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Eerste WhatsApp buurtpreventiestickers in Wijk aan Zee
Vorig jaar werd Wijk aan Zee tijdens het
schaaktoernooi geconfronteerd met een golf
van autoinbraken. Naar aanleiding daarvan is er door betrokken dorpsbewoners een
WhatsAppgroep opgericht. Half december heeft
de gemeente borden geplaatst in het dorp om
kenbaar te maken dat de groep actief is. Half
januari reikte Burgemeester Freek Ossel de eerste WhatsApp buurtpreventiesticker uit aan de
initiatiefnemers van de eerste WhatsAppgroep
in de gemeente. De Wijk aan Zeeërs lopen
daarmee voorop.

van Tilburg toont aan dat speciaal opgerichte
WhatsAppgroepen een grote invloed hebben
op het gemiddeld aantal woninginbraken. In
gemeenten met een WhatsAppgroep daalden dit
aantal met 30%.
Bij de vroegere buurtpreventie patrouilleerden
bewoners 's nachts door de straten. Met de
WhatsAppgroepen wordt de wijk anoniemer in
de gaten gehouden houden en is de communicatie sneller en duidelijker.

De stickers zijn voor iedereen beschikbaar en
kunnen worden afgehaald bij de Primera op het
Julianaplein. Er zijn maximaal twee stickers per
huishouden beschikbaar.
Het idee is heel eenvoudig. Wijkbewoners maken een WhatsAppgroep aan, waarin ze elkaar
waarschuwen voor verdachte figuren door foto's
en signalementen rond te sturen. Uit onderzoek
is gebleken dat mensen eerder 1-1-2 bellen,
wanneer ze steun krijgen als ze 'verdacht gedrag'
signaleren. In Wijk aan Zee is zowel de gemeente
als de wijkagent op de hoogte van het bestaan
van de WhatsAppgroep. De gemeente heeft
besloten de groep onder andere te ondersteunen
door het ophangen van borden en het uitreiken
van stickers om mensen met ‘slechte bedoelingen’
kenbaar te maken dat ook onze inwoners uitkijken naar geboefte.
Dorpsgenoten kunnen zich aanmelden bij de
groep door hun naam, adres en telefoonnummer te mailen naar appwijkaanzee@outlook.
com. Eenmaal lid kunnen leden bij verdachte
situaties eerst 1-1-2 bellen en vervolgens de

situatie melden in de appgroep. In de praktijk
blijkt dat na zo’n melding veel inwoners van ons
dorp de straat opgaan om te signaleren en elkaar
te helpen daar waar nodig. Uit onderzoek blijkt
dat als mensen zich op straat begeven na een
melding dat dit een preventieve werking heeft op
incidenten.
De whatsappgroep werkt volgens een landelijk
protocol. Het SAAR-principe. Dit staat voor:
S=
Signaleer
A=
Alarmeer 112
A=
App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R=
Reageer / Registreer, door bijvoorbeeld

naar buiten te gaan en contact te maken met de
persoon De bedoeling is dat we van de verdacht
persoon zijn plannen verstoren (zaak stuk
maken). Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen
zonder risico's, maak bijvoorbeeld een praatje
met de persoon.
Facebookpagina Veiligheid Wijk aan Zee
Daarnaast hebben de initiatiefnemers een besloten Facebookpagina geopend waar men meer
uitgebreid kan ingaan op incidenten, voorvallen
en (on-)veiligheidsgevoelens in Wijk aan Zee. De
gebiedsmanager van de gemeente participeert
ook in deze groep.
Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit

Geef inbrekers geen kans
Zelf iets doen aan het voorkomen van criminaliteit is belangrijk. Het spreekwoord ‘de gelegenheid maakt de dief ’ blijkt in de praktijk een zeer
waar woord. Hieronder volgen daarom kort
enkele tips.
• Doe ramen en deuren op slot (klinkt vanzelfsprekend, maar gebeurt heel vaak niet in ons
dorp)
• Zorg voor voldoende buitenverlichting (inbrekers zijn daar niet dol op)
• Leg geen waardevolle spullen in het zicht
• Zet uw handschoenenvakje van de auto open
(zonder spullen)
• Zet uw fiets ergens aan vast met een ketting
• Laat uw brievenbus legen tijdens vakanties
De initiatiefnemers van de WhatsAppgroep en
de Facebookpagina bedanken iedereen voor hun
deelname en bijdragen en hopen dat we samen
het dorp een stukje veiliger kunnen maken.
Samen staan we sterk!
Tekst: Peter Messchendorp,
Foto: Dirk-Jan Prins

35 jaar jutter: ijspret in 2008 Blind schaken
Tussen tientallen jongeren komen wij een oude
rot in het vak tegen. Frans Pünselie. Frans is 69
jaar en is helemaal uit Nijmegen gekomen om
eens lekker op de vloer van het Wimbledon van
het schaken mee te mogen doen. Frans is doof
en blind. Hoe bijzonder is het dat hij dan toch
een gemiddelde tot goede clubschaker genoemd
mag worden. Met een speciaal schaakbord voor
blinde mensen, die hij zelf had meegenomen,
speelde hij de sterren van de hemel. Frans communiceert met 4 handen gebarentaal. Zijn begeleidster Heleen, die al 26 jaar met hem optrekt,
zit rechtsachter op de foto.
Bij Frans is het schaken hem aardig met de
paplepel ingegoten. Hij was namelijk pas 3 jaar
toen zijn vader hem al les gaf. Overigens was
Frans wel al doof. Op latere leeftijd is Frans ook
nog eens blind geworden. Maar dat deert Frans
niet. Hij gaat vrolijk door het leven en heeft
een enorme dosis humor. Een bijzondere man.
Sterker, Frans woont zelfs nog zelfstandig. Laat
Frans maar schuiven, alleen was het vandaag
dan met schaakstukken op het beroemde Tata
Steel Chess tournament.
Deze winter hebben we vooral veel regen gezien. In 2008 was dat anders. Toen werd het jaar
vrolijk uitgeluid met verrassende ijspret op het Julianaplein en ging zelfs na de dooi in het nieuwe
jaar op herhaling. Er werd door klein en groot dankbaar gebruik van gemaakt. Misschien dat we
deze maand nog een koude toegift krijgen?

Tekst en foto: Dirk-Jan Prins
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Dorpsgenoten

José Ostendorf
José is geboren in Amsterdam en in 1973 woonde zij in de Pijp op een éénkamerwoning met haar
man Peter Nieuwboer. Toen er kinderen kwamen was dat niet echt comfortabel en het gezin had de
keus of naar de Bijlmer gaan, of de stad uit. Zowel José als Peter waren leerkracht en Peter kon een
aanstelling krijgen als hoofd van de Heilig Hartschool in Wijk aan Zee, José werd er vervanger van
het hoofd en gaf een dag in de week les in zijn klas.
“Ik heb vier kinderen, Iris, Roel en de tweeling
Sophie en Meike en vier kleinkinderen, Linc van
acht jaar, Reece van vijf, van de driejarige Fiene
en Emma van 9 maanden ben ik de oppasoma. In
de tijd dat Peter en ik in Wijk aan Zee woonden
heeft Peter meerdere musicals geschreven en er
de muziek bij gemaakt. Met Nico Mijnen, Ton
Duin en Andre Kwant heeft hij die op school
gespeeld.”
“Peter kreeg in 1987 de mogelijkheid om het
hoofd van een school te worden in Waarland,
een dorpje tussen Heerhugowaard en Hoorn.
De afstand van Wijk aan Zee en zijn werk was
te groot om hier te blijven en wij besloten om te
verhuizen. Tegen de zin van het schoolbestuur
gingen wij in Schagen wonen, omdat wij geen zin
hadden om in zo een kleine gemeenschap te pas
en te onpas op straat en in de supermarkt te worden aangesproken door ouders van leerlingen.
Vier jaar nadat wij ons daar hadden gevestigd
stierf Peter. Toen Loes en Aad Durge, die wij

goed kenden als de beheerders van ‘de Moriaan’,
mij eens uitnodigden, besloot ik terug te keren
naar Wijk aan Zee. Ik werd toen leerkracht op de
school voor speciaal onderwijs van Heliomare.
De laatste acht jaren voor mijn pensionering heb
ik les gegeven in Bergen, ook op een school voor
speciaal onderwijs. Ik heb mijn werk altijd met
plezier gedaan. Ook heb ik vier jaar geleden nog
een of twee jaar Nederlandse les gegeven aan
Poolse mensen in de Rel.”
“Ik was een aktief lid van de Volleyballclub in
Wijk aan Zee en daar ontmoette ik Ron Ypma.
Ik woonde in het Neeltje Snijderhof en Ron op
de Relweg. Kennissen van ons woonden aan het
Boothuisplein, wij vonden het huis waarin zij
woonden een heerlijk sfeervol huis. Op een dag
in 2002 kwam Ron met de mededeling dat die
kennissen zouden gaan verhuizen, wij hebben
niet lang hoeven na te denken, hebben onze
huizen verkocht en dat huis gekocht. Veel Wijk
aan Zeeёrs weten niet eens dat ons huis bestaat,

het staat zo inverdan, dat het vanaf de straat bijna
niet is te zien, het is zo privé. De stilte in ons huis
is onbeschrijfelijk, ik hoor zo vaak mensen klagen
over geluidsoverlast door verkeer en Hoogovens,
wij horen er niets van.”
“Ik heb ook deel uitgemaakt van de kookploeg
van Sawaz, maar dat doe ik nu niet meer. Ik ben
verslaafd aan lezen en zit al vijftien jaar in de
eerste boekenclub, er zijn er drie in Wijk aan Zee.
Met zes personen lezen wij om de acht weken
hetzelfde boek en gaan dan onder het genot van

een hapje en een drankje bij één van de leden
thuis op een zondagmiddag dat boek bespreken.
De gastgever heeft het boek uitgekozen en is dan
ook gespreksleider. Wij bespreken niet alleen het
boek maar ook de schrijver of schrijfster. Sommigen maken thuis aantekeningen en lezen delen
voor uit het boek. Dan blijkt ook vaak dat er zes
verschillende meningen zijn.”
Tekst: Georges van Luijk,
foto: Heleen Vink

Twaalf en een half jaar Tastoe

Installatiebedrijf Van der Aar krijgt nieuw gezicht
“Ik was achttien”, zegt Kees Nan, “ik had net mijn
rijbewijs gehaald toen ik bij het installatiebedrijf
van Bram van der Aar kwam werken. In het
begin bleef Bram een uurtje bij mij als ik ergens
een klus in mijn eentje moest doen. Hij deed
dat omdat de klanten geen vertrouwen hadden
in zo’n broekie, die ook nog eens geen Wijk aan
Zeeёr was. Datzelfde gebeurde toen Sander in de
zaak kwam in 2005, hij was toen 21 jaar. Wat de
mensen niet wisten, was dat Sander in zijn examenjaar meedeed aan de scholier van het jaar, hij
werd eerste in Noord-Holland en derde in de landelijke finale, nou, dan versta je je vak wel. Op 1
januari 1987 heb ik samen met mijn compagnon
Gerrit Talman de zaak van Bram overgenomen”.
“Ik kwam uit Santpoort en had verkering met
Kees uit Beverwijk”, zegt zijn vrouw Joke, “ Mijn
vader had tegen Kees gezegd, dat er bouwkavels
te koop waren in Wijk aan Zee. Kees kocht een
kavel aan de Burgemeester Rothestraat. Samen
met mijn vader heeft Kees in de avonduren binnen een jaar een huis gebouwd. Het was klaar in
1977 en gelijk zijn wij getrouwd. Ik doe de administratie samen met Linda, de vrouw van Sander.
Pas sinds kort gaat het op de computer, daarvoor
was het allemaal handwerk.”
“Ik ben trots op onze nieuwe uitstraling”, zegt
Linda. “Dat heeft Niels Bodewes gedaan, ons
nieuwe briefpapier, de belettering van de auto’s
en de website. Stephanie Dumoulin heeft de foto’s
gemaakt. Langzaamaan neem ik meer werk over
van Joke, Kees stopt in 2017 als hij de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar en negen maanden heeft bereikt en volgend jaar zullen wij een

nieuwe medewerker aannemen om de plaats van
Kees over te nemen. Kees blijft na zijn pensionering nog twee dagen in de week werken, want wij
kunnen zijn know-how nog niet missen.”
“Toen ik op de technische school zat, wilde
ik eigenlijk timmerman worden”, zegt Sander,
“maar een docent zei dat er in de toekomst een
overschot aan timmerlieden zou zijn en ik beter
installatietechniek kon doen. Ik heb geluisterd en
in 2005 heb ik het compagnonschap van Gerrit
overgenomen.”
“Er zijn mensen waar ik al 46 jaar over de vloer
kom en ik heb al heel wat mooie ervaringen
gehad”, zegt Kees, “Het gebeurt dat er bij ons
thuis een sleutel op de mat ligt met een briefje
wat er aan de hand is en of wij even kunnen
langskomen. Er staat soms bij, ‘Je weet waar de
koffie staat’. Wij hadden de zaak net van Bram
overgenomen toen hij en Bets 25 jaar waren
getrouwd. Er was een feest in Hotel de Wijck, het
was de winter van 1978, het vroor dat het kraakte
en de ene na de andere melding kwam binnen
van bevroren waterleidingen, waakvlammen van
verwarming en geiser die waren uitgevallen. Gerrit en ik op pad. En steeds werden de festiviteiten
van het feest even opgehouden tot wij weer terug
kwamen.”
“Waarom heet het bedrijf nog Van der Aar
en niet Nan & Nan? Wat zeg je als jij over dat
staalbedrijf spreekt hiernaast”? “Uh, Hoogovens”.
“Nou dat bedoel ik”, zegt Kees, “Weet je dat veel
mensen ons Joke, Linda, Sander en Kees van der
Aar noemen, laten wij het lekker zo houden.”
Tekst: Georges van Luijk, foto: Stephanie Dumoulin

Het is alweer twaalf en een half jaar geleden dat
Helmi van Sterkenburg en haar man Ruud het
pand aan de Voorstraat te koop zagen staan.
Zij besloten het te kopen om er een winkeltje te
beginnen. En dat terwijl zij als kind dacht: een
eigen winkel? Nooit, omdat zij zag hoe hard haar
vader moest werken in zijn kapperszaak. Al die
jaren heeft Helmi een advertentie met een leus in
de Jutter staan, dat betekent dus elke maand met
man Ruud een leus bedenken, dat zijn tot nu toe
dus ongeveer 150 leuzen.
“Ik had de aktes textiel en handvaardigheid
gehaald toen ik achttien was. Tot mijn twintigste
jaar heb ik gewerkt bij het woningbedrijf van de
gemeente Beverwijk, daar heb ik geleerd hoe ik
mijn wegen moest bewandelen. Ik had direct
contact met bewoners, twee keer in de week hield
ik spreekuur. Toen ik het daar wel had gezien
heb ik tot ongeveer mijn dertigste voor de klas
gestaan. Daarna ging ik op braderieën staan met
tassen en toebehoren, zoals sieraden, cadeautjes
en souvenirs, dan zei ik wel eens ‘tastoe, neem
een tas’, zo is de naam ontstaan.”
“Toen mijn jongste kind, Carmen, naar de middelbare school ging wilde ik een winkeltje beginnen. Wij zagen dit pand te koop met zomerhuis

en werkplaats. Ruud had al zijn timmerbedrijf,
zo sneed het mes aan drie kanten, dankzij de
verhuur van het zomerhuis was het betaalbaar
en Ruud had een werkplaats. Er hebben heel wat
bekende schakers in gezeten en ook Armand en
Wibi Soerjadi hebben er gelogeerd. Ik wist uit
ervaring wel dat het echt niet vanzelf gaat, het is
hard werken, maar het is een passie geworden.
Ik verkoop allerlei producten, van bootjes en
vuurtorentjes tot verantwoord houten speelgoed
en sieraden. Ik weet dat het wordt gewaardeerd
en men vindt het een aanwinst voor het dorp.
Rijk van geld zal ik er niet van worden, maar rijk
aan ervaring des temeer.”
“Ruud en ik hebben heel veel gereisd, nu combineer ik het met import van mijn producten.
Op onze reizen in Indonesië, China, Marokko,
Chili en Gambia vind ik altijd wel weer nieuwe
producten. Ik koop rechtstreeks van de lokale
mensen, zo kan ik mijn prijs laag houden. Mijn
dochter Carmen heeft een eigen zaak; ‘Curms’,
zij zit nu voor vier maanden voor productie in
Indonesië en heb ik wat van haar producten in
mijn winkel. Onze zoon Remi werkt op Schiphol. Er komen ook wel mensen bij ons die weten
dat wij van die globetrotters zijn en vragen om
reisadviezen.”
“Januari is voor mij een topmaand met het
schaaktoernooi. Februari is saai, van maart tot
september weer druk, daarna wordt het minder.
Met Sint Maarten krijgen de kindertjes altijd
worstjes en de ouders een glaasje ‘Stropertje’.”
“Ik vind dat de mensen elkaar iets meer moeten
gunnen, daar kan een dorp sterk in zijn. Persoonlijk en oogcontact vind ik heel belangrijk,
daarom verkoop ik niet via internet, ik heb wel
een website: www.tas-toe.com en kunnen mensen
mij op Facebook vinden. Ik zit liever met een
bakkie thee met de mensen aan tafel. Tastoe is
een geschenk in mijn leven. Er gebeurt altijd wel
iets leuks, laatst waren twee dames gelijktijdig
in mijn winkel, beiden bleken pas in het dorp te
wonen, een in het Neeltje Snijdershof en een aan
de Verlengde Voorstraat. Zei een van die dames:
‘Wacht ik ben zo terug’. Zij kwam terug met taart
en hebben wij taart zitten eten, zo is elke dag toch
weer een cadeautje.”
Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink
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Badminton
voor jong en oud

5

Sport in Wijk aan Zee

Er zijn verschillende manieren om te gamen.
De kinderen weten vaak precies hoe dat op de
computer moet. Maar het is zeker net zo leuk
om een spel te doen waarbij je écht beweegt.
Tijdens een 1 uur proberen ervaren leden van
onze vereniging de kinderen op speelse wijze
enthousiast te maken voor het badmintonsport. Denk aan: hoe hou je je racket vast?
Hoe kun je het beste slaan? Wat zijn de regels? Maar vooral: gezellig badmintonnen met
elkaar! Er worden spelletjes gespeelt en klein
toernooitjes waarbij gezelligheid voorop staat.
Het is elke maandag in het Dorpshuis De Moriaan van 19.00-20.00 uur.
Ook is er de mogelijkheid om na een tijd als de
beginselen goed zijn geleerd, en je wilt je vaardigheden testen tegen andere spelers(ster), om een
kompetitie te spelen met andere leeftijd genoten.
Dit is al mogelijk met 5 of 6 jeugdleden die dit
ook graag willen.

Voor al uw dagelijkse boodschappen.
Van diverse verse producten tot \ostNL
en stomerij.

De minimale leeftijd is 8 jaar. Lijkt het jouw
kind(eren) leuk om mee te doen?
Kosten: eerste 3 keer spelen zijn gratis! (daarna
is het € 2,50 per avond ) Heb je al een racket:
neem hem mee. Zo niet: dan hebben wij er wel
één voor je. Kijk voor meer informatie op onze
website: www.badminton-wijkaanzee.nl
Aanmelden kan bij Katinka de Boer: 0611434951 of gk.deboer@hotmail.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8.00-19.00 uur
zaterdag
8.00-18.00uur
Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur
Ons geneesmiddelen assortiment is uitgebreid naar een drogisterij assortiment

Ook zijn er nog mogelijkheden voor de minder
jonge mensen om te spelen. Op maandagavond
vanaf 20.00 tot 22.00. Hier spelen zowel recreanten en competitiespelers waarbij er ingedeeld
word , zodat er leuke potjes ontstaan voor zowel
de recreanten als competitiespelers.
Op de dinsdagochtend kunt u terecht om 09.30
tot 11.00. Hier spelen hoofdzakelijk recreanten
die gezelligheid erg belangrijk vinden. Daarom
word er ook nog nagezeten bij een kopje koffie in
het restaurant.

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

Probeer onze gemarineerde kipﬁlet
op Turks brood. € 5,- euro met alles
erop en eraan. Heerlijk!

Geldermans) starten we dit nieuwe jaar. Gelukkig
zijn we wel een gezonde vereniging en kunnen
we nog steeds iedere woensdag in de Moriaan
spelen. Overigens mag een ieder die daar zin in
heeft voor 2 euro per keer gewoon aanhaken.
In de zaal stonden inmiddels 50 spelers om 20.00
klaar om weer een lekker balletje te slaan. Het
niveau was best hoog, dus de minder ervaren
spelers konden zich verheugen op spierpijn de
volgende dag.

Bij SV Wijk aan zee starten we ieder jaar het
jaar met een wedstrijd van oude heren 1 spelers
tegen het huidige team. Aansluitend natuurlijk
even met de spelers en het publiek proosten op
het nieuwe jaar.
In de 1e helft opende Thijs Hittema met een
mooie kopbal de score namens het huidige 1e
elftal. Deze score bleef ook tot de rust behouden,
geheel terecht en geen vuiltje aan de lucht.
Na rust leek Huib de Vries de wedstrijd op slot te
gooien, door er met een mooie individuele actie
2-0 van te maken. Hierna ontvouwde zich echter
een thriller van jewelste op sportpark De Doolhof. Na de 2-0 mokerslag, kwam de geslepenheid
en de ervaring van het Oud 1e voor de dag.
Binnen korte tijd werd de 2-1 aangetekend doormiddel van een droge knal van Patrick Smit en
het werd zelfs 2-2 door Jim de Pagter die een wild
card gekregen had van de organisatie om mee te
doen met z’n toekomstige “Oud Ploeggenoten”.
Wat niemand aan had zien komen, behalve het
Oud 1e zelf, was de uiteindelijke 2-3! De eer van
dit jaar werd vlak voor het laatste fluitsignaal
gestolen door de oudgedienden.
Dit alles voltrok zich door een inzet van René
Koelman die via Mathijs van Hooff onhoudbaar
in het eigen doel verdween. Hierdoor krijgt de
huidige selectie pas weer over een jaar een hernieuwde kans om beter met de vele kansen om te
gaan, dan afgelopen 2 januari. De grote winnaar
deze middag was overduidelijk het publiek.
~tekst Jeroen van Wijk , foto Dirk-Jan Prins~

De grote winnaar was: Don’t give up, ondanks
dat het oude dames 1 team (Imagine) fanatiek weerstand hadden geboden. Een team uit
Heemskerk en een Team uit Beverwijk werkten
zich ook lekker in het zweet, maar helaas ging
de hamsterschaal aan hun neus voorbij. Ook
de verliezer, Niet te boeken, kreeg als troost
een hamsterschaal. We hebben vooral heel veel
plezier gehad, dus houdt voor volgend jaar de
agenda in de gaten, want iedereen die wil kan
gewoon meedoen.
~ tekst Angela van Tunen - foto Dirk-Jan Prins~

30 jaar Hein de Vries toernooi

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

Het Hein de Vries toernooi is het laatste toernooi
van het jaar. Het had eerst de naam Wijn aan Zee
toernooi vanwege de uitbetaling van de prijzen
in wijn.
In 2015 werd een mijlpaal bereikt van dertig jaar
en telde dit keer 45 deelnemers. Het toernooi
heeft een internationaal karakter en wordt gehouden in café de Zon.

!

We zijn
verhuisd
Adv Jutter Pantheon_verhuisd.indd 1
Adv. Pantheon De Jutter.indd 1

Woensdag 30 december om 20.00 ging het
jaarlijkse oliebollentoernooi (of Paul Blitstoernooi) van onze Wijk aan zeeze volleybalvereniging weer van start. Inschrijven vanaf half acht.
Wat een fantastische opkomst was het! Voor
mij de eerste keer als mede-organisator was
het wel even wennen. Met hulp van de ervaren
Frank van Gool werden de teams ingedeeld.
Een aantal hadden een compleet team aangeleverd en de anderen werden zo goed mogelijk verdeeld. Ondertussen schudde Frank
teamnamen uit zijn mouw, met als achterliggende gedachten even terug te kunnen blikken op de aanslagen van het afgelopen jaar.
Voor onze vereniging was het ook een bewogen
jaar. Inmiddels zijn we alleen nog maar een recrantenverening van zo’n 20 spelers. Nadat onze
penningmeester Bep Schram ineens even uitviel
moest haar taak toch hopelijk tijdelijk overgenomen worden. Ook de secretaris Luud Seuren gaf
aan terug te willen treden. Met dus een nieuwe
penningeester (ik) en een nieuwe secretaris (Wim

Heeft u ons heerlijke
softijs al geproefd?

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

Mooie opkomst Oliebollentoernooi

SV Wijk aan Zee

De karatevereniging is het jaar op zijn eigen
manier gestart. Allemaal in karatepak kwamen de
leden het strand op. Eerst een borrel om te proosten op het nieuwe jaar. Daarna ging de hele groep
in het zand op de knieeën om de openingsceremonie te doen. Stap voor stap gingen ze compleet
met pak het water in.
Ook in het water werd een groet gegeven,
waardoor iedereen ook in het water op de
knieeën moest en bij een buiging met het
hoofd onder water gingen. Inmiddels waren
er ook aardig wat toeschouwers toegestroomd,
want indrukwekkend was het toch zeker.

Schaakgenootschap van Ree, iedereen kan
- vrijblijvend - als gast meespelen, elke dinsdagavond 20.00 uur, Café de Zon

Nieuwjaarsduik
Konjyo Dojo
25-06-13 11:32
28-10-13 12:12

Konjyo Dojo traint op maandag in Heliomare.
Voor de kinderen vanaf 18.30 en om 19.45 voor
de volwassen. U bent welkom om eens te komen
kijken.
-Voor meer informatie kunt u mailen naar
konjyodojo@vanoudvorst.nl
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Colofon

Jaargang 35 • nummer 2 • 2016
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: 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
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Sportdorp Wijk aan Zee
Matthieu Niesten neemt initiatief voor Sportdorp aan Zee .
Mathieu Niesten is sportbuurtwerker bij Sportservice Noord-Holland en werkt in de vestiging
Haarlemmermeer. Mathieu houdt zich bezig met
sport en beweging onder andere met voetbal in
een prioriteitswijk en met een project bewegen
met als doelgroep senioren van vijfenvijtig en
ouder. Daar vernam hij van collega’s dat er een
subsidieregeling bestaat ‘Sportimpuls’, sport &
bewegen in de buurt, een project voor lokale
sport en bewegingsaanbieders, om hen financieel
te ondersteunen in hun aktiviteiten. Zij worden
daarbij ondersteund bij het opzetten van aktiviteiten, die zij ondernemen om mensen langdurig
te laten sporten en bewegen. Het zou al geweldig
zijn als mensen dertig minuten per dag bewegen,
maar dan over langere periodes.
“Dat klonk mij als muziek in de oren, want zelf
was ik al langer aan het denken hoe ik kinderen
en volwassenen kon stimuleren. Begin 2014 ben
ik aan de gang gegaan met Sportimpuls. Jan van
der Land heeft mij geholpen met de aanvraag.
Wij hebben mensen om ons heen verzameld,
een stuurgroep, verscheidene subgroepen en een
afdeling Public Relations te krijgen. Jan en ik
zitten in de afdeling PR. Er moest een hoofdaanvrager zijn, dat werd de ‘Sportvereniging Wijk
aan Zee’, voetbal en handbal. Wij moesten een
plan maken, wij moesten clubs en verenigingen
bij elkaar aan tafel krijgen. Een van de voorwaarden is groepen samen te voegen. In totaal hebben
wij achttien partners bij elkaar gekregen. Die
partners in Wijk aan Zee zijn sportverenigingen
en sportaanbieders op alle gebied, maar ook Viva

Zorg en de Gouden Gunje. Er waren momenten
dat ik de handdoek in de ring wilde gooien. Maar
uiteindelijk kregen wij afgelopen half oktober de
brief dat wij in aanmerking kwamen voor subsidie. Die achttien partners in Wijk aan Zee zijn
sportverenigingen op alle gebied, maar ook Viva
Zorg en de Gouden Gunje”.
Behoeftepeiling
“Uit een soort menukaart konden wij kiezen uit
meerdere opties, wij kozen voor sportdorp: vitale
kern voor alle inwoners, voor Wijk aan Zee werd
het dus ‘Sportdorp aan Zee’. Het rust op drie
peilers: samenwerking, vernieuwend sportanbod
en de behoefte van de inwoners. Het Groningse
Blijham was de eerste die in 2012 gebruik maakt
van Sportimpuls en die hadden gekozen voor
Sportdorp. De volgende stap is een behoeftepei-

Imko's Puur Zee
Stiltedag in Wijk aan Zee
Op zondag 7 februari organiseren Nanon Lahnstein en Kalinka van Wees een stiltedag in Wijk
aan Zee. Tijdens deze dag vinden de activiteiten
in stilte plaats zodat er weinig blootstelling is
aan prikkels van buitenaf. Een ervaring die erg
waardevol kan zijn voor mensen die last hebben
van stress of opgesloten zitten in hun hoofd. De
dag start om 9.00 uur in het Natuurvriendenhuis
de Banjaert en duurt tot ongeveer 13.30 uur. Een
bijzondere ervaring want stilte brengt inzicht,
rust en inspiratie!
Er gaat een krachtige werking uit van de stilte. In
plaats van overal woorden aan te geven, concepten op te plakken, ervaar je een dag in complete
stilte. En daarmee maak je een ervaring zuiverder
en echter. Die stille plek in jezelf omvat een zee
aan ruimte waarin inzichten als vanzelf lijken te
ontspringen.
De stiltedag in Wijk aan Zee kun je zien als een
mini-retraite waarin je je even terug trekt uit het
dagelijks leven en oprechte aandacht schenkt aan
jezelf. De aandacht volledig naar binnen gericht.
De dag bestaat uit zit- en loopmeditaties, mindful
bewegen en een vegetarische lunch. Naast de
kennismaking, de uitleg over de meditaties en
een evaluatie aan het eind van de dag zal er verder niet gesproken worden. Zo ervaar je wat in
stilte zijn werkelijk met je doet.
De begeleiders zijn Nanon Lahnstein
en Kalinka van Wees. Alle twee zowel yogadocent als Mindfulness trainer.
Kosten € 30,- inclusief koffie, thee en vegetarische
lunch. Aanmelden: stilWaZ@gmail.com

Nadat hij ruim 10 jaar geleden onze regio verliet
om van IJmuiden naar Rijswijk te gaan, is Imko
via Haarlem terug in de IJmond met een visrestaurant. Vlak voor de Kerstdagen zijn de deuren
van 'Hotel de Klughte' weer geopend. Jerry Bary
en Jolanda de Keijzer hebben na 15 jaar de zaak
verkocht aan de bekende meesterkok Imko Binnerts, die destijds in zijn zaak in IJmuiden een
Michelinster had verworven.
"We zijn helemaal niet bewust bezig om weer een
ster te krijgen. We streven ernaar om een fijn en
sfeervol restaurant te hebben, waar het eten goed
is en waar niet de sfeer heerst waarbij de gasten
zich verplicht voelen om met elkaar te fluisteren.
Ons bedieningsteam loopt in een nette spijkerbroek, maar wel met een keurig overhemd met
stropdas. Wij hebben dertien kamers en bieden
de gasten de gelegenheid om een avond te genieten van heerlijk eten en daarna prima slapen.
Samen met onze binnenhuisarchitect Yana Metz
hebben wij de zaak aangepast aan ons doel; vis.
Bijvoorbeeld de stoelen hebben wij helemaal kaal

ling, waarbij wij huis aan huis de peiling meten.
Dat zal deze maand van start gaan. Als dat achter
de rug is komen wij met een groot openingsevenement, u hoort nog waar dat wordt gehouden.
Vorderingen volgen
“Pas daarna gaat het beginnen, hoe dat hangt af
van de ideeen van alle partners, maar wij hopen
dat wij maandelijks via ‘de Jutter’ onze vorderingen mogen kenbaar maken”.
Onderschrift foto:
Matthieu en Jan lopen een stukje mee met het
wandelgroepje van Ellie Durge met de dames
Elly van Oostenbrugge en Ina Luiken.
Tekst: Georges van Luijk, Foto: Heleen Vink

Tata Steel betreurt overlast

laten maken en opnieuw laten bekleden met een
stof die eruitziet en aanvoelt als de huid van een
rog".
"Wij waren met een kleine ploeg voor de Kerst al
open voor een klein aantal gasten, vanaf 1 januari
is de hele brigade begonnen en op 7 januari
gingen wij los. De officiële opening doen wij
later, als wij zeker zijn dat alles op rolletjes loopt.
Van het team dat bij Jolanda en Jerry al in ‘Villa
de Klughte’ werkten, zijn er een aantal gebleven,
onder andere de echte Wijk aan Zeese Saskia
Vijfschaft".
"Mijn vrouw Cathy Moerdijk heeft met een
tweetal zakenpartners een wijnimportbedrijf
in Den Haag 'Well of Wine'. Samen hebben wij
de formule 'Wijn & Ko aan Zee' bedacht, onze
wijnbistro die wij in de zaal naast het restaurant
hebben. Wij zijn al twintig jaar samen en doen
ieder ons eigen vak en sommige dingen doen wij
Tekst: Georges van Luijk
Foto: Heleen Vink

De slobslakhal die Tata Steel in november 2014
in gebruik heeft genomen, leek voor lange tijd
de oplossing voor stofproblemen in Wijk aan
Zee.
Tata Steel betreurt het dat de afgelopen periode
er weer overlast is geweest, er is een schoonmaakactie gestart. In september was de oorzaak
een incident bij de Hoogovens. Sinds oktober
lijkt de overlast veroorzaakt te worden door
op- en overslag en verwerking van slakken. We
zetten alle zeilen bij om de exacte oorzaak te
achterhalen en structurele maatregelen te nemen.
Via deze weg willen wij u informeren over de
genomen acties.
Er is een werkgroep gestart. Deze bestaat uit
afgevaardigden van Tata Steel en firma’s met kennis van op- en overslag, transport en verwerking
van slakken. Het doel van deze werkgroep is om
maatregelen te formuleren en initiëren die het
vrijkomen van stof voorkomen. Daarnaast heeft
er op directieniveau een gesprek plaats gevonden
tussen de directeuren van Tata Steel en betrokken firma’s. Er is besproken dat er een einde moet
komen aan de stofoverlast in Wijk aan Zee. Er
zijn concrete vervolgafspraken gemaakt om de
inspanningen te intensiveren.
Eerder is Tata Steel een haalbaarheidsstudie
gestart naar de inzet van Airboxen voor het monitoren van de stofemissie van bron tot woonomgeving. Zodra de monitoren een bepaalde stofconcentratie meten, kan de bron herleid worden
en kunnen maatregelen worden genomen om de
stofemissie terug te dringen. Er zijn op het terrein 5 monitoren geplaatst. De eerste ervaringen
zijn positief en veelbelovend.
Tata Steel hoopt snel afdoende maatregelen te
kunnen nemen om de stofoverlast zo veel mogelijk te beperken en houdt u op de hoogte van
bovenstaande activiteiten. Nog voor de zomer
willen wij wederom een informatieavond beleggen in Wijk aan Zee.
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Avond4daagse

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 5 februari:
Sonnevanck’s crazy piano’s met Annemieke;
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 6 februari:
Sonnevanck: Live Muziek: Leonard Busselaar,
pop & soul
aanvang 21.30 uur.
Zondag 7 februari
Stiltedag in Wijk aan zee
Nivon Natuurvriendenhuis de Banjaert
Aanvang: 9.00-13.30
Sonnevanck Keeztoernooi
Aanvang: 12.00, Sonnevanck
Gratis Rondleiding beeldenpark Zee van Staal
Aanvang: 14.00
She rocks: Coverband
Aanvang: 15.30 -19.00, café de Zon
Woensdag 10 februari
De Moriaan: vergadering Dorpsraad
aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 12 februari
Sonnevanck: Live Muziek: Different Cook
1 groot feest!
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 13 februari
Aloha Beach: Dolf Jansen - Hardverwarmend3gangen menu & Theatershow
aanvang 18.00 uur.
Steakhouse Santé: Live muziek: Duo Woman op
Valentines Day; aanvang 18.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Bluesnight: Bluezofeel;
aanvang 21.30 uur.
Zondag 14 februari
Rommelmarkt entree €1,- , kinderen gratis
Aanvang: 12.00 - 15.30, Moriaan
So you think you can dance
Aanvang: 13.00, Café de Zon
Woensdag 17 februari
Sonnevanck popquiz
Aanvang: 20.30, Sonnevanck
Vrijdag 19 februari
Sonnevanck’s crazy piano’s met Annemieke
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 20 februari
Kranten ophalen s.v. Wijk aan zee
Timboektoe: Noordpier Sessie
Marten Fisher
aanvang 16.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek:
Hot Club de Franc, swingende zigeunerjazzzzz
aanvang 21.30 uur.
Zondag 21 februari
Vóór Het Strandhuis: Loop voor het LEVEN,
PLUK de dag! Winterwandeling voor het goede
doel op het strand van Wijk aan Zee 5 of 10 km.
vertrek 14.00 uur
gezamenlijke afsluiting in Sonnevanck.
Vrijdag 26 februari 2016
Sonnevanck: Live Muziek:
Flattire, “swinging the blues”
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 27 februari 2016
Sonnevanck: Live Muziek:
SeventySeven, roestige grunge rock
aanvang 21.30 uur.

Dorpskerk
Zondag 7 februari
Ds J.M.F. Bellwinkel Te Leiden.
Zondag 21 februari
Ds. M. Visser te Heemskerk

Organiserend comité Avond-4-daagse zoekt
opvolging!

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zaterdag 6 februari
19.00 uur themaviering
Voorganger p .E. Jongerden
Themakoor
Woensdag 10 februari		
19.00 uur Aswoensdagviering
Voorganger p. R. Putman
Odulphuskoor
Zondag 14 februari
9.30 uur eucharistieviering		
Voorganger p. R.Putman
Odulphuskoor
Zaterdag 20 februari
19.00 uur familieviering		
Voorganger p. R. Putman
Jeugdkoor
Zondag 28 februari
9.30 uur eucharistieviering		
Voorganger p. R. Putman
Odulphuskoor
		

Oecumenische bijbelkring

Maandag 1 februari zesde avond van de oecumenische bijbelkring. Het jaarthema dat de groep
gekozen heeft is: De profeten. Deze avond: Jeremia. Diaken Marcel de Haas is de gespreksleider.
Let op: aanvang half acht.
Vastenmaaltijden
Op woensdag 10 februari begint de veertigdagentijd ter voorbereiding op het Paasfeest. Zes
woensdagen lang worden er bij verschillende
geloofsgemeenschappen in Beverwijk en Heemskerk z.g. Vastenmaaltijden gehouden. Gestart
wordt op Aswoensdag 10 februari in de Odulphuskerk. Iedereen is welkom en aanmelden kan
via de intekenlijsten die in de dorpskerk en in de
Odulphuskerk liggen of bij mevrouw Leny Stolp
tel. 37 53 73.
De maaltijd begint om 17.30 uur. Voor de overige
locaties zie de website van de Raad van Kerken
Beverwijk/Heemskerk.

Vluchtelingen in Wijk aan Zee
Het Museum Kennemerland bereidt voor het
komende najaar een tentoonstelling voor over
de vluchtelingen, die in de loop van de vorige
eeuw in onze regio een plek hebben gevonden. In
Wijk aan Zee hebben in de loop der jaren talrijke
groepen vluchtelingen onderdak gekregen. Joden,
Indonesiërs, Hongaren en vele anderen.
Het Museum zoekt beeldmateriaal, documenten,
herinneringsobjecten en verhalen over vluchtelingen in ons dorp. Er is ook belangstelling voor
adressen van vluchtelingen, die zich in Nederland
hebben gevestigd.
U kunt hierover contact opnemen met Jan de
Wildt, email: j.c.dewildt@ziggo.nl, tel. 374591

VAN DE REDACTIE

Een mooi einde van 2015. In het dorp leefde
er weer genoeg. Ook sportief was er genoeg
te beleven. Langzaam maar zeker gaan er ook
bij de Jutter allerlei wisselingen plaatsvinden.
Sonja Waschkowitz en Trudi Duin gaan de
redactie verlaten. Marian van den Hul doet een
stapje terug, maar blijft wel betrokken in het
bestuur. In het afgelopen jaar is Dirk-Jan Prins
juist behoorlijk betrokken en heb ik me opgeworpen om zoveel mogelijk taken van Marian
over te nemen. Ongetwijfeld zal dit te zien

zijn in de komende uitgaven van onze mooie
dorpskrant. Ik hoop dat jullie er nog altijd
van genieten en ons zo veel mogelijk blijven
voeren met verhalen die we kunnen plaatsen.
Natuurlijk kunnen we ons nog steeds verheugen op de verhalen van Georges van Luijk, de
inbreng van Peter Duin en de prachtige foto’s
van Heleen Vink.

		 ~ Angela van Tunen ~

jutter@live.nl

Ook dit jaar staat de Avond-4-daagse voor Wijk
aan Zee weer gepland. De bedoeling is dat op 21
juni 2016 weer een ruime honderd kinderen én
belangstellende volwassenen kunnen deelnemen,
als het aan het huidige organiserend comité ligt.
Echter: zij gaan ermee stoppen. Na zo’n 10 jaar de
organisatie te hebben gedaan, willen zij het stokje
overgeven.
“De avond-4-daagse hoort bij je jeugd”, vertelt
Jacqueline Aardenburg, die samen met Silvia
Aland en Simone Greve het comité vormt. “De
deelnemers lopen minimaal drie van de vier
avonden en op de laatste dag krijgen zij een
diploma en een medaille. Na de eerste dag kennen we bijna alle kinderen bij naam. Je ziet ze
glunderen als je hun naam weet”.
“We hebben gediplomeerde overstekers, alle
verdere benodigdheden zoals de inschrijfformulieren en medailles regelen we via de Koninklijke
Wandelbond”, vult Silvia Aland aan. “Verder
krijgen we medewerking van de Reddingsbrigade
voor de drinkpunten en de EHBO”.
Traditie van een kwart eeuw!
“De Avond-4-daagse kent in Wijk aan Zee een
traditie van ongeveer een kwart eeuw, wie kent
‘m niet? Bijzonder is de prachtige afwisselende
route door bos, duin en over het strand. De
routes liggen weer klaar. En wat het aantal deelnemers betreft, we groeien nog steeds. Het loopt
hartstikke goed!” aldus Aland.
“We hebben het vele jaren met plezier gedaan,
maar onze kinderen zijn nu groot en van school.
Het moment van stoppen is daar”. Mocht je interesse hebben om de
Avond-4-Daagse op te pakken, neem graag uiterlijk in maart contact op met:
Silvia.aland@ziggo.nl .
Teskt: Sonja Waschkowitz

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

Uitnodiging Imko’s
Hotel Villa de Klughte
Wij nodigen u van harte uit kennis te komen
maken met ons fraai verbouwde Hotel “Villa de
Klughte”, op zondag 7 februari tussen 14.00 tot
16.00 uur
We willen u graag een kijkje achter - en voor de
schermen geven van onze restaurants “Imko’s
Puur Zee” en bar/bistro “Wijn & Ko aan zee.
Hopelijk tot ziens,
Met vriendelijke groet,
Cathy Moerdijk & Imko Binnerts
SVH Meesterkok
Herbergier
Villa de Klughte / Imko’s Puur zee
Van Ogtropweg 2
1949BA Wijk aan Zee

