 
bij andere initiatieven vanuit Wijk aan Zee tegen 
de  woningbouwplannen in het ontwerpbestem-
mingsplan. De activiteiten van de kampeerders 
zijn te volgen op facebook AardenburgWijkaan-
Zee. 
         Tekst en foto: Marieke Kuipers en Sylvia Borg

Timboektoe Winnaar 
IJmond Duurzaam 
Award 2017
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Agenda 
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Donderdag 2 november
Sonnevanck: Freddy Koridon; 21.00 uur

Vrijdag 3 november
Wapen Wijk aan Zee: UseLesS; 21.00 uur
Sonnevanck: Discovanck Thema: Flower 
Power met DJ La Rue; 21.30 uur

Zaterdag 4 november
Gewoon in Wijk aan Zee: Uit je plaat met 
singeltjes van John Vijfschaft!; 21.00 uur
Sonnevanck: Hot Club de Frank; 22.00 uur 

Zondag 5 november
De Moriaan: Rommelmarkt; 12.00 – 15.30 
uur; Toegang € 1.00/Kinderen gratis. 
Kop van WaZ; workshop tekenen door Rien 
Doorn; 14.00-16.00 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis 
Rondleiding; 14.00 uur

Woensdag 8 november
De Moriaan: Jaarvergadering Dorpsraad; 
20.00 uur

Donderdag 9 november
Sonnevanck: Kim Schulte & Daan Krakers, 
2de donderdag; 21.00 uur

Vrijdag 10 november
Sonnevanck DinerClub: Slagzij; 21.30 uur

Zaterdag 11 november
Sonnevanck Bluesnight: BlueSox; 22.00 uur

Zondag 12 november
AV DEM Strand-cross loop; vertrek vanaf 
Orangerie Heliomare; 9.30 uur inschrijven
Moriaan: Speelgoed & Kinderkledingbeurs 
van Circle4Kids; 13.30 tot 15.30 uur

Woensdag 15 november
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur 

Donderdag 16 november
Sonnevanck: Leo & Friends; 21.00 uur

Vrijdag 17 november
Sonnevanck DinerClub: Ben Reel & Ronald 
de Jong; 21.30 uur

Zaterdag 18 november
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
De Moriaan: Kinderdisco; 18.30-21.00 uur
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck: After the Sultans; 22.00 uur

Dinsdag 21 november
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur

Donderdag 23 november
Sonnevanck: Emma Ray Trio; 21.00 uur 

Vrijdag 24 november
Sonnevanck: Singeltjesklubb; 21.30 uur

Zaterdag 25 november
Intocht Sinterklaas; 13.00 uur; Aansluitend 
in De Moriaan: 14.30 en 15.45 voorstelling 
Sonnevanck Swingt: Funk met Peren & DJ 
Bahia Bounche; 22.00 uur

Zondag 26 november
Strand van Wijk aan Zee, vertrek vanaf De 
Dorpsweide: MTB Subaru Beach Battle; 
11.00 uur recreanten en businessteams
14.00 uur licentiehouders

Maandag 27 november
Kop van WaZ: Kaarten maken met Marjon 
van Riet-Solleveld; 14.00 – 16.00 uur

Dorpskerk
Zondag 5 november 10.00 uur
Voorganger ds J.M.F. Bellwinkel

Zondag 19 november 10.00 uur
Voorganger ds D. Fisser

Zondag 26 november 10.00 uur
Laatste zondag van het Kerkelijk jaar
Voorganger dr K. Bras te Haarlem

Odulphusparochie
Donderdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering met Themakoor; 
voorganger  pastor N. Smit

Zaterdag 4 november
19.00 uur Themaviering met Themakoor  
voorganger pastor B. Stuifbergen  

Zondag 12 november
9.30 uur Eucharistieviering met Odulphuskoor 
voorganger pater R. Putman

Zaterdag 18 november
19.00 uur Familieviering met Jeugdkoor 
voorganger pater R. Putman

Zondag 26 november
9.30 uur Eucharistieviering met Odulphuskoor
voorganger pater R. Putman

Oecumenische bijbelkring
Maandag  6 november is de derde avond van de 
oecumenische bijbelkring. ds. Arrie van Nierop 
leidt het gesprek in. Met als jaarthema  “lastige 
bijbelverhalen” weer een verhaal uit het boek Ge-
nesis. Aanvang 19.30 uur. Plaats van samenkomst 
de consistoriekamer van de Dorpskerk.

Rectificatie
In de Jutter van oktober stond een interview met 
Dennis Schuijt en Peter Messchendorp van de 
KNRM. Daarin stond een foutje. De vrouw van 
Dennis heet geen Esther, maar Joyce. Joyce en 
Dennis, nogmaals mijn excuses.
                                                       Georges van Luijk.

zondheid door zoveel mogelijk beleid, regel-
geving en handhaving in de juiste richting 
te bevorderen in samenspraak met Milieu-
diensten, de Milieufederatie, de provincie, 
de gemeente en de industriële partijen. 
De Dorpsraad heeft periodiek overleg met 
de directie van Tata Steel, waarbij de leden 
van de werkgroep milieu een belangrijke rol 
spelen.

Daarnaast zijn er altijd mensen welkom ter 
versterking voor de beleidsterreinen:
Dorpsbelangen
Ruimtelijke ordening
Economie en toerisme
Welzijn, sport, kunst en cultuur

Voor meer informatie of het zich kandidaat 
stellen kan contact opgenomen worden met 
de voorzitter Peter Duin, telef. 0251-248551 
of dorpsraadwijkaanzee@gmail.com of met 
de secretaris Tineke Vos, telef. 06-53838175 
of  secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com.

Agenda vergadering Stichtingsraad 
8 november 2017  20.00 uur in De Moriaan.

Vaststelling jaarverslag over 2016 en 
voortschrijdend beleidsplan 2017-2020.

Financieel verslag over 2016 en verslag 
van de kascontrolecommissie.
Vaststelling begroting 2018.
Benoeming kascontrolecommissie 2017.

Benoeming bestuursleden.
De aftredende bestuursleden Peter Duin en 
Roland Snijders zijn voor herbenoeming 
beschikbaar. Er zijn naast de herbenoemba-
re bestuursleden nog maximaal zes plaatsen 
beschikbaar voor nieuwe bestuursleden. 
Ter vergadering zullen nieuwe bestuursle-
den worden voorgedragen.

Rondvraag en sluiting.

De stuken zijn te vinden op de website: 
wijkaanzee.org/beleidsplan-en-budget-jaar-
verslag/financien/

Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee heeft tot 
doel het bevorderen van de leefbaarheid 
in Wijk aan Zee. De Dorpsraad vergadert 
iedere tweede woensdag van de maand in 
Dorpshuis De Moriaan, met uitzondering 
van de maanden januari (wegens schaak-
toernooi), juli en augustus (vakantiepe-
riode), tenzij er dringende zaken zijn. De 
inwoners van Wijk aan Zee van 18 jaar en 
ouder vormen tezamen de stichtingsraad. 
Deze stichtingsraad adviseert over het beleid 
van De Dorpsraad en de benoeming van 
nieuwe bestuursleden.

De Dorpsraad zoekt nieuwe 
bestuursleden.

De Dorpsraad is specifiek op zoek naar 
mensen met het volgende profiel:
• De huidige secretaris is genoodzaakt deze 
functie neer te legen. De secretaris is de con-
tactpersoon van de Dorpsraad naar buiten 
toe en verzorgt de correspondentie en het 
mailverkeer. De vergaderingen worden door 
een notulist vastgelegd en de secretaris ver-
zorgt het redigeren van de notulen. De se-
cretaris verzorgt samen met de voorzitter  de 
inventarisatie van de agendapunten voor de 
vergaderingen en nodigt de deelnemers aan 
de vergaderingen uit. De secretaris maakt 
verder deel uit van het dagelijks bestuur. Als 
u zich wil inzetten voor de leefbaarheid in 
Wijk aan Zee, dan bent u van harte welkom 
bij De Dorpsraad. De functie is te combine-
ren met de inzet voor een van de beleidster-
reinen van de Dorpsraad.
•  Voor het beleidsterrein milieu zoekt de 
Dorpsraad versterking. Milieu is vanwege 
de ligging van Wijk aan Zee een domine-
rend aspect met betrekking tot de leefbaar-
heid van het dorp. Bij dit beleidsterrein 
spelen de volgende punten:
- de industriële omgeving die het milieu 
zwaar belast;
- het Natura 2000 gebied met kwetsbare 
flora en fauna;
- het gezondheidsmonitor onderzoek.
De werkgroep Milieu werkt aan structurele 
verbeteringen op gebied van milieu en ge-

Intocht Sinterklaas

Beste dorpsgenoten, wederom willen wij u 
hartelijk bedanken voor uw gulle gaven om 
de Sinterklaasintocht met aansluitend een 
tweetal voorstellingen in de Moriaan, het 
samenstellen en rondbrengen van fruitman-
den door de Kerstman en het leggen van 
een krans tijdens de dodenherdenking op 4 
mei mogelijk te maken. Waar een klein dorp 
groot en wij allen trots op mogen zijn.

Sinterklaas zal op zaterdag 25 november, sa-
men met zijn Pieten, om 13.00 uur per koets 
arriveren aan de Duinrand in Wijk aan Zee, 
alwaar, traditiegetrouw, de rondrit door het 
dorp zal starten. Wij hopen op mooi weer 
en dat de route door het dorp mooi versierd 
zal zijn. 

Na de rondrit zullen in de Moriaan, een 
tweetal voorstellingen worden gegeven voor 
de kinderen. Om circa 14.30 uur een voor-
stelling voor de allerkleinsten tot en met 6/7 
jaar en om circa 15.45 uur voor de kinderen 
vanaf 7/8 jaar tot en met 12 jaar. 

De ingekleurde kleurplaten dienen uiterlijk 
24 november ingeleverd te worden bij Prim-
era om kans te maken op een mooie prijs. 
Voor vragen, donaties, entreekaarten en 
kleurplaten kunt U in contact treden met 
één van de leden van het comité.
    Sinterklaas – en Kerstcomité Wijk aan Zee.

Jaarvergadering Dorpsraad
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