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Afscheid van Wijk aan Zee

Eind 2013 verhuizen de 24 bewoners van het Anneko van der Laanhuis naar nieuwbouwappartementen
op het terrein van de voormalige Steenhouwerij aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Daar krijgen ze
meer ruimte en - ook niet onbelangrijk - ieder een eigen douche en toilet.

Het Anneko van der Laanhuis is begin jaren zeventig gebouwd door - de naam zegt het al - Anneko van der Laan. Hij zocht een plek waar zijn
dochter onder begeleiding kon wonen. En omdat
hij die plek niet kon vinden, besloot hij zelf een
begeleid wonen project op te richten. “Daarmee
was hij zijn tijd vooruit”, vertelt Astrid Reulen,
clustermanager bij de SIG , organisatie voor
ondersteuning van mensen met een beperking.
De SIG is de huidige eigenaar en beheerder van
het Anneko van der Laanhuis, en daarmee ook
verantwoordelijk voor de aanstaande verhuizing.
Te kleine kamers
Astrid Reulen: “In de loop van de jaren is de visie
op zorg veranderd. De nieuwe generatie wil meer
ruimte en een eigen douche en toilet. Dat kan
niet in het Anneko van der Laanhuis. De kamers
daar zijn klein, de voorzieningen niet meer
toereikend, douches en wc’s worden gedeeld door
meerdere bewoners.” Het nieuwbouwproject is in
oktober gestart, en wordt naar verwachting eind

2013 opgeleverd. Het Anneko van der Laanhuis
biedt ruimte aan vier groepen, van in totaal 24
bewoners. Er werken 19 vaste krachten en 22
vrijwilligers. Sommige bewoners wonen al tientallen jaren in het groepshuis in Wijk aan Zee.
Voor hen zal de verhuizing wel even wennen zijn.
Maar de jongere generatie staat te trappelen om
de overstap te maken.
Pannenkoeken bakken
Marvin Taylor (22) woont nu tweeeneenhalf jaar
in het Anneko van der Laanhuis. Hij verheugt
zich erop dat hij een eigen kamer krijgt die in
elk geval een stuk groter zal zijn. “Je kunt hier je
kont niet keren”, stelt hij vast. Marvin verheugt
zich ook enorm op een eigen keukenblok en zou
daar het liefst zo’n grote Amerikaanse koelkast
in zien staan. Hij heeft er nu al zin in om kaasspekpannenkoeken te gaan bakken in zijn eigen
keukentje. Puntje van zorg voor Marvin is wel
dat er van hem verwacht wordt dat hij de boel
zelf op orde houdt. Hij heeft nu ook een eigen

Kerstsamenzang op het Julianaplein
Op zondag 23 december, om 17.30 uur, bezoekt
de Kerstman Wijk aan Zee op het Julianaplein.
De vuurtjes branden, de kerstboom is prachtig
versierd, en samen met de Kerstman zingen wij
bekende kerstliedjes, begeleid door de Helmduikers. De jeugd kent weer heel andere liedjes, dus
de kinderen komen tussendoor het podium op,
om hun liedjes aan het publiek te laten horen.
Tekstboekjes worden rondgedeeld, dus neem een
lichtje en eventueel een leesbrilletje mee, zodat
je uit volle borst mee kunt galmen. Ook handig
is om een paar euro bij je te hebben, want er zijn
zoals gebruikelijk lekkernijen te verkrijgen. Bij

slecht weer zoeken we De Zon op.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen hun eigen
weerbestendige kerstversiering maken voor de
boom op het Julianaplein. Vanaf 20 december
kun je ze inleveren bij de KOP van WaZ. Als
beloning krijg je een bon voor een gratis appelflap bij Bob de visboer, (op 23 december: de
appelflappenboer). De KOP van WaZ looft een
prijs uit voor de mooiste kerstboomversierder!!!
De prijsuitreiking is bij de kerstsamenzang op het
Julianaplein. Vanaf donderdag 20 december kan
je bovendien appelflappen bestellen bij de KOP
van WaZ.

stappenplan om te leren zelf zijn kamer schoon
te houden. Maar van harte gaat dat niet. “Dat is
toch vrouwenwerk”, moppert Marvin, maar hij
lacht er breed bij.
Een eigen badkamer
Voor Zoë Wijnands (23) is het vooral de eigen
badkamer en wc waar ze zich op verheugt. “Ik
moet nu de badkamer delen met twee mannen,
en dat is geen pretje”, verzucht ze. ”Straks kan
ik gewoon mijn eigen spulletjes in de badkamer
laten staan!” Ook de nabijheid van de Breestraat
is een pluspunt. “Eén keer rollen, en je bent bij de
winkels”, verkneukelt Zoë zich.
De bewoners mochten zelf hun wensen opgeven
voor hun nieuwe appartement. Niet alle wensen
worden gehonoreerd. De grote Amerikaanse
koelkast van Marvin komt er niet, en ook de bar
met tap, die Kevin van der Kuijl (19) graag zou
zien, zal niet gerealiseerd worden. “Voor als mijn
vader op bezoek komt”, haast Kevin zich uit te
leggen. Kevin woont ongeveer een jaar in het
Anneko van der Laanhuis. Missen zal hij Wijk
aan Zee niet, denkt hij. “Zoveel mensen kennen
we hier niet”, zegt ook Zoë. “Natuurlijk heb-
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die niet doorging...
ben we wel het strand hier, maar daar kunnen
we vanaf onze nieuwe locatie toch ook nog wel
heen? Zover is het niet naar Wijk aan Zee vanuit
Beverwijk.”
De SIG blijft eigenaar van het Anneko van der
Laanhuis. Overwogen wordt het pand te gebruiken voor de huisvesting van jongeren.
~ Tekst: Marian van den Hul Foto: Stephanie Dumoulin ~

Van de redactie
De feestdagen staan voor de deur; ingeluid
door onze vertrouwde intocht van Sinterklaas en wel voor de vijftigste keer! Alhoewel,
het was wel iets minder vertrouwd door het
ontbreken van onze eigen Arion. Maar het zag
er weer mooi uit, compleet met de pakjesboot
en zelf een pepernotenmachine. Voor een
aantal bewoners in Wijk aan Zee zal dit de
laatste keer zijn dat zij Sinterklaas in het dorp
vieren. De bewoners van het Anneko van der
Laanhuis gaan op termijn verhuizen naar
een wooncomplex in Beverwijk. Wij hebben
verschillende bewoners gesproken over de
nieuwe fase waar zij verwachtingsvol naar

uitkijken. Intussen maakt Wijk aan Zee zich
op om december op passende wijze in te gaan.
En dat zal vast weer zichtbaar zijn: verlichte
tuinen en opvallende versiersels aan huis en
in bomen. Voor de één zal dit geweldig zijn,
bij een ander roept dit reacties op. En zo is het
eigenlijk ook met onze artikelen in de Jutter:
onderwerpen maken wel eens iets los. Als
redactie willen we aandacht geven aan wat
speelt. Nieuws en nieuwe onderwerpen blijven
van harte welkom. Hoe dan ook en wat het
ook wordt: vanuit de redactie wensen wij u in
ieder geval fijne feestdagen!
~ Sonja Waschkowitz ~
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

Kees Koek

Een bijna-doodervaring is indirect de aanleiding geweest dat Kees Koek in de muziek is terechtgekomen.
Op vijfjarige leeftijd kwam hij in het ziekenhuis met een hersenvliesontsteking. Als de dag van gisteren
ziet hij de donkere verpleegster die hem troostte en vasthield terwijl een andere hem een ruggenprik gaf.
Daarna liep ieder de kamer uit, omdat gedacht werd dat Kees het niet had gehaald. De deuropening waar
de dokter stond werd steeds kleiner alsof hij werd weggereden terwijl zijn bed stil stond.

Maar Kees was een taaie en bleef, en toen hij
na enkele weken weer thuis kwam, hadden zijn
ouders een verrassing: een speelgoedaccordeonnetje. Tot ieders verbazing kon hij zonder enige
les een aantal liedjes van ‘Ja zuster, nee zuster’
meespelen. Zijn ouders vonden het zo apart dat
ze Kees lieten onderzoeken door Dr.Lindenboom
in Haarlem, die hen vertelde dat er sprake was
van een positieve hersenbeschadiging, die het talent heeft blootgelegd. Kees werd op accordeonles
gestuurd, maar van boekje 1 speelde hij de liedjes
al, en hij was klaar met de muziekles.
Natuurtalent
Je kunt overtuigend spreken van een natuurtalent, want Kees heeft nooit een conservatorium
of zelfs maar een les gehad, maar speelt wel in de
door hem opgerichtte band ‘Different Cook’. Met
zijn vrouw Georgia van der Leden( Ja, nicht van)
en Brigitta Uiterwijk-Winkel als backing vocals.
André Homminga speelt diverse saxofoons, Rob
ter Maat slagwerk, en Kees zelf toetsen en vocals.
Daarnaast schrijft hij muziek en soms ook de
teksten voor anderen, voor bekende en minder
bekende Nederlanders. Onder andere heeft hij
voor Jeroen van de Boom liedjes geschreven
en gecomponeerd, wat een gouden plaat heeft
opgeleverd. Voor André Hazes heeft hij muziek
geschreven, wat zelfs platina werd. Voor het televisieprogramma ‘Vijftien miljoen mensen’ van
SBS6 schreef hij de muziek. Voor de groep ‘Opera
Familia’ die in de finale stond van ‘Holland’s got
Talent’ deed hij de productie en arrangementen
van het album ‘Il Canto’, wat in 2011 ook een

gouden plaat heeft opgeleverd. Ook de productie en arrangementen van de single van Gerard
Joling ‘Zing met me mee’ was een dikke hit. Voor
onder andere Villa Felderhof heeft hij een deel
van de Underscore Music gedaan. Dat is muziek
die op bepaalde momenten door de gesproken
tekst wordt gebruikt. ‘Opera Familia’ is begonnen met een theatertour en op 29 december
komt die in de Haarlemse Stadsschouwburg. De
muziek is klassiek met popinvloeden.
Onder zijn pseudoniem Cook Daniel heeft Kees
in 2008 het album ‘Dangle Groove’ onder zijn
eigen CJK Music label uitgebracht. Dit was een
Lounge/ Jazz project met Spaans-Afrikaanse
invloeden. Dat is in 2009 internationaal weggezet en werd een succes. Veel van deze tracks
en vele andere composities worden via zijn eigen
muziekuitgeverij CJK Music Publishing regelmatig gebruikt, onder andere voor de Nederlandse
films Tirza en Lotus en diverse televisieseries en
-programma’s.
Jazzclub Kennemerland
Drie jaar geleden heeft Kees de ‘Jazzclub Kennemerland’ opgericht, deze houdt zich bezig met
breed geprogrammeerde jazzmuziek uit en voor
de regio Kennemerland, het bedrijfsleven en
de talenten uit deze streek via de talentenjacht,
Kennemer Jazzfactor, en in samenwerking met de
‘Lions Club’ doet hij de programmering.
Voor de Duitse platenmaatschappij ‘Casa Musica’
arrangeert hij voor de Duitse dansmarkt Spaanse
en Cubaanse muziek. Na jaren als producer weet
hij welke instrumentalist of vocalist voor welk

Beeldhouwers bouwen kerststal
Eén van de activiteiten van Cultureel Dorp van
Europa is ‘Europa Ludens’, ‘Europa speelt’. Eerder
berichtten wij u over de ‘Europa Ludens Music
Tour’. Deze maand gaat voor het publiek een elf
jaar durend project van start.
Achter de schermen is in heel Europa door heel
veel mensen hard gewerkt. Beeldhouwers uit alle
elf Culturele Dorpen hebben in augustus in het
Tsjechische Bystré ruim een week gewerkt om uit
stukken boomstam de figuren en dieren te houwen, die tezamen een kerststal vormen. Namens
Wijk aan Zee was dat vanzelfsprekend Sjanneke
van Herpen.
Op vrijdag 14 december zal de kerststal in een
soort processie door ons dorp worden gebracht
naar de Sint Odulphuskerk. Onder gezang van
het Themakoor , het Jeugdkoor, en het Gemengd
koor zal de stal worden opgesteld. Na afloop
zullen de festiviteiten worden voortgezet in Sonnevanck met muziek. In januari zal de stal teruggaan naar Bystré en daarna elk jaar met Kerstmis
een andere bestemming krijgen, telkens in een
ander Cultureel Dorp van Europa.
Wat maakt Europa Ludens zo mooi? We vroegen
het Bert Kisjes. “Waarover ik me altijd heb
verbaasd is dat levenskunst niet als kunst wordt
gezien, terwijl dat een heel belangrijke vorm van
kunst is. Gastvrijheid hoort daar ook bij, en dat

is wat Cultureel Dorp altijd heeft uitgedragen.
Gastvrijheid is een voorwaarde waar cultuur op
is geënt. Je leest een biografie of ziet een film, en
kun je denken, wat een boeiend leven, mensen
die in staat zijn om goed te reageren. Dat hebben
ze geleerd en vind ik geweldig en heb je wat aan
in de samenleving, het is uiterst nuttige kunst.
Je moet het oefenen ook, net als met tekenen en
praten”.
“In de jaren negentig had Wijk aan Zee veel
contact met Tsjechische muzikanten, die hebben
ons hun Kerstcultuur laten zien, heel volks.Men
doet er daar heel veel aan. De belangrijkste avond
is daar Kerstavond, 24 december. Wat men dan
eet is allemaal vastgelegd. Het is altijd aardappelsalade, schnitzel en karper, en eindeloos veel
liedjes. De kerststal is ontstaan uit de Tsjechische
cultuur. Het idee voor de kerststal van de Culturele Dorpen komt dan ook uit Bystré”.
“Wat hebben dorpelingen aan cultuur, de kwaliteit van het dorp staat of valt met de omgang van
de mensen met elkaar, als dit niet goed gaat is het
dorp een hel. Als ik aan een dorp denk, denk ik
aan mensen, niet aan architectuur. Zeg niet dat
cultuur en dorpen niets met elkaar hebben”.
Iedereen is welkom op vrijdag 14 december in de
Sint Odulphuskerk om 19.00 uur.
~ Georges van Luijk ~

Een schone straat?

Nee, het is niet zo dat ze in de Kop van WaZ zo
proper zijn dat ze de straat staan te stofzuigen,
maar de rode loper ging weer uit vanwege een
opening. En omdat er stucadoorswerkzaamheden
aan het gebouw aan de gang zijn, die nogal wat
cementresten op straat achterlaten, moesten de
vele voetstappen worden verwijderd voor de
gasten kwamen .Ditmaal zijn de werken van
Henriëtte Simons te bezichtigen. Haar ‘fijnschilderkunst’ is tot en met 31 januari 2013 te zien.

stuk muziek het beste is. Als je als componist
een tekst krijgt, waarvoor muziek moet worden
gecomponeerd, zit daar meestal al een ritme in.
Daarmee bepaalt hij dan welke genre muziek
erbij past.
Momenteel werkt Kees aan het album van de Rob
Mostert Hammond Group, waarvan afgelopen
zaterdag 30 november de eerste single is gereleased tijdens ‘Mijke’s Middag’ op radio 6. Het is
een hele vette jazzplaat, een plaat met ballen. Het
album zal in het voorjaar verschijnen. Daarin is
Kees samen met Rob de producent.
Hij is geboren in Haarlem, en woonde in Voge-

lenzang toen hij en zijn vrouw Georgia besloten
naar Wijk aan Zee te verhuizen. Ze kochten hier
een appartement met de bedoeling om na drie
jaar die plek te ruilen voor een woning in Spanje.
Het plan was om daar een combinatie te creëren
van muziekstudio, horeca en gastverblijven waar
Nederlandse muzikanten konden overnachten en
platen opnemen. Maar onder andere door de crisis is dat plan even opzijgezet. Zeven jaar wonen
zij nu in Wijk aan Zee, en hebben het gevoel dat
zij hier hun hele leven al wonen. Ze voelen zich
hier thuis.
~ Tekst: Georges van Luijk Foto: Michel Mulder~

Het fenomeen ‘Leo-avond’

De avonden worden zelden aangekondigd, maar zijn altijd drukbezocht. Het succes van de Leo-avonden
is te danken aan de bijzondere thema’s, de zorgvuldige keuze van nummers, het scala aan uitvoerend
artiesten – al dan niet met ervaring- en niet in het minst: het enthousiaste publiek.
Het mag dan een bekende term zijn in Wijk aan
Zee, de ‘Leo-avond’, maar eigenlijk doet die term
onrecht aan Marc Kamsma, die de avonden al
vanaf het begin mede-organiseert en regisseert.
Marc en Leo zijn de muzikale krachten die aan de
basis staan van de bijzondere muziekavonden die
al sinds eind jaren tachtig met enige regelmaat in
Sonnevanck plaatsvinden. Leo: “Ik dacht natuurlijk niet, nu ga ik eens een Leo-avond organiseren. Ik organiseerde muziekavonden met een
thema. Bijvoorbeeld een Randy Newman avond,
en een Carole King avond. Dat waren zulke bijzondere avonden. Op een bepaald moment kreeg
dat de naam ‘Leo-avond’.”
Een ‘Leo-avond’ is meer dan een avondje muziek
met een thema. Leo maakt een zorgvuldige keuze
van nummers en zoekt daar mensen bij, een mix
tussen professionals en amateurs. “Uitgangspunt
is dat het een bijzondere uitvoering moet worden. Ik stel drie eisen aan deelnemers. Je speelt
samen, dus géén ego gedrag op het podium. Het
nummer moet nieuw zijn voor degene die het
brengt, en het liefst ook buiten zijn of haar geijkte
repertoire. En je begrijpt waar je over zingt. Dat
vind ik belangrijk.”
Door de jaren heen zijn er zo’n vijfentwintig
‘Leo-avonden’ geweest, met diverse thema’s. Soms
was dat een bekende componist. Maar ook minder bekende namen, zoals J.D. Souther, huiscomponist van de Eagles. Andere avonden stonden
in het teken van een artiest of band, zoals Hank
Williams, The Doors en The Kinks. Het succes
van de avonden mag dan worden toegeschreven
aan de muziek, de artiesten en het publiek. Maar
ook de locatie speelt een rol. “Waar vind je een
café met een vleugel, waar ieder op mag spelen?

Door Sonnevank heeft Wijk aan Zee een podium,
je hebt een ruif aan muzikanten in Wijk aan Zee.”
Leo en Marc spelen elke donderdagavond in
Sonnevanck. Voor diegenen die het fenomeen
‘Leo-avond’ ook eens wil meemaken maken we
een uitzondering, en kondigen de avond één keer
aan. En misschien is het wel meteen de laatste.
Het thema van de avond is namelijk: ‘de wereld
vergaat, zing dus nog één keer je favoriete nummer.’ Het thema refereert aan de aflopende Mayakalender, op 21 december. De avond vindt plaats
op 12-12-12, uiteraard in Sonnevanck. Verwacht
geen karaoke, waar ieder zijn eigen lied mag
zingen. Uiteraard is de avond als altijd zorgvuldig
gepland, gearrangeerd en gerepeteerd.
~ Foto: Stephanie Dumoulin ~
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Dorpsraadslid Linda Valent

“Fijnstof happen is gewoon niet gezond”
De Dorpsraad, wie zitten daar nu eigenlijk in? De Jutter maakt een serie portretten om te
laten zien wie de gezichten achter de Dorpsraad zijn. Het zijn heel verschillende mensen,
maar één ding hebben ze gemeen: ze hebben hart voor Wijk aan Zee.
Linda Valent (41) woont sinds tien jaar in Wijk
aan Zee. “Het leuke van Wijk aan Zee is dat het
zo’n gemêleerd dorp is, er woont van alles wat,
van kunstenaars tot surfers. Alles gaat goed
samen en als het er op aan komt, dan roert het
dorp.” Voor ze met haar man Bas naar Wijk aan
Zee verhuisde, woonde ze in Amsterdam. “Daar
waren we doordeweeks en in het weekend was
ik bij Bas in Leersum, een geweldige plek om
te sporten”. Linda, Bas en hun twee kinderen
Luna (9) en Silas (8) zijn allemaal heel sportief.
Hardlopen, mountainbiken, hockey, trailrunning
(tussen de twintig en tachtig kilometer rennen en
in hoog tempo lopen door de bergen) en sinds
kort ook canicross: hardlopen met hun fanatieke
éénjarige Golden Retriever, zijn allemaal sporten
die beoefend worden door dit actieve viertal. “Ik
lig in een deuk als ik de kinderen met hond zie
rennen.” Linda en Bas sporten niet alleen veel, ze
organiseren ook veel sportactiviteiten. “Samen

coördineren we het parcours van de Wijckloop
en vanuit Heliomare zijn we nu bezig met een
handbike wedstrijd tussen verschillende revalidatiecentra.”
Dat sporten zo bij Linda past blijkt ook uit haar
opleiding: ze studeerde Bewegingswetenschappen aan de VU in Amsterdam en promoveerde
op het onderwerp ‘De effecten van handbiken bij
mensen met een dwarslaesie’.
Linda werkt bij Heliomare, deels op de onderzoeksafdeling en deels als ergotherapeut bij
mensen met een dwarslaesie. Het is dan ook niet
vreemd dat het thema gezondheid haar zo aansprak. “Milieu klinkt zo alsof het alleen over de
plantjes en de bloemetjes gaat, daarom heb ik het
liever ook over gezondheid.” Sinds vijf jaar maakt
Linda deel uit van de werkgroep milieu. “Ik kreeg
een rapport te zien over hoe hoog de provincie de
uitstoot van stoffen als arsenicum en cadmium,

Auto’s en honden zijn de grootste ergernissen
Inwoners van Wijk aan Zee ergeren zich het
meest aan te hard rijdende auto’s, los lopende en
poepende honden en fout parkeren. Dat blijkt uit
de enquête die de Dorpsraad heeft gehouden op
de laatste verkiezingsdag. Zeshonderd inwoners
vulden de vragenlijst in terwijl zij hun stem uit
kwamen brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Te hard rijden werd 228 keer genoemd als groot-

ste ergernis, honden niet aan de lijn en het niet
meenemen of gebruiken van poepzakjes 167 keer.
Het parkeren op plaatsen en tijden waar dit niet
is toegestaan kwam op de derde plaats, met 116
meldingen.
Toekomstige woningbouw zien de bewoners bij
voorkeur op het terrein bij Heliomare, waar nu
nog de school staat (413 keer) of op de parkeer-

Daar zit je dan, bij de New York Marathon...
Ze zijn niet de eerste dorpsgenoten, die de uitdaging aangingen om de New York Marathon te lopen. John
Vijfschaft en Peter Mijnen volgden een strenge training van een jaar, om de 42,2 kilometer van de Marathon te kunnen halen. Ze stonden al in New York, gekleed in oranje shirts, bijna in de startblokken, toen
het nieuws hun bereikten. De Marathon was afgeblazen.
John: “Bij aankomst in New York waren we er
hadden geen stroom. We kwamen een dame
nog van overtuigd dat de marathon door zou
tegen die vertelde dat ze alles kwijt was. Drie
gaan. Overal zagen we sporen van de orkaan
gezinnen woonden nu bij de schoonfamilie en zij
Sandy. Onderweg naar ons hotel zagen we tunstond in haar werkplunje te wachten op vervoer
nels en metro’s onder water staan.”
om bij haar werk te komen.”
“Het was heel onwerkelijk. Ons hotel stond in een “Zondagochtend kwam Peter op het idee toch
gebied dat nog stroom had. Wij konden douchen
en tv kijken. We leefden in twee werelden. Wij
hadden stroom, terwijl we wisten dat niet ver van
ons mensen alles kwijt waren. Aan de ene kant
was er een rampgebied en aan de andere kant
ging het toerisme gewoon door. We liepen door
straten waar aan de ene kant de winkels donker
en gesloten waren, terwijl aan de overkant de
winkels verlicht en open waren en waar van alles
te koop was. Op time Square leek het alsof er
niets aan de hand was. Wat ik zo moedig vond, is
dat mensen doorgingen. Ze bleven doorwerken,
hielden moed en hielpen elkaar. Maar we zagen
dat de stad een knauw had gehad.”
“We hadden ons startbewijs al gehaald. Op de
dag dat we de marathon zouden gaan lopen, kregen we pas te horen dat het niet door zou gaan.
Toen we dat hoorden zijn we uit pure frustratie
eerst een biertje gaan drinken. We hadden ons
maanden gespaard, weinig alcohol, geen kermis
en rustig doen op verjaardagen.”
“Die zaterdag zijn we naar het Empire Statebuilding gegaan. Tweeëneenhalf miljoen inwoners

zware metalen dus, wilde vergunnen. Dat was
net zo hoog als de norm voor heel Nederland!
Toen vroeg ik me af wat er nog meer mis was
met de vergunning.” Veel dus. Linda wilde weten
hoe ongezond het is om onder de rook van de
hoogovens te wonen en is zich gaan inzetten in
de werkgroep Milieu.
“De provincie hoort er ook voor ons belang te
zijn, dus is het eigenlijk heel raar dat een ‘Dorpsraadje’ zo veel hete kastanjes uit het vuur moet
halen.” Regelmatig stond de Dorpsraad samen
met één advocaat tegenover een heel leger van
advocaten van -destijds nog- Corus. “Het klopt
toch eigenlijk niet dat de mensen die dit als werk
doen, niet altijd even alert zijn en dat de werkgroep milieu van de dorpsraad zo’n belangrijke
functie heeft hierin. Maar vergis je niet, wij zijn
geen milieuactivisten die zich druk maken om ieder rupsje en we hebben ook helemaal niets tegen
Tata Steel, we willen goede buren zijn.” Er zijn
een aantal jaar geleden afspraken gemaakt tussen
o.a. de provincie, de IJmond-gemeenten, Tata en
de Kamer van Koophandel van Amsterdam om
elkaar niet in de wielen te rijden bij plannen zoals
de revisievergunning van Tata. De economische
belangen voerden de boventoon bij dit ‘Waterlandakkoord’. Zembla werd getipt met een landelijke tv-uitzending en Kamervragen volgden.
De werkgroep Milieu heeft heel veel voor elkaar
gekregen, bijvoorbeeld de doekfilters. Maar het
blijft oppassen geblazen, de fijnstof-norm word
nog steeds overschreden. “Fijnstof happen is
gewoon niet gezond en als ik ga hardlopen houd
ik rekening met de windrichting. Met oostenwind is het onverstandig om over het strand te
rennen van Wijk aan Zee naar de pier. Maar daar
tegenover staat dat als de wind van de andere
kant komt het heerlijk is om buiten te spelen of te
sporten in en rond Wijk aan Zee”.
~ Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~

plaats bij de Dorpsduinen (116 keer).
De dorpsbewoners zijn het overwegend oneens
met de verkoop van de beperkte hoeveelheid
huurwoningen (332 keer). Vóór de verkoop werd
211 keer gestemd.
De dorpsraad is blij dat er veel dorpsgenoten
hun mening hebben willen geven. Wij danken u
hiervoor en hopen dat u dit ook in de toekomst
blijft doen, zodat wij uw stem kunnen gebruiken
als koers.
~ De Dorpsraad Wijk aan Zee ~

een stuk te hardlopen. We trokken onze oranje
shirts aan en begonnen te lopen. Terwijl we
liepen, kwamen we steeds meer internationale
hardlopers tegen. We liepen allemaal in onze
eigen kleuren. Dat hadden we niet verwacht, het
was geweldig. Het leek wel of ongeveer vierduizend mensen hetzelfde idee hadden. Daar
liepen we met zijn allen. Die ochtend heeft veel
goedgemaakt. Maar het blijft jammer dat we de
marathon niet uitgelopen hebben. Misschien
volgend jaar.”
~ Trudi Duin ~

Uit het nieuws

Wijk aan Zee komt regelmatig in het nieuws.
Elke maand pikt de Jutter er een paar opvallende berichten uit.

Luchtvervuiling

“De luchtkwaliteit, met name in Wijk aan
Zee, is een groot probleem dat mij grote
zorgen baart.” Aan het woord is CDA-wethouder Lex Schram, in een debat over het
verplaatsen van milieubelastende activiteiten vanuit het havengebied Amsterdam
naar de IJmond. Schram gaf daarbij aan dat
er wat hem betreft over de luchtkwaliteit in
Wijk aan Zee niet valt te onderhandelen.
“Die moet omhoog. Het moet beter. Ik
lever daar niet op in.” Wijk aan Zee heeft nu
nogal eens te lijden onder het lichteren in de
haven van IJmuiden: zeeschepen die hun lading overhevelen naar lichtere schepen, die
over de Velsertunnel heen kunnen varen.
Liever ziet Schram die boten direct doorvaren naar Amsterdam. “Daarvoor zou de
tunnel 10 meter lager moeten, of een brug
over het kanaal.” Of dat erg realistisch is?
“Ik weet ook wel dat dat niets wordt, maar
ik heb ermee willen aangeven: wij gaan op
de luchtkwaliteit niets meer inleveren.
De gemeenteraad heeft een (CDA) motie
aangenomen, waarin b en w opgedragen
wordt, de strijd aan te binden met activiteiten die nog meer fijnstof in de lucht te
brengen dan er nu al is.
(Bron: Dagblad Kennemerland, 5-11)

Vrachtwagenconcert

Een klassiek concert in een vrachtwagen.
Leerlingen van Heliomare kregen een
bijzondere muziekles in de Classic Express,
een concertzaal op wielen. De trailer kan
uitschuiven tot een ruimte van 7 bij 14
meter. In een modern interieur konden
de leerlingen kennismaken met klasieke
muziek. Naast muziek werd er ook uitleg
gegeven over instrumenten en de muziek.
De muziektrailer van het Prinses Christina
Concours stond op 13 en 14 november bij
Heliomare.
(Bron: Noord-Hollands Dagblad, 13-11)

Vrees leegloop campings

Bewoners van de campings in Wijk aan Zee
maken zich grote zorgen over de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting.
Gevreesd wordt dat het stil zal worden
op de kampeerplaatsen van Aardenburg,
Vondeloord en de Banjaert. De Toeristenbelasting loopt fors op. Er moet straks
1,52 worden neergeteld, per persoon, per
nacht aan toeristenbelasting. Vooral voor
de vaste gasten van de campings kan dat
fors oplopen, tot wel een paar honderd euro
per jaar. De campings hebben hun hoop
gevestigd op de raadscommissie die zich
over deze kwestie buigt. De leden snappen
wel dat een verhoging onontkoombaar is,
maar zien niet in waarom het zo veel moet
zijn. Ook stellen ze een maximum bedrag
voor langkampeerders voor.
(Bron: Noord-Hollands Dagblad, 21-11)

Toeristenbelasting omlaag

En zowaar, de raadscommissie heeft geluisterd naar de bezwaren over de toeristenbelasting. Voorgesteld werd om meerdere
tarieven in te voeren, zodat er onderscheid
wordt gemaakt tussen de seizoenskampeerders en strandhuisbezitters enerzijds, en de
incidentele hotelgasten anderzijds.
Het college van b en w zal een voorstel
uitwerken om de lasten in 2013 omlaag te
brengen, en bereid ook een nieuwe verordening voor, die zal ingaan in 2014.
(Bron: Noord-Hollands Dagblad, 22-11)
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Zeerovers in Wijck op Zee
Het was maart 1641 toen het piratenschip Liberté
de haven van Duinkerken verliet met vijf andere
schepen. De schipper, Jean du Pré, had al dagen
het weer bekeken en vond dat de vooruitzichten
redelijk waren, de ergste winterstormen waren
voorbij. Er was weinig verdiend in de winter, en
het zou niet lang duren voor de bodem van zijn
geldkistje te zien zou zijn. Een groot deel van
de afgelopen maanden had Jean niet kunnen
uitvaren, het kleine scheepje was geen partij in
de strijd wie de sterkste was, de zee of de Liberté.
Maar nu zag het er naar uit dat het veilig genoeg
was om de zee weer op te gaan. Duinkerken heeft
een strategische ligging. Op het smalle stukje zee
tussen Engeland en Frankrijk waren scheepjes
als de Liberté nauwelijks zichtbaar als zij met de
gestreken zeilen langs de kust op de loer lagen
tot een prooi langs kwam. De prooi was goed

zichtbaar, de Indiëvaarders waren hoge schepen met veel zeil, en moesten allemaal door het
kanaal. Zodra een schip in zicht was vlogen de
kapers de masten in en binnen een mum van tijd
gingen ze op topsnelheid richting de slachtoffers.
Met een waas voor ogen, en als enig doel de buit
zo snel mogelijk aan boord te krijgen, gingen ze
door roeien en ruiten. Geen bemanningslid werd
gespaard als hij voor de voeten van een piraat
kwam. Maar ook menig piratenschip werd door
Indiëvaarders de grond in geboord door een
trefzekere kanonskogel.
Jean had een verkeerde inschatting gemaakt, het
weer werd snel slechter, en de Liberté werd een
speelbal van de huizenhoge golven. De Duinkerker kaperschepen waren klein en konden hard
varen, maar waren niet snel te manoeuvreren. Ze
waren dwarsgetuigd, waardoor de hele beman-

Stem op Rondje Wijk aan Zee

Werkgroep Rondje Wijk aan Zee

Georges van Luijk

Jonge redders gezocht

www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep
Rondje Wijk aan Zee’ een natuurhistorische
wandeling rondom Wijk aan Zee gerealiseerd. Van de wandeling, die op 7 oktober
geopend is, wordt al volop gebruik gemaakt.
Op 19 januari wordt door Kern met Pit
bekend gemaakt of Wijk aan Zee, naast de
beloofde 1000 euro, aanspraak kan maken
op de extra uitgeloofde 1500 euro. Een jury
zal de projecten beoordelen. Daarbij zal ook
gekeken worden naar het aantal uitgebrachte
stemmen. Wij vragen dan ook iedereen, die
Wijk aan Zee een warm hart toedraagt, om
op het project te stemmen. Dat gaat heel
eenvoudig: Ga naar www.kernmetpit.nl –
editie 2012. Klik op Rondje Wijk aan Zee en
daarna op de knop STEM. Dit kan nog tot
eind december. Met dit geld willen wij nog
een paar wensen realiseren, zoals:
- een app van de route laten ontwikkelen
- de bunker opknappen
- de lunet opschonen
- een dorpswandeling uitzetten

ning de masten in moest om overstag te gaan.
De schipper had jaren ervaring en wist wat hem
te doen stond, wegwezen en zo snel mogelijk uit
de buurt van de kust gaan. Doordat de storm uit
zuidwestelijke richting kwam, was terugvaren
naar de thuishaven heel gevaarlijk, de enige veilige richting was noordwaarts. Waar de Noordzee
breder was zou hij meer kans hebben de gevaarlijke kusten te ontwijken. Steeds verder werd de
‘Liberté’ noordwaarts gedreven, bijna stuurloos
vocht het kleine scheepje zich een weg zo ver
mogelijk bij de kusten vandaan. Het enige navigatiemiddel wat bruikbaar was, was het kompas,
een sextant was met de zware bewolking nauwelijks te gebruiken. En navigeren op de sterren was
met de dichte bewolking ook niet mogelijk. Maar
met een kompas wist Jean du Pré alleen waar het
noorden was, niet of hij tegen de kust van Engeland of die van de Nederlanden aan zat. Dag en
nacht zaten matrozen in het kraaiennest boven
in de mast. Kustverlichting was er nauwelijks en
vaak onbetrouwbaar, en bij slecht zicht en hoge
golven niet te zien. En als de uitkijk een vuurboet had ontdekt, wist hij nog niet welk vuur het
was. Het kon net zo goed die van Westkapelle,
Wijck op Zee of Huisduinen zijn. Niet alleen
tijdens storm en mist vergingen per jaar tientallen schepen op de kust. Menig schip strandde
in een pikdonkere nacht op de kust. Kostbare
lading ging verloren en vaak kwam de volledige
bemanning om. Menig Indiëvaarder die een reis
van jaren achter de rug had verging in het zicht
van de haven. En de kustbewoners van alle zeeën
waren strandjutters, bij slecht weer stonden ze te
wachten tot er weer een schip verging.

ViVa! Zorggroep start team thuiszorg Wijk aan Zee
In de Moriaan is sinds oktober een thuiszorgteam aanwezig van ViVa! Zorggroep. Deze medewerkers
waren al werkzaam in Wijk aan Zee maar hadden hun kantoor in Huis ter Wijck te Beverwijk.Om de
inwoners van Wijk aan Zee beter van dienst te kunnen zijn is er voor gekozen om direct vanuit Wijk
aan Zee te werken. Het kleine wijkteam bestaat uit zeven medewerkers die professioneel en op een
persoonlijke manier zorg komen verlenen. De vlag is inmiddels gehesen en de medewerkers hebben
er zin in! Heeft u zorg nodig of heeft u vragen: bel 088-9958000.

De Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade zoekt nieuwe leden. Jongeren (M/V) met karakter, discipline en moed. Iets voor jou? De reddingsbrigade
biedt volop spanning en ontspanning. Je krijgt
bij ons een uitstekende training en leert enorm
veel. Je maakt binnen de kortste keren nieuwe
vrienden en vriendinnen. Iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 volg je les in zwemmend
redden in het Sportfondsenbad in Beverwijk.
Hier leer je hoe je jezelf en anderen kan redden
die in het water in de problemen komen. Je leert
hoe je jezelf kan bevrijden van een drenkeling,
hoe je die moet vastpakken en veilig naar de
kant kan brengen. Daar heb je uiteraard ook een
goede conditie voor nodig en dus kun je bij ons
ook goed trainen om snel en fit door het water te
flitsen. Uiteindelijk zien we je graag doorstromen
naar één van onze reddingsposten op het strand.
Bij voldoende ervaring en diploma’s behoren de
functies van EHBO-er tot postcommandant tot
de mogelijkheden. Dus als je één of meerdere
zwemdiploma’s bezit en je wilt hier wat meer
mee gaan doen, meld je dan aan en kom een keer
vrijblijvend meedoen. Aanmelden kan via zwemcommissie@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl. Je
krijgt dan zo snel mogelijk bericht om een keer te
komen kijken en of mee te doen.

55-plus? Bewegen dus!
In de vorige nummers van De Jutter maakten we stap 1 en 2 uit het NSFNOC-plan in drie stappen naar beter bewegen:
Stap 1: Zorg voor alledaagse beweegmomenten
Stap 2: Maak van de spieren calorievreters
Deze keer Stap 3: Ga de uitdaging aan met een echte sport!
Wie echt in beweging wil komen, zal moeten zweten. Daarvoor heb je een
uitdaging nodig en die vind je bij een sportclub. In Wijk aan Zee zijn gelukkig mogelijkheden genoeg in verenigingsverband in De Moriaan en bij de
Doolhof, maar ook bij de meer informele clubjes die met elkaar wandelen
of hardlopen. Het sportaanbod van Heliomare met o.a. fitness en aquafit
geeft je ook het groepsverband, dat stimuleert.
Dit was de laatste aflevering van deze rubriek. Drie jaar lang konden we
met steun van de gemeente Beverwijk senioren stimuleren tot bewegen.
Vergeet het niet, ook zonder prikkel in De Jutter: Bewegen!

Zaterdag 1 december
Hotel Villa De Klughte: Zolder/kelder/garage
uitverkoop van 10.00 – 18.00 u
Sonnevanck: PianoBarAvond met DJ Vennik
vanaf 21.00 u
Zondag 2 december
Hotel Villa De Klughte: Zolder/kelder/garage
uitverkoop van 10.00 – 18.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 5 december
Pakjesavond
De Rel: uitzending Radio Typisch Wijk aan Zee
20.00 – 22.00 u. 104.5 FM
Vrijdag 7 december
Sonnevanck: The Explores; blues vanaf 21.30 u
Zaterdag 8 december
Sonnevanck: All Men Band; bluesavond vanaf
21.30 u
SunSeaBar: Sky fall Party; dresscode 007, ticket
€ 20,- vanaf 21.00 u
Zondag 9 december
Herhaling uitzending Radio Typisch Wijk aan
Zee 12.00 – 14.00 u. 104.5 FM
Café De Zon: HATA-podium met Arthur Ebeling 15.00 u

Woensdag 12 december
De Moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Sonnevanck: Leo-avond, thema: De wereld
vergaat
Donderdag 13 december
Kapel Heliomare: Kerstconcert Kennemer Carolsingers 20.00 u
Vrijdag 14 december
De Moriaan: Kerstfair t.b.v. Helpende Handjes
voor Sri Lanka 19.00 u
Odulphuskerk: feestelijke bijeenkomst met
muziek in het kader van Europa Ludens met
openstellen van beelden voor kerststal uit Bystre
Sonnevanck: Bert Kisjes and Friends; jam-avond
Zaterdag 15 december
Sonnevanck: Sultans of Swing; Dire Straits vanaf
21.30 u
Vrijdag 21 december
Sonnevanck: Trio FF Luisteren; oude klassiekers
vanaf 21.30 u
Zaterdag 22 december
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion
gebruikte kleding en schoenen
Dorpskerk: Kerstconcert Kennemer Carolsingers
15.00 u
Sonnevanck: Van Dijks Dylan; blues vanaf 21.30 u
SVWijk aan Zee: Kerstkien
Zondag 23 december
Julianaplein: Kerstsamenzang 17.45 u; vertrek
optocht Café De Zon 17.15 u
Vrijdag 28 december
Sonnevanck: Kevin & Esmee; popmuziek & eigen
werk vanaf 21.30 u
Zaterdag 29 december
Sonnevanck: Bloes Broers; vanaf 21.30 u
Zaterdag 29 t/m maandag 31 december
Café de Zon: Hein de Vries Schaaktoernooi

Maandag 31 december
Sonnevanck: Oud en Nieuw Feest tot ??
Dinsdag 1 januari
Strandopgang Zwaanstraat: Nieuwjaarsduik 15.00 u
t/m 31 januari
KOPvanWaZ: expositie van Henriette Simons

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
2 december
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Muiden. 1e Advent.
9 december
mevr. Prof. Dr. M. van Veen te Weesp. 2e Advent.
16 december
Ds. W. Westerveld, H.A. 3e Advent.
23 december geen dienst
24 december
Mevr. Ds. M. Myburgh, Kerstnacht, 22.00 uur
25 december
Gezinsdienst, 1e kerstdag, 10.30 uur

IJmuiden hoog- en laagwater

Agenda
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Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 1 december
19.00 uur themaviering			
voorganger p.N. Smit
themakoor
Zondag 9 december
9.30 uur eucharistieviering			
voorganger p.Mathew
gemengd koor
Zaterdag 15 december
19.00 uur familieviering			
voorganger p.R. Putman
jeugdkoor
Zondag 23 december
9.30 uur eucharistieviering			
voorganger p. R. Putman samenzang
Maandag 24 december
19.00 uur familiekerstviering			
voorganger p. R. Putman thema-/jeugdkoor
21.15 uur nachtmis				
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Dinsdag 25 december
9.30 uur Hoogfeest Kerstmis			
voorganger p. N. Smit
gemengd koor
Woensdag 26 december
10.30 uur Tweede Kerstdag			
De Spar bestaat dit jaar landelijk tachtig jaar.
voorganger p. B. Stuifbergen Carolsingers
Naar aanleiding hiervan konden de klanten hun
Zondag 30 december
kassabon inleveren. Hieraan heeft een zeer groot
9.30 uur eucharistieviering
aantal klanten meegedaan, waaruit onze zoon
voorganger p. R. Putman samenzang		
Leon een gelukkige winnaar getrokken heeft.
						
Deze winnaar was Bas de Bruin uit de TapOecumenische Bijbelkring
penbeckstraat. Hij heeft tachtig seconden gratis
Maandag 2 december olv pastor Nico Smit in
winkelen gewonnen. Dit gebeurde op zaterdag 3
de consistorie van de Dorpskerk aan het Julinovember. Hij heeft maar liefst voor ruim zestig
anaplein. Inloop 19.30 uur met koffie en thee.
euro bij elkaar geshopt.
Aanvang gesprek om 20 uur.
Verder zijn wij zelf alweer tien jaar in Wijk aan

Gratis winkelen in de Spar

Adressen

De Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: ma, di en vrij
13.30 – 16.30 u www.bibliotheekijmondnoord.nl
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org
Julianaplein: mobiele Pinautomaat op vrijdag
van 12.30 – 16.30 u, niet op 7 en 28 december
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie Punt):
ma 10.00 – 14.00 u; do, vrij 12.00 -18.00 u en za,
zo 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: woensdagmiddagsport 50+, aanvang 13.30 – 14.45 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe: woe, do, vrij 13.00 – 16.30 u en za 11.00 –
15.00 u; zondag 23 december extra open

Kerstfair in de Moriaan

Traditiegetrouw zal op vrijdagavond 14 december
om 19:00 uur in de Moriaan de kerstfair plaatsvinden van de ‘Helpende Handjes voor Sri Lanka’.
De Helpende Handjes bestaan uit een groep vrijwilligers, onder de bezielende leiding van Siebrig
Durge en Tineke Sakkers, die zich belangeloos
inzetten met het maken van leuke kerstattenties,
opmaken van kerststukjes en verkoop van deze
artikelen. Ieder jaar is er voor elk wat wils tegen
zeer billijke prijzen. De opbrengst gaat in zijn
geheel naar het goede doel, een twaalftal weeskinderen en een kindertehuis in Sri Lanka. Ter
plaatse wordt voorzien in behoeftes als studiemateriaal, boeken, schriften, een fiets, schrijfartikelen, kleding, een computer, een naaimachine enz.
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Met dank
van vele blije kinderen in Sri Lanka.

Zee. Om dit samen met u te vieren heeft onze
dochter Manon een heel bijzonder kaart- of
kwartetspel ontworpen. U kunt dit fantastische
spel bij elkaar sparen. Als u voor tien euro aan
boodschappen koopt, krijgt u een setje kaarten
cadeau. Hierop staan alle leuke dingen uit Wijk
aan Zee en omstreken. Ontdek het zelf, door het
bijelkaar te sparen.

Juttertje

Te huur in Wijk aan Zee: garageplaats in het
Paasdal: € 100,- per maand incl servicekosten. tel 06-5383018

Belangrijke telefoonnummers
Politie Beverwijk 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN 112
Ambulance (023)515.95.00
Brandweer (023)515.95.00
Dierenambulance 215454
Huisarts 375972
Receptenlijn 088-0800169
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Reinunie (0255)566166
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting),
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Wijkcoördinator 256256
Geluidshinder vliegtuigen 020-6015555
of via mail www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid
030-285 6555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ info.sawaz@gmail.com
www.wijkaanzee.org
Aanmelden activiteiten agenda
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad dorpsraadwijkaanzee@gmail.

