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Wanneer de gekleurde lampionnen in de lan-
taarnpalen verschijnen, weten we in het dorp 
dat het Tata Steel Chess Tournament bijna 
gaat beginnen. “Helemaal handgemaakt, elk 
jaar worden ze door een groep vrijwilligers 
weer voorzien van nieuw doek”, vertelt Linda 
Breusers, die dit jaar de organisatie op zich 
heeft genomen van de Wijk aan Zeese 
activiteiten rondom dit mooie evenement.

Een aantal jaar geleden ontstond de wens 
om het dorp meer te betrekken bij Tata 
Steel Chess. Zo begon een nieuwe traditie 
met onder andere de Chess Express en de 
Koninginnemarkt met de huldiging van 
de winnaar op de slotdag van het toernooi. 
Veel van de ideeën kwamen uit de koker van 
Ella de Jong. Dit jaar droeg zij de organisatie 
over aan Linda. De voorbereidingen zijn 
inmiddels in volle gang. Gedurende het hele 
toernooi vinden er grotere en kleinere 
activiteiten plaats door het hele dorp, met 
een knallende afsluiter op het Julianaplein. 
Linda Breusers woont inmiddels drie jaar in 
Wijk aan Zee, met man Pieter en zoon Stef. 
In het dagelijks leven is ze voorzitter van de 
Patiëntenvereniging Aangeboren Hartaf-
wijkingen. Toen ze hier net woonde organi-
seerde ze in samenwerking met Heliomare 
de Hartekind Challenge, een hardloop-
evenement voor kinderen met een hartaf-
wijking. Echt ingeburgerd raakte ze door 
een oproepje op Prikbord Wijk aan Zee. 
Linda: “Ik plaatste een berichtje met de 
vraag wie er mee wilde wandelen ’s avonds 
over dat toch wat donkere strand. 
Zo ontstond een wandelgroepje en leerde 
ik supersnel leuke mensen kennen. Via hen 
deed ik vorig jaar mee aan het Smaaktheater 
en van daaruit rolde ik weer in de organi-
satie van de historisch dorpswandeling en 
ben ik bestuurslid geworden van de TIP, het 
Toeristen Informatie Punt.” Vanuit die laat-
ste rol werd ze gevraagd dit jaar de festivitei-
ten rond Tata Steel Chess op zich te nemen. 
Ze hoefde er niet lang over na te denken: 
“Die schaaktraditie in het dorp is hartstikke 
mooi. En januari is toch een beetje een saaie 
maand. Bovendien vind ik het leuk dat er 
veel voor kinderen op het programma staat.”
Dorpsbewoners betrekken bij Tata Steel-

Chess, dat is ook dit jaar weer het uitgangs-
punt, met als afsluiter een echt Wijk aan 
Zeese huldiging voor de winnaar van het 
toernooi. Hoe? Linda heeft een iets andere 
opzet bedacht. “Wat me van vorig jaar is 
bijgebleven,” vertelt ze, “is dat het behoor-
lijk koud was.” Ze vindt het niet zo gek dat 
mensen dan liever binnen blijven. Linda: 
“We dachten als we de huldiging toegan-
kelijker en aantrekkelijker willen maken, 
moeten we gewoon zorgen dat het warm en 
comfortabel is. Daarom gaan we nu een hele 
grote, verwarmde tent op het plein zetten. 
Die wordt ook gebruikt voor het program-
ma van het Tata Steel Chess Festival voor 
kinderen op 18 & 19 januari en dus voor de 
huldiging op zondag de 26e. We gaan daar
een echt feestje van maken. In de middag 
speelt Top of the Pop, een lekkere cover-
band, zodat de sfeer er al goed in zit als de 
winnaars hun opwachting maken. 
En ook onze eigen DJ Johnny5 komt plaatjes 
draaien in de feesttent.”
Linda wil ook de andere schakers die nog in 
de race zijn actief uitnodigen om naar het 
Julianaplein te komen. “We willen de 
schakers echt een hartelijke ontvangst geven. 
Dat mag wat mij betreft wat eigentijdser. 
We denken bij schaken nog altijd aan 
oudere mannen, maar google maar eens op 
die schakers, dat zijn jonge, hippe gasten.
Magnus Carlsen bijvoorbeeld is al jaren 
model voor kledingmerk G-Star. We hopen 
dus op een grote opkomst, zodat we een 
beetje de sfeer kunnen creëren van het 
Holland Heineken House. Een huldiging die 
ze niet gauw vergeten, dat zou leuk zijn. 
Met een volle tent moet dat lukken.”

Niet alles verandert. De Chess Express rijdt 
als vanouds door het dorp (in het weekend 
van 18 & 19 januari), er is snert van SaWaZ 
en voor kinderen komt er een speciale 
(ook verwarmde!) knutseltent. En dan zijn 
er nog de lampionnen natuurlijk, en de 
schaakstukken die elk jaar langs de weg naar 
Wijk aan Zee staan. Deze worden opnieuw 
beschilderd door Fons Heijne, vormgever en 
kunstenaar, en Linda’s man Pieter, eveneens 
betrokken bij de festiviteiten. Pieter is ook 
geen onbekende meer in het dorp. Als lid 

van de Dorpsraad en binnen het team van 
de Smaakmarkt heeft hij zich net als Linda 
al onmisbaar gemaakt. Tsja, in een dorp 
waarin zoveel plannen bedacht worden, 
weten we mensen als Linda en Pieter 
natuurlijk snel te vinden. Het is overigens 
de vraag of de schaakstukken dit jaar netjes 
langs de lantaarnpalen komen te staan. 
Als het aan de heren ligt, kunnen we straks 
genieten van De Slag om Wijk aan Zee.

Een overzicht van alle activiteiten: 
Historische dorpswandelingen op dinsdag 
14 en 21 januari
Op dinsdagochtend hebben de schakers vrij. 
Voor hen, maar zeker ook voor dorpsbewo-
ners organiseert Rondje Wijk aan Zee twee 
keer een historische dorpswandeling onder 
leiding van een gids. Start om 11.00 uur op 
het Julianaplein, aanmelden via 
           info@rondjewijkaanzee.nl 

Tata Steel Chess Festival: 18 & 19 januari 
In het weekend van 18 & 19 januari orga-
niseert Tata Steel zelf het Tata Steel Chess 
Festival voor kinderen. Vorig jaar trok het 
bomvolle programma ruim 1.400 gezin-
nen naar Wijk aan Zee. Denken, sporten 
en creativiteit staan centraal. Dit jaar zijn 
de festiviteiten gepland op verschillende 
locaties: in Hotel Zeeduin vindt een schaak-
toernooi plaats voor kinderen: Tata - Kids 
of Steel Games. In het Hoge Duin kunnen 
kinderen technisch knutselen en in basis-
school de Vrijheit kunnen ze onder andere 
een judo-clinic volgen, geschminkt worden 
en poffertjes eten. Hiervandaan start ook 
een bunkertocht. Op het Julianaplein staat 
ook dat weekend al een grote, verwarmde 
tent. Op zaterdag is daar schaakfamilie-
theater, een Chesscaperoom en kan er 
geknutseld worden. Een speurtocht leidt de  
kinderen langs alle plekken. Ook de Chess 
Express rijdt door het dorp. Op zondag geeft 
het Tata Steel Hoogovenorkest in de tent 
muziekclinics voor kinderen. 

Kroegenschaak: 23 januari 
Zelf schaken kan tijdens het kroeglopers-
toernooi voor beginnende én gevorderde 
schakers. Wie er meedoen? Café de Zon, 

‘t Vissershuys, Klein Zwitserland, Be my 
Guest, Gewoon, Het Boegbeeld en Son-
nevanck. De start is om 14.00 uur bij Eetlo-
kaal Be my Guest en rond 21.00 uur worden 
de prijzen verdeeld. Er wordt gespeeld in 
teams en het inschrijfgeld bedraagt 20 euro 
per team. Er zijn leuke kleine geldprijzen te 
winnen, maar het gaat vooral om het plezier. 
De ondernemers zorgen voor een hapje 
tijdens het schaken en ook voor de schaak-
borden, stukken en een klok. Aanmelden 
via: wijkaanzee@kroegloperschaak.nl of bij 
Be my guest. 

Schaakclinic door Anne Haast: 24 januari 
Kun je nog niet schaken? Daar kun je dan 
nu iets aan doen! Speciaal voor dorpsbe-
woners geeft Anne Haast een schaakclinic. 
Anne Haast is een Nederlandse schaakster 
die in 2014, 2015, 2016 en 2017 het Neder-
lands kampioenschap voor vrouwen won. 
Een echte schaaktopper dus. De clinic zal 
plaatsvinden in het informatieloket ‘Tata 
Steel in de Buurt’ in De Zwaanstraat op vrij-
dag 24 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Aanmelden via lindabreusers@hotmail.com.

Huldiging van de winnaar en de winnaar 
van de Challengers: 26 januari
In een grote verwarmde feesttent op het 
Julianaplein, onder het genot van een drank-
je, een hapje en live muziek van allround 
coverband ‘Top of the Pop’, huldigen we de 
grote winnaar van de Masters en de winnaar 
van de Challengers op een Holland 
Heineken House manier. Zoals alleen wij 
dat in Wijk aan Zee kunnen. Een echt feestje 
dus, vanaf 16.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. 

Vrijwilligers gezocht
Al deze activiteiten worden georganiseerd 
en uitgevoerd door vrijwilligers. En ze 
kunnen nog best wat handjes gebruiken. 
Bijvoorbeeld voor de opbouw van het 
Julianaplein en voor de kinderknutseltent. 
Ook zoeken ze nog vrijwilligers die willen 
helpen op het Julianaplein tijdens het Tata 
Steel Chess Festival voor kinderen op 18 en 
19 januari. Je kunt je aanmelden bij Linda 
via: lindabreusers@hotmail.com 
                                Tekst: Saskia van der Meij.

Voor de klanten was het even wennen, winkelen in de verbouwde Spar. Een nieuwe vloer, nieuwe 
uitstraling en meer winkelruimte. Belangrijker nog: meer verse en ambachtelijke producten in een 
energieneutrale winkel. Volgens de eigenaren reageerden de klanten enthousiast op de metamorfose. 
De Spar in Wijk aan Zee is een van de eerste supermarkten van de keten die naar deze formule 
overstapt.                                                                                                                              Foto: Hans de Bruijn.

  Metamorfose voor Wijk aan Zeese Spar

Theatergroep Het Volksoperahuis komt op 
31 januari naar Wijk aan Zee, om het stuk 
‘De Zesdaagse van St. Jezus-in-‘t-Kruis’ te spelen 
in Café De Zon. Dat gebeurt in het kader van de 
reeks voorstellingen die SaWaZ de komende 
maanden organiseert. 

Het Volksoperahuis bestaat uit liedschrijver/
componist/muzikant Jef Hofmeister en acteur/
regisseur/zanger Kees Scholten. Ook dorps-
genoot David van Aalderen maakt deel uit van 
het gezelschap. De afgelopen 30 jaar hebben zij 
de volksopera als volstrekt eigen genre ontwik-
keld; muziektheatervoorstellingen die actuele 
maatschappelijke thema’s op een muzikale, toe-
gankelijke en humoristische manier aansnijden. 
Bij Het Volksoperahuis neemt de muziek samen 
met het verhaal altijd een centrale plaats in. 
Het bezingen van het lief en het leed van het 
leven, treft vaak sneller doel dan alleen maar het 
praten hierover.

De wielerwedstrijd de Zesdaagse van St-Jezus-
in-‘t-Kruis wordt verreden in het sportpaleiske 
van het stadje met dezelfde naam en handelt 
over een fatale driehoeksverhouding. Ook in het 
echte leven was het sportpaleis vaak het toneel 
van liefdesdrama’s, variété, goklust en vreet- en 
drankpartijen. Uiteindelijk blijkt binnen de sport 
en de liefde alles geoorloofd. Kortom een prach-
tig uitgangspunt voor een volksopera!

Deze voorstelling wordt weer gespeeld met de 
originele cast: 
David van Aalderen (saxofoon, viool, marimba, 
gitaar), Jef Hofmeister (accordeon), Arie de Mol 
(verteller), Kees Scholten (zang, spel), Kim Soep-
nel (contrabas).

Datum en tijd: 31 januari 2020 - 20.00 uur
Plaats:  Café de Zon, Voorstraat 54, Wijk aan Zee
Kaartverkoop via sawaz.nl. 
De entree is 15 euro inclusief drankje.

   Lekker veel te doen in het dorp rond Tata Steel Chess Tournament

   Nieuwe voorstelling in Café De Zon
     De Zesdaagse van St. Jezus-in-‘t-Kruis
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Het is zeer waarschijnlijk dat iedere Wijk aan 
Zeeër Jopie wel eens heeft gezien. De vrouwelijke 
kunstschilder die in weer en wind op haar fiets, 
met daarachter een bolderkar vol penselen, 
schildersdoeken en tubes verf op weg is naar het 
strand. Voordien woonde zij in Monnickendam en 
schilderde zij het zoete water van het Markermeer 
en de koeien die rond haar atelier stonden te gra-
zen. Zij verruilde het zoet voor het zout en kwam 
vijf en een half jaar geleden aan onze kust wonen.

“Ik ben geboren in Rotterdam en wilde als kind 
al kunstenaar worden, maar dat werd in ons 
milieu niet als serieus beroep gezien waar je je 
boterham mee kon verdienen. Het leek mij ook 
wel verstandig om een diploma te hebben, waar 
ik wat aan had en op terug kon vallen en kon ik 
in deeltijd werken. Buiten tekenen was er wel 
iets waar ik goed in was, dat was wiskunde en ik 
heb in Amsterdam de opleiding MO-B-wiskunde 
gedaan, ik heb zo hard gewerkt dat ik de akte 
in drie jaar had gehaald. Mijn strategie was dat 
er een tekort is aan wiskunde docenten en dat 
is nog steeds zo. Direct nadat ik mijn diploma 
had gehaald werd ik aangenomen op de Rietveld 
Academie en heb de vijfjarige opleiding grafiek, 
schilderen en litho’s gedaan. Vooral heb ik mij 
bezig gehouden met litho’s, maar ik doe dat al 
een hele tijd niet meer, ik kreeg steeds meer het 
gevoel dat ik meer bezig was met techniek dan 
met de beeldaspecten, zoals compositie en vorm, 
dat werd ondergeschikt aan het drukken”. 
“Na de Rietveld heb ik de Avond-Rijksacademie 
gedaan. Ik gaf regelmatig tentoonstellingen en 

heb nog een tijdje in Berlijn gewoond. Terug 
in Amsterdam had ik een atelier tegenover de 
Kromhout werf, in een oud fabriekspand zonder 
verwarming, omdat geen mens daar wilde 
werken zat ik vaak in mijn eentje met heel veel 
warme kleding aan te schilderen. 

Toen ontmoette ik mijn man, nadat de kinderen 
geboren waren zijn wij verhuisd naar 
Monnickendam. Mijn man is ook wiskunde 
docent en wees me erop dat er een vacature was 
op de Ivko-school in Amsterdam. Sindsdien werk 
ik in deeltijd op verschillende scholen, zo kwam 
mijn jaren eerder behaalde diploma toch van 
pas. Mijn man had heimwee naar Amsterdam 
en langzaam groeiden wij uit elkaar en tien jaar 
geleden is hij vertrokken. We hebben nog wel een 
goede verhouding. Wij  hebben twee dochters, 
Anna van 33 en Ella van 32 jaar. Zij zijn ook 
kunstenaar, maar dan in de muziek, Anna speelt 
viool en altviool, Ella speelde vroeger harp en nu 
saxofoon en piano. Ik leerde de klassieke muziek 
kennen doordat mijn kinderen thuis veel 
repeteerden, maar zelf speel ik geen enkel 
instrument. Anna woont in Noorwegen en werkt 
aan de universiteit in Trondheim, Ella woont en 
werkt in Stuttgart en werkt daar bij Bosch”. 

“Op de Rietveld kwam al naar voren dat naar de 
waarneming werken en op locatie schilderen het 
best bij mij past. Dat ben ik vanaf mijn achttiende 
verder blijven ontwikkelen. Buiten schilderen is 
mij op het lijf geschreven nu ik 64 ben doe ik het 
nog steeds. Ik ben er nu op gefocust om de zee te 

schilderen, iets dat bijna onmogelijk is omdat hij 
altijd in beweging is. Ik schilder de verte en pro-
beer het beweeglijke water in beeld te brengen. 
Het licht dat voortdurend verandert omdat de 
lucht invloed heeft op het hele beeld. Je bent 
eigenlijk bezig de verte en het beweeglijke water 
in beeld te brengen. Het licht dat voortdurend 
verandert omdat het licht invloed heeft op het 
hele beeld. 

“Naast schilderen ontdekte ik beeldhouwen en 
heb ook daar cursussen in gevolgd, zowel boet-
seren als hakken. Ik hoop dat als ik met pensioen 
ben, daar nog meer mee bezig kan zijn. Ik doe 
ook workshops en tentoonstellingen. 
Vanaf 5 januari tot en met 28 februari heb ik een 
mooie expositie in Heliomare. Ik heb daar een 
wand van 25 meter tot mijn beschikking, waar 34 

werken komen te hangen en in de vensterbanken 
staan beeldhouwwerken. De schilderijen zijn zee- 
en dorpsgezichten en Tata Steel. 
Van 8 juni tot en met 24 augustus heb ik een ten-
toonstelling in de KeK in het Kennemertheater in 
Beverwijk, daar alleen zeegezichten, maar het zijn 
allemaal andere schilderijen dan in Heliomare”. 

Jopie ken jij het verhaal van een Engelse journa-
list die rond de voorlaatste eeuwwisseling bij de 
Franse Impressionist Claude Monet was?
Claude was zoals jij altijd buiten aan het 
schilderen. De journalist vroeg hem of hij zijn 
atelier ook mocht zien. Verbaasd antwoordde 
Claude: ‘Maar ziet u niet dat wij er nu midden in 
staan’. “Dat is precies zoals ik erover denk, ik zou 
hetzelfde hebben gezegd”. 
             Tekst: Georges van Luijk/Foto: aangeleverd.

Geschiedenis is iets wonderlijks. Het ontstaat elke 
dag en op elk moment, elk verleden is geschiedenis. 
Maar veel vervliegt, gebeurtenissen zijn voetstap-
pen in het zand: ze stuiven snel weer onder. 
In ons dorp is in de loop der eeuwen veel gebeurd, 
maar van heel veel weten we niet precies hoe het 
gegaan is. Vaak is er alleen een enkel beeld, een 
voetafdruk. Dat prikkelt de fantasie. 
Wat is daar gebeurd? Hoe zou het geweest zijn? 
In deze rubriek worden historische feiten 
vermengd met fantasie van de schrijver. 
Geschiedenis: hoe het misschien wel geweest is.

Aflevering 1: 1846 - Een koets over de zandweg.
Moeizaam sjokkend trok het paard de koets 
voort, de koetsier moest het dier herhaaldelijk 
manen tot meer inzet. De koets begon onbedaar-
lijk te schudden. Pastoor Johannes Petrus Vossen 
moest zich vastklampen aan de bank om niet van 
de ene naar de andere kant van het voertuig te 
worden geslingerd. Ze waren zojuist de Herberg 
“Het Wijkerhek” gepasseerd en dit moest dus 
de weg richting zee zijn. Voor hen lag nu een 
woest duinlandschap. “Dit lijkt wel de wilder-
nis” zuchtte de pastoor. “Is de weg hier altijd zo 
slecht?”, riep hij de koetsier toe. “Ach meneer 
pastoor, dit is nog heilig in vergelijking tot vorig 
jaar. Ze hebben dit karrespoor nu met schelpen 
verbeterd, vroeger was het nog veel erger.” 
Aan de horizon zag pastoor Vossen een kerk-
toren boven de duinen uitsteken. Daar moest 
dus zijn nieuwe standplaats zijn: het dorpje 
Wijk aan Zee. Het dorp zat al vijftig jaar zonder 
pastoor. De dorpelingen konden de kosten voor 
het salaris niet opbrengen. Af en toe kwam er een 
priester uit Beverwijk naar het dorp. Nu was de 
wet veranderd en de pastoor kreeg van rijkswege 
een traktement van 600 gulden.

Bij binnenkomst viel het de pastoor direct op: 
dit dorp was anders. Ingebed tussen de duinen 
lagen boerderijen en vissershuisjes. Ze leken 
in een wat willekeurig patroon uitgestrooid in 
het landschap. De toren van de hervormde kerk 
stond als een wachter aan de rand van het dorp. 
Even dacht de pastoor: “Vroeger – voor de 

Reformatie - was dat onze Odulphuskerk”, maar 
hij onderdrukte die gedachte weer snel. Hij wist 
van de eigen schuilkerk, die hem wachtte, een 
soort schuur, een beetje achteraf in de rich-
ting van de zee. “Wat voor mensen kan ik hier 
verwachten?” had de pastoor nog aan de koetsier 
gevraagd. “Het zijn hier hardwerkende mensen, 
maar arm. Vroeger toen de visserij nog bloeide 
was dat anders. Dat is helemaal in elkaar geklapt. 
Tweehonderd jaar geleden woonden hier nog 
vijfhonderd mensen, nu zijn het er nog maar 
ruim tweehonderd. Ze hebben het moeilijk, ik zie 
er zelfs al te bedelen gaan in Beverwijk. En dat is 
heel wat, eer een Wijk aan Zeeër dat doet. Ze zijn 
namelijk erg op zichzelf moet u weten. Een beetje 
geïsoleerd eigenlijk, alles trouwt met elkaar. 
Daar kom je als Wijker niet tussen.” 
 De koets stopte voor het huisje, dat als pastorie 
ging dienen. De pastoor steeg uit en nam zijn 
nieuwe domein in ogenschouw. Achter de kerk 
lag nog een flink stuk grond braak. “Daar moest 
ik maar een kerkhof laten aanleggen”, dacht 
pastoor Vossen. “Ze mogen hier dan arm zijn, 
netje begraven is toch het minste dat je de 
mensen kunt bezorgen.” 

In 1981 vertrekt de laatste full-time pastoor uit 
Wijk aan Zee, na enkele deeltijders raakt het dorp 
aangewezen op pastores uit Beverwijk en omstre-
ken.                                              Tekst: Jan de Wildt.

Voetstappen in het zand

Dorpsgenoten Jopie Mellema

Wijk aan Zee schrijft geschiedenis

Op zaterdagmiddag 7 december 2019 is daar dan 
eindelijk het fluitsignaal van de scheidsrechter: 
de jongens van SV Wijk aan Zee JO 17-1 gaan 
de strijd aan tegen VVC JO 17 in Nieuw Vennep. 
Beide teams staan op de eerste plaats, alleen het 
doelsaldo van SV Wijk aan Zee staat er slech-
ter voor. Ze moeten deze middag dus winnen. 
Gesteund door een legioen van meegereisde sup-
porters uit Wijk aan Zee start een ware thriller. 

Twee ploegen strijden om elke meter. Wijk aan 
Zee opent met 1-0, maar snel volgt de tegentref-
fer. Een stand van 1-1 op het scorebord zou 
betekenen dat VVC het kampioenschap pakt, 
maar Wijk aan Zee gaf niet op. Met een tandje 
extra bleef het team knokken, met focus en 
scherpte, en drie minuten voor tijd haalde 

aanvoerder Frans Salden uit, met een zinde-
rend schot maakte hij zijn tweede goal: 1-2, een 
massale ontlading bij de supporters en spelers, 
weken vol spanning sloegen om in een vulkaan 
van vreugde. Spelers van VVC vielen gebroken 
ter aarde, want zoals we nu weten, aan het einde 
verlies je het toch altijd van Duitsland, uhm, 
Wijk aan Zee JO17: dé specialist in scoren in de 
slotfase. Op deze zaterdagmiddag werd geschie-
denis geschreven en de komende jaren zullen de 
verhalen hierover alleen maar sterker worden. 
Het is een fantastisch kampioenschap, gedragen 
en gemaakt door 17 jeugdige talenten, die in de 
loop van het seizoen een hecht vriendenteam zijn 
geworden, met het adagium: één voor allen en 
allen voor één!
                                  Tekst en foto: Martin de Vlugt.

  SV Wijk aan Zee JO-17-1 sleept op zijn
      Duits het kampioenschap binnen
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Hij maakt al veertig jaar muziek. Als liedjes-
schrijver of gitarist en zanger van lokale bandjes 
als Madmill, Winkel en Waz3. Een solo voorstel-
ling kwam er nooit van, maar nu, op zijn zestigste, 
is de tijd rijp. Op 19 januari staat Ab Winkel met 
zijn eigen liedjesprogramma in de Badgastenkerk.

De liedjes geven een overzicht van zijn rijke 
muzikale oeuvre. ,,Maar dan hapsnap, niet per 
se chronologisch’’, legt Ab uit. Kom maar bij mij 
is het oudste liedje uit het programma en dat 
schreef hij als beginnende muzikant. 
Het is vooral veel weglaten. Bekende liedjes 
als het protestnummer ‘Te gek voor woorden’, 
geschreven voor de Dwaze Plannentocht in 1994, 
zullen we niet horen.
Wat maakt een liedje goed? Hij hoeft er niet lang 
over na te denken. ,,Als het na vele jaren en op 
minimale wijze uitgevoerd nog altijd overeind 
blijft, niets aan kracht heeft ingeboet.’’

Ab werd geboren in Velsen-Noord. De muziek 
kreeg hij als kind mee van zijn oudere broers 
en zusters. De artiesten uit die tijd werden zijn 
inspiratiebronnen. ,,Ik had een broer die erg van 
Buddy Holly hield en dat pik je dan op. Ook de 
Beatles en Dylan vormen een rode draad in mijn 
leven. Niet dat je dat altijd terughoort in mijn 
muziek, maar het zit er wel.’’ De band met Wijk 
aan Zee is al oud. Hij trouwde een meisje uit het 

dorp en als journalist en muzikant kwam hij in 
de roerige jaren negentig terecht in Sonnevanck, 
waar hij een rol speelde in de muzikale protestac-
ties tegen slibinstallatie en vliegveld. Een deel van 
de liedjes op de cd ‘Meneer Rijkswaterstaat’ is 
van zijn hand, zoals ‘Zonder strand kan een jutter 
niet leven’, dat uitgevoerd werd door de befaamde 
Boiky Boiky Band. Begin deze eeuw verruilden 
Ab en zijn vrouw Heemskerk voor een woning in 
het Paasdal.

Hij is al een flinke tijd druk in de weer met de 
voorbereidingen voor de voorstelling. ,,Dit is iets 
waar je de tijd voor moet nemen en niet op het 
laatste moment moet doen’’, vertelt hij. ,,Ik luister 
niet alles terug, maar ben wel aan het spitten in 
oude mappen en laat oude cd’s weer eens door 
mijn handen gaan. Het is soms goed om de 
dingen te ordenen, te bezien wat je er zelf van 
overhoudt.’’ Nerveus zal hij pas op de negentien-
de zijn. ,,Het is nu vooral leuk om te doen. Het is 
een eenmalig project in principe, een probeersel. 
Ik ben iemand die als muzikant veel op anderen 
leunde. Er zijn al snel mensen die beter spelen of 
zingen. Ik ga nu ervaren hoe het is om daar 
alleen te staan. Ik ben benieuwd hoe dat voelt.’’
In het eerste deel van het programma staat hij 
er alleen voor, maar in het tweede deel krijgt hij 
hulp van zijn muzikale reisgenoten als Jan-Paul 
van der Meij, zijn echtgenote Mariëtte van Soest, 

Ad van Schie en Saskia Dommisse. De eerste was 
iemand waar hij als beginnende muzikant tegen 
opkeek, inmiddels zijn ze goede vrienden en 
brachten ze enkele jaren geleden samen een cd 
uit op het Roetz-label.

Inmiddels is Ab grootvader en pensionado. 
Nu hij niet meer werkt, speelt de muziek een nog 
grotere rol in het dagelijks leven. Het is heerlijk 
om er zoveel tijd voor te hebben, zegt hij. 
De ambitie om meer liedjes te maken blijft, maar 
er is geen plan. ,,Zo werk ik het liefst. Ik zie wel 
wat er komt. Ik ga van liedje naar liedje.’’ 
Zijn ervaring als onderwijzer kan hij kwijt in 
muzikale projecten als WazMank, het mannen-
koor van Wijk aan Zee. Een groep mannen die 
nauwelijks of geen ervaring had met muziek en 
stap voor stap uit hun creatieve schulp kruipen. 
Ook krijgt hij wekelijks bezoek van een groep 
kinderen met wie hij gitaar speelt en liedjes zingt. 
,,Het is mooi om op die manier met muziek 
bezig te zijn en verbinding te maken binnen deze 
prachtige gemeenschap die Wijk aan Zee is.’’

Het liedjesprogramma van Ab Winkel is op 
19 januari in de Badgastenkerk. 
Inloop 11:30, aanvang 12:00. Entree, koffie en 
thee zijn gratis (vrijwillige bijdrage is welkom).

                     Tekst Jacky de Vries/Foto: aangeleverd.
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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: Georges van Luijk, Jacky de Vries, Merei 
Dekker, Jan-Paul van der Meij, Alie Blokhuis, Hans 
de Bruijn.

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
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 alleen met bron vermelding.

‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en 
zijn gratis voor dorpsbewoners (maar een financiële 
bijdrage is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal 
aangeleverd worden. Juttertjes zijn niet bedoeld voor 
commerciële doelen of personeelsadvertenties.

Administratie/advertenties/opmaak: 
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1270 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

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance en 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
Fysiotherapie: 375976 - info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 06-1103 5327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242255
www.stofmelder.nl
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk 256256
Gebeidsverbinder Beverwijk-West voor: Leef-
baarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparti-
cipatie 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

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

                      Terug in de tijd met Ab Winkel
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  Aan de Keukentafel met Surinaamse
        zuurkool van de Kerstman

In ‘Aan de keukentafel’ delen Wijk aan Zeeërs hun 
bijzondere verhaal met een recept. Dit keer wel een 
heel bijzondere Wijk aan Zeeër, namelijk de Kerst-
man! Elk jaar, op de dag voor kerstavond, deelt hij 
niet alleen pakketten uit maar zorgt hij ook voor 
het ultieme kerstgevoel met zijn aanwezigheid in 
de straten van ons dorp.

“Sinds vorig jaar ben ik de kerstman. In eerste 
instantie zag ik het niet zo zitten toen ik werd uit-
gekozen. Maar, zoals dat gaat met aspirant-kerst-
mannen, ben ik er toch ingerold. Nu vind ik het 
mooi om te doen. Je brengt niet alleen een mooie 
fruitmand, maar ook het kerstgevoel en wat 
extra aandacht voor de Wijk aan Zeeërs die dat 
goed kunnen gebruiken. Ik kom niet bij iedereen 
hoor, ik kom bij de zieken en de ouderen van ons 
mooie dorp. En dat is soms best heftig. 
Want zoals iedereen helaas weet, zit aan ziekte 
geen leeftijdsgrens. Dan is het ook voor de kerst-
man soms best emotioneel. Ik merk ook als kerst-
man dat er eenzaamheid is onder de ouderen, al 
zou je dat misschien niet verwachten in een klein 
dorp waar iedereen elkaar kent. Het is ook hier 
zeker wel aan de orde. Veel ouderen kijken echt 
uit naar het jaarlijkse bezoekje van de kerstman. 
En ook de kinderen vinden het enig om zo vlak 
voor kerst de kerstman in hun straat te zien, 
ze gaan dan ook graag met mij op de foto. 
Het recept dat ik met jullie deel, is van mijn 
moeder die helaas al 43 jaar geleden is overleden. 
Het is al wel een beetje beroemd hier in Wijk aan 

Zee, maar voor diegenen die het nog niet kennen: 
Surinaamse zuurkool. Want de kerstman kan 
niet het hele jaar leven op peperkoekjes en melk 
natuurlijk.

Ingrediënten voor vier personen:
6 ons zuurkool
2 dikke plakken katenspek
1 rookworstje
1 klein blikje tomatenpuree
2 grote uien
2 teentjes knoflook
rijst (of aardappelen)
slaolie
ketjap manis

Bereiding:
Zuurkool een half uur laten koken, daarna laten 
uitlekken. Doe een scheut olie in de pan en fruit 
de uien en knoflook. Vervolgens de katenspek 
5 minuten meebakken en dan de zuurkool erbij. 
Het blikje tomatenpuree en hetzelfde blikje water 
erbij en even laten pruttelen. Het gewelde worstje 
er in plakjes erdoorheen doen en een lekkere 
scheut ketjap eroverheen gieten. Rijst of aard-
appelen koken. De zuurkool is het lekkerst als je 
het een dag van te voren klaarmaakt zodat alle 
ingrediënten lekker in kunnen trekken. 

NAUTI ATERIASI!

Tekst: Annemarie Deen-Zoontjes/Foto: Karin Krap

Column
Niemandsland

In januari is 2019 voorbij, de lente nog 
ver weg. De dagen tussen Kerst en Oud 
en Nieuw hebben ook iets onbestemds: 
alles staat in het teken van terugkijken en 
bezinnen en de goede voornemens voor het 
nieuwe jaar. Gelukkig heeft Wijk aan Zee iets 
van deze niemandstijden weten te maken.

De laatste drie dagen van het jaar staan voor 
mij al zolang ik in Wijk aan Zee woon in 
het teken van het Hein de Vries toernooi, 
georganiseerd door Schaakclub het Paard 
van Ree, waarbij ik zelf jaren heb gespeeld. 
Schakers uit de regio zijn drie dagen bij 
elkaar in De Zon in een wereld van 
gedroomde mogelijkheden. Winnen, 
verliezen: het hoort er allemaal bij. 
Gedichten, muziek en goochelacts ook. 
De club heeft zich geïdentificeerd met de 
slechtste stelling die grootmeester Hans Ree 
ooit heeft gehad. Tijdens het Hoogoven-
toernooi van 1970 zag Ree zich namelijk 
genoodzaakt zijn paard terug te trekken naar 
het droevige veld a1, een veld zonder uitweg. 
Enige zelfspot is de club niet vreemd. 

In januari volgt dan Tata Chess, één groot 
feest van ontmoetingen met oude bekende 
en nieuwe gezichten. Het toernooi is altijd 
weer nieuw, maar toch lijkt alles bij het oude 
gebleven. De tijd staat even stil. Schaak-
journalist Gert Lightering schreef ooit dat 
hij en zijn collega’s wel eens wensten dat het 
toernooi in de zomer zou worden gehouden, 
maar komt dan tot de conclusie: “Toch keren 
we altijd terug in de realiteit, als iemand 
wijst op de ellendige leegte die we op 2 
januari tegemoet zouden zien als het 
toernooi niet aanstaande zou zijn. Als die 
onweerlegbare zin is uitgesproken, knopen 
we onze jassen dicht en banen ons door de 
sneeuw een weg naar de speelzaal.”

Al jaren komen mijn jongste broer en zijn 
vrouw in januari een paar dagen naar Wijk 
aan Zee om naar de partijen te kijken. 
Een kop erwtensoep in De Moriaan of De 
Zon hoort natuurlijk bij de traditie. Komend 
jaar zullen ze er niet bij zijn. De vrouw van 
mijn broer is ernstig ziek. Toen ik onlangs 
bij hen was leek niemandsland me een goede 
invalshoek om te praten over de situatie 
waarin ze verkeren. Maar toen ik hem vroeg 
wat hij associeerde met niemandsland, 
zei hij: “Ik moet dan direct denken aan de 
tweeëndertig lege velden tussen zwart en wit 
op het schaakbord voordat de partij begint. 
Alles is nog mogelijk….”  
                                                     Alie Blokhuis
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    ‘Wij zijn de voordeur van de hulpverlening’
                         Sociaal Team biedt laagdrempelige hulp
Wijk aan Zeeërs lossen het zelf liever op, zo lijkt 
het. Het Sociaal Team was wekelijks in de 
Moriaan om mensen op allerlei vlakken bij te 
staan. Maar er werd onvoldoende gebruik gemaakt 
van het spreekuur. De drempel was kennelijk te 
hoog, merkt Hans Bruin van het Sociaal Team op. 
“Uit onderzoek blijkt dat mensen wel behoefte heb-
ben aan hulp. Daarom gaan we de komende tijd in 
gesprek met dorpelingen, vertellen we wat we doen 
en leren de mensen ons kennen. Dat maakt het 
misschien wat makkelijker om ons te benaderen.”

Het Sociaal Team Beverwijk opereert in de hele 
gemeente. Wijk aan Zee valt onder het gebied 
waar Hans Bruin (52) werkzaam is. Samen met 
collega’s laat hij zijn gezicht op verschillende 
plekken zien. Zo waren ze in december bij de 
Spar en gaan ze nog langs bij Buurtzorg, de Huis-
artsenpost en houden ze een ‘buurtbakkie’. 
Onder genot van een kopje koffie leggen ze uit 
wat ze doen en waarmee ze mensen kunnen 
bijstaan. Hans schuift een foldertje met 
informatie over tafel. Een lijst aan onderwerpen 
staat erop. Van werk, geld, tot onderwijs en 
opvoeding. “Het gros van de verzoeken is 
financieel gericht. Het gaat vaak om hulp bij het 
aanvragen van een uitkering of om schulden. 
Vragen over huisvesting zijn een goede tweede. 
Er is meer vraag dan aanbod van huurwoningen, 
met name voor mensen met lage inkomens is het 
moeilijk om een woning te vinden.” 
En dat frustreert soms. Je wilt wel helpen, maar 
je kunt geen huizen regelen. Hans haalt een voor-
beeld aan uit de praktijk. Een man woont bij zijn 
zoon in een huurwoning. Die jongen moet er van 
de huisbaas uit. Hij gaat bij zijn vriendin wonen, 
maar daar is voor de vader geen plek. 
De vader zwerft nu rond bij kennissen en familie. 
“Die man is 60 jaar, heeft een baan, maar is in 
feite dakloos. Hij staat wel ingeschreven voor een 
huurwoning, maar wordt dan tweede. Daar doe 
je niets aan.”
Naast pittige dossiers zoals deze, zijn er nog veel 
meer onderwerpen waarmee het Sociaal Team uit 
de voeten kan. “Alles kun je vragen”, benadrukt 
Hans. “Over gezondheid, of als je je eenzaam 
voelt. We streven ernaar dat mensen zo snel mo-
gelijk weer in hun eigen kracht komen. 
Hoe sneller je erbij bent, hoe beter de problemen 
op te lossen zijn.” Ook als je iets wilt organiseren, 
kun je een beroep doen op het Sociaal Team. 
Wijk aan Zeeërs houden bijvoorbeeld een paar 
keer per jaar een opruimactie in het dorp, 

ondersteund door Hans Bruin van het Sociaal 
Team die de middelen faciliteert, zoals vuilnis-
zakken en grijpers, met na afloop een drankje.
“Zo kregen we ook signalen van meerdere kanten 
dat er behoefte was aan kennis over uitvaarten 
en over de notaris. Dat bleek ook wel. 
Op de informatiebijeenkomst over de notaris 
waren vijftig mensen. En een keer in de maand 
hebben we een rouwbijeenkomst. Dan maken we 
het sfeervol en praten we erover. Mensen vinden 
dat heel prettig.” 

Samen met wijkbewoners, organisaties en 
middenstand streeft het team naar het verbeteren 
van de buurt. “Het zogenaamde wijkgericht 
werken. We leggen contacten met allerlei rele-
vante organisaties en ondernemingen en vooral 
ook met Wijk aan Zeeërs die in de gemeenschap 
staan.” In Wijk aan Zee regelen bewoners een 
hoop zelf. Maar voor sommige vragen is het fijn 
om een ander luisterend oor te hebben. “Wij zijn 
de voordeur van de hulpverlening. Als het nodig 
en gewenst is, komen we op huisbezoek om de 
situatie in kaart te brengen. En kunnen we even-
tueel doorverwijzen naar de juiste instanties.” 

Het Sociaal Team is telefonisch bereikbaar via:
                           06 1103 5327
                  Een mail sturen kan naar:
             info@sociaalteambeverwijk.nl 
       Op Facebook staan informatiefilmpjes: 
   www.facebook.com/sociaalteambeverwijk

De komende tijd is het Sociaal Team op meerdere 
plekken in Wijk aan Zee te zien. 
                    Tekst: Merei Dekker/Foto: aangeleverd.

De Dorpsraad komt in januari niet bijeen. 
Ze heeft even pauze voordat zij een wederom tur-
bulent jaar induikt. Want wat staat er op de rol? 

Om te beginnen rechtszaken rond het transfor-
matorstation van TenneT en de uitbreiding daar-
van. De Dorpsraad heeft zoals bekend ernstige 
bezwaren tegen de locatie aan de Zeestraat en 
tegen de te verwachten overlast. Het dorp heeft 
nu al veel last van industrielawaai en daar komt 
de transformator aan de Zeestraat, straks de 
grootste van Nederland, nog bij. 
De eerste rechtszaak hierover – bij de Raad van 
State – speelt in februari. De Dorpsraad heeft 
een doortimmerde zienswijze ingeleverd waaruit 
onder meer blijkt dat het geluids(overlast)model 
dat alles op papier mogelijk maakt, rammelt. 
Dat kan nog een dingetje worden, want als de 
metingen, berekeningen of het model inderdaad 
niet kloppen, heb je kans dat de rechter het 
rekenwerk over laat doen. Dit betekent grote ver-
traging voor het project. Er kan vervolgens met 
nieuwe berekeningen uitkomen dat het industrie-
terrein van Tata waar het transformatorstation 
komt te staan qua geluid al ‘vol’ zit. De bijvangst 
van dit alles is dat de Dorpsraad binnenkort drie 
self made geluidsexperts aan boord heeft. 
Want het drietal dat zich met TenneT bezighoudt 
praat inmiddels in een soort geheimtaal over ‘het 
zonebeheermodel’, IP2 en IP16 en decibellen tot 
twee punten achter de komma. En ze kunnen nog 
even door. Dit is slechts de eerste rechtszaak. 
Voor het hele complex heeft TenneT, de 
netbeheerder, meerdere vergunningen nodig. 
En iedere vergunning kan betwist worden en tot 
een rechtszaak leiden. 

Dan zijn er Tata en Harsco. De Dorpsraad zal 
straks opnieuw van de partij zijn in de rechts-
zaal als Harsco de dwangsommen aanvecht, die 
zijn opgelegd door de Omgevingsdienst wegens 
stofoverlast. De rechter in Haarlem bepaalde 
afgelopen jaar dat de Omgevingsdienst terecht 
dwangsommen had opgelegd aan Harsco, het 
bedrijf dat de restproducten van Tata verwerkt. 
Het ging om het onzorgvuldig kiepen van de 
slakken. Harsco besloot na veel vijven en zessen 
toch weer in beroep te gaan. De naleving van 
milieuregels zijn van groot belang voor het 
welzijn van ons dorp. Daarom heeft de Dorps-
raad zich bij het eerste beroep in de rechtbank 
laten horen. En daarom gaat er straks ook een 
delegatie naar het gerechtshof in Amsterdam 
waar de volgende beroepszaak dient. Wanneer 
het zover is, is nog niet bekend. 

Handhaving bij Tata en Harsco maar eveneens de 
milieuvergunningen zelf waarmee deze
bedrijven opereren, zullen dit jaar hoog op de 
agenda van de Dorpsraad staan. Het is een on-
derwerp waarover velen zich zullen laten horen. 
Om te beginnen komt de regionale Rekenkamer 
in de lente met resultaten van een onderzoek 
hierover. Er zit een nieuwe politicus die de 
zaak in zijn portefeuille heeft gekregen. En zijn 
voorganger, die begin december onverwacht 
opstapte, gooide de knuppel in het hoenderhok 
door met zoveel woorden te zeggen dat het 
toezicht op Tata en Harsco faalt en dat er met de 
Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied (OD-
NZKG) maar moeilijk te werken is. Deze dienst 
geeft namens de Provincie de vergunningen af 
en voert inspecties uit. Een dezer dagen – dus in 
haar reces – legt de Dorpsraad aan bij deze zo 
bekritiseerde Omgevingsdienst. De Dorpsraad 
hoort ook bij de kritikasters. Zij pleit er al tijden 
voor dat de dienst de vergunningen aan Tata en 
Harsco doorlicht; sommige zijn achterhaald of 
laten het bedrijf teveel ruimte. Gezondheid en 
milieu spelen veel te weinig een rol. Maar ook 
het toezicht moet scherper en frequenter. Vorig 
jaar heeft de Dorpsraad een officieel verzoek tot 
(betere) handhaving door de Omgevingsdienst 
ingediend. Dat heeft de Omgevingsdienst 

afgewezen; zij vindt dat zij haar taken naar 
behoren uitvoert. De Dorpsraad gaat niet 
akkoord met dit antwoord. Haar bezwaarschift 
zal komende maanden worden behandeld door 
de hoorcommissie van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland. 

Een andere kwestie die dit jaar zijn beslag moet 
krijgen zijn twee gezondheidsonderzoeken. 
Het prestigieuze Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) gaat een onderzoek 
doen naar stof in Wijk aan Zee en omstreken. 
Wat ademen we in? Hoe schadelijk is het? 
En waar komt het vandaan? Dit onderzoek is in 
het begin van de grafietcrisis toegezegd door de 
Provincie, maar het dorp wacht nog steeds op 
uitvoering. De Dorpsraad zit hier bovenop. 
Het andere onderzoek is van de Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) en gaat over kanker. 
Dit is een terugkerend onderzoek, dat eens in 
de tien jaar gedaan wordt. Voor Wijk aan Zee is 
het meer dan gemiddeld belangrijk omdat er het 
vermoeden bestaat dat sommige kanker hier 
vanwege de uitstoot van Tata meer voorkomt.
Denk aan long- of keelkanker. De Dorpsraad 
gaat voor al deze onderwerpen straks weer de 
boer op. Het denkt mee over het gezondheids-
onderzoek en pleit waar dat ook maar kan voor 
meer toezicht en betere vergunningen voor Tata 
en Harsco. Bij vergaderingen van de Provinciale 
Staten maar ook die van de IJmondcommissie 
waarin de drie gemeenteraden uit de regio 
vertegenwoordigd zijn, zijn leden van de Dorps-
raad straks ook weer present. 

Staat er dan helemaal niets vrolijks op de agenda 
van de Dorpsraad? Jawel, het bushokje op het 
Julianaplein. Dat vergaat langzaam. 
OK, dat maakt niet vrolijk. Maar let op: de 
Dorpsraad wil  zich inspannen voor een leuk, 
orgineel nieuw bushokje. Een bushokje als visite-
kaartje. Want er moet iets anders komen. 
De gemeente  heeft er nog geen extra geld voor 
over. Maar niet alle goede ideeën kosten geld. 
We gaan het zien. Bij een bijzonder dorp hoort 
een bijzonder bushokje. Toch?

     Jaarvergadering Stichting 
    Milieuherstel Wijk aan Zee
Op 4 Februari 2020 vindt de jaarvergadering van 
Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee plaats, om 
20.00 uur in Dorpshuis de Moriaan 
Er zal verslag worden gedaan van de activiteiten 
in het afgelopen jaar en er zal vooruit worden 
gekeken naar 2020. 
De Stichting is van en voor alle inwoners in Wijk 
aan Zee, en onderzoekt en bevordert milieu 
investeringen in Wijk aan Zee. 
Hoog op de prioriteitenlijst staat de energie 
conversie (van het gas af), met het doel dit op 
gunstige voorwaarden voor 2030 te helpen 
realiseren. U bent van harte welkom.

De Moriaan zoekt een secretaris
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Wijk aan 
Zee zoekt een secretaris. De secretaris van het 
bestuur heeft hoofd- en bijtaken. De dagelijkse 
administratie en het archief van de de stichting 
worden verzorgd door bedrijfsmanager/beheer-
der van het dorpshuis. De hoofdtaken zijn: 
Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg 
met de voorzitter; Het beoordelen van ontvan-
gen stukken en deze zonodig onder de aandacht 
van het bestuur brengen; Het (laten) verzorgen 
van de notulen van de bestuursvergaderingen; 
Vergaderstukken naar de bestuursleden sturen; 
Overige correspondentie verrichten; Samen 
met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag 
opstellen; De inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel bewaken. De bijtaken zijn: 
Participeren in het bestuur met ideeën en ‘out of 
the box’ denken; Rol bij de besluitvorming door 
het bestuur. Reacties kunnen gedaan worden via 
info@moriaan.nl

Van TenneT tot bushokje: 
                                  het jaar van de Dorpsraad

Er wordt in Wijk aan Zee veel gesproken over 
gezondheid, risico’s en verantwoordelijkheden. 
Het is gebruikelijk om hierbij veelvuldig te 
wijzen naar anderen, naar het verleden, naar 
de toekomst, naar andere landen en naar steeds 
meer onderzoek dat nodig is. Ben jij zelf ook 
verantwoordelijk op een positieve manier? Heb je 
inspiratie, macht, mogelijkheden? Hier en nu? 
Algemeen wordt erkend dat het risico op 
bepaalde aandoeningen zoals longkanker in onze 
leefomgeving hoger is dan gemiddeld. Ruim 10 
jaar terug kopten de kranten dat het risico op 
longkanker met name voor vrouwen in 
Beverwijk 30% hoger zou liggen. Corus (Tata 
Steel)  heeft zich toen succesvol ingespannen om 
dit percentage dat in het onderzoek genoemd 
werd bijna 10% omlaag te brengen. Een klinkend 
resultaat. Je hoeft echter geen medicus te zijn om 
te begrijpen hoeveel of hoe weinig effect dit heeft 
op het daadwerkelijke aantal mensen dat zich 
meldt bij de oncoloog.

De AMA, Amerika’s grootste medische verenig-
ing publiceerde heel recent een onderzoek waarin 
het eten van voedingsvezels en probiotische 
yoghurt (yoghurt met bacterieculturen/gefer-
menteerde voeding) in verband wordt gebracht  
met een verminderde kans op het ontstaan van 

longkanker van maar liefst 30%. 
Aan het onderzoek werkte een groot aantal 
medische instituten mee uit o.a. Amerika, 
Frankrijk, China, Italië, Engeland, Denemar-
ken, Noorwegen en het Nederlandse RIVM 
uit Bilthoven. Onderzoekers analyseerden de 
gegevens van tien onderzoeksgroepen met daarin 
totaal 1.445.850 volwassenen, waarvan 627.988 
mannen en 817.862 vrouwen. Gemiddeld werden 
de deelnemers 8,6 jaar lang gevolgd en er werd 
18.822 keer longkanker gediagnosticeerd. Aan 
de deelnemers werd gevraagd naar hun mate van 
gebruik van yoghurt en voedingsvezels. De ant-
woorden op deze vragen werden verwerkt als wel 
of geen yoghurtgebruik, terwijl de vezelinname 
werd onderverdeeld in vijf groepen naar totale 
inname van voedingsvezels. Zowel yoghurt- als 
voedingsvezelconsumptie werd geassocieerd met 
een verminderde kans op longkanker bij mensen 
die nooit gerookt hadden. Mogelijk is er ook een 
synergetisch (elkaar versterkend) effect.
Bron: Yang, J. J.; Yu, D.; Xiang, Y. B.; Blot, W.; 
White, E.; Robien, K.; Gao, Y. T. (2019). Associ-
ation of Dietary Fiber and Yogurt Consumption 
With Lung Cancer Risk: A Pooled Analysis. JAMA 
Oncology. https://jamanetwork.com/journals/ja-
maoncology/article-abstract/2753175
                                      Tekst Jan-Paul van der Meij.

Onderzoek op: 30% minder kans op longkanker
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Dorpskerk
Dinsdag 24 december Kerstnacht 22.00 uur
Voorganger: ds. D. Fisser te Amsterdam
Woensdag 25 december 1e Kerstdag 10.30 uur
Gezinsdienst, Kerkenraad
Zondag 29 december 10.00 uur
Voorganger: ds. B. J. Stobbelaar te Driehuis
Zondag 5 januari 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam
Zondag 19 januari 10.00 uur 
Oecumenische viering in de Week van 
de Eenheid met Odulphuskoor
Voorgangers: ds. A. van Nierop en p. N. Smit

Odulphuskerk
Dinsdag 24 december Kerstavond 19.30 uur
Kerstfamilieviering met jeugdkoor en themakoor
Voorganger: p. N. Smit
Woensdag 25 december 1e Kerstdag 9.30 uur
Hoogfeest van Kerstmis met Odulphuskoor
Voorganger: p. A. Hoedemaker
Donderdag 26 december 2e Kerstdag 10.00 uur
Viering m.m.v. Carol Singers
Voorganger: p. L.H. Stuifbergen
Zaterdag 4 januari 19.00 uur 
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: k. T. Warnaar
Zondag 12 januari 9.30 uur 
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. J. de Wit
Zaterdag 18 januari 19.00 uur
Gezinsviering met jeugdkoor
Voorganger: p. A. Overmars
Zondag 19 januari 10.00 uur Dorpskerk
Oecumenische viering in de Week van de 
Eenheid met Odulphuskoor
Voorgangers: ds. A. van Nierop en p. N. Smit
Zondag 26 januari 9.30 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Voorgangers uit de gemeenschap

Oecumenische bijbelkring
Maandag 13 januari is de vierde avond van de 
oecumenische bijbelkring waarin we verder 
spreken over Abraham. Pastor Nico Smit leidt de 
gesprekken in. Plaats van samenkomst de 
consistorie van de Dorpskerk aan het 
Julianaplein. Inloop met koffie/thee 19.00 uur, 
start gesprek 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. U bent van harte welkom.

18 - 26 januari Week van de Eenheid
In deze week wordt over de hele wereld  door 
veel  christengemeenschappen  weer de jaarlijkse 
Gebedsweek voor de Eenheid gehouden. 
Dit jaar is het thema “Buitengewoon”, afgeleid uit  
Handelingen 28, vers 2 waarin Paulus  verhaalt 
van zijn schipbreuk op Malta. Hij merkt op: 
“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. 
Het thema gaat over durven ontvangen van 
mensen die anders zijn, want de Malthezers 
maakten toen kennis met mensen die  een 
leefstijl hadden die afweek van de hunne en 
ontvingen ze toch met open armen.
Ons dorp heeft al vele jaren een traditie waarin 
we heel veel verschillende mensen met andere 
gewoonten dan de onze over de vloer hebben 
gehad. Het heeft ons veel goeds gebracht! 
Het thema werd uitgewerkt door de christenen 
van Malta en past ons hier in Wijk aan Zee zeker. 
Dominee van Nierop en pastor Smit  gaan voor 
in de oecumenische viering met agapémaaltijd op 
zondag 19 januari.

Winterconcert Dockside
In de Dorpskerk is er op zondag 2 februari 
het traditionele Winterconcert van Dockside.
Aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30 uur.
Entree 10,-- euro.

Klankschaalconcerten Badgastenkerk
Op woensdag 8, 15, 22 en 29 januari zijn er 
klankschaalconcerten, Inloop 20.00 uur, aanvang 
20.30 uur, het concert duurt ongeveer een uur.

Feestverlichting voor Wijk aan Zee?
Met een beetje geluk heeft Wijk aan Zee bij de 
Kerstsamenzang en tijdens de feestdagen behalve 
de prachtig versierde kerstboom ook gezellige 
lampjes rondom het Julianaplein. 
Het aanjaagfonds voor ondernemers van de 
gemeente Beverwijk investeerde bij de vernieuw-
de Breestraat in nieuwe feestverlichting voor 
het centrum van Beverwijk en sindsdien lag de 
oude feestverlichting te wachten op een nieuwe 
bestemming. Winkelcentrum de Plantage toonde 
interesse, maar haakte af. Peter Duin, betrokken 
bij het aanjaagfonds, tipte vervolgens SaWaZ.
Gratis af te halen? Daar houden we wel van! 
Elsevier van den Born en Rozemarijn Hamers 
haalden alles met een grote aanhanger naar Wijk 
aan Zee. Na twee jaar in de opslag moet alles na-
tuurlijk eerst uitgezocht worden. Een fijn werkje 
voor de bouwploeg van SaWaZ. Hoeveel lampjes 
het nog doen en of het aangesloten kan worden? 
Bij het verschijnen van deze Jutter weten we het!

Agenda
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Maandag 23 december
Moriaan: Sport & Spel Festijn voor kids t/m 12 
jaar; 13.00-15.30 uur
Donderdag 26 december
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur
Vrijdag 27 december
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Zaterdag 28 december
Sonnevanck: Bloes Broers; 22.00 uur
Dinsdag 31 december
Sonnevanck: Bahia Bounce; 22.00 uur
Woensdag 1 januari
Strand: Nieuwjaarsduik; 15.00 uur
Moriaan: Nieuwjaarsborrel; 15.00-19.00 uur
Donderdag 2 januari
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 3 januari
Sonnevanck: DJ Soul & Disco Classics; 20.30 uur
Zondag 5 januari
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis 
rondleiding; 14.00 uur
Donderdag 9 januari
Sonnevanck: Close 2 Fire; 20.30 uur
Vrijdag 10 januari t/m zondag 26 januari
Moriaan - De Zon: Tata Steel Chess Tournament
Vrijdag 10 januari
Sonnevanck: Dire Straits; 21.30 uur
Zaterdag 11 januari
Sonnevanck: DJ Soul & Disco Classics; 21.30 uur
Dinsdag 14 januari
Julianaplein: Start Dorpswandeling; 11.00 uur
Donderdag 16 januari
Sonnevanck: Kim Schulte & Daan Krakers; 
20.30 uur
Vrijdag 17 januari
Sonnevanck: DJ Nifty; 21.00 uur
Zaterdag 18 januari en zondag 19 januari
De Vrijheit: Tata Steel Chess kinderfestival
Zaterdag 18 januari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sonnevanck: Rose Marin; 21.30 uur
Zondag 19 januari
Badgastenkerk: Liedjesprogramma van 
Ab Winkel; 12.00 uur
Dinsdag 21 januari
Julianaplein: Start Dorpswandeling; 11.00 uur
Donderdag 23 januari
Be my guest: start Kroegenschaak; 14.00 uur
Deelnemende kroegen: Café de Zon, ‘t Vissers-
huys, Klein Zwitserland, Be my Guest, Gewoon, 
Het Boegbeeld en Sonnevanck.
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur
Vrijdag 24 januari
Sonnevanck: Dear Francis; 21.30 uur
Zaterdag 25 januari
Sonnevanck: Singeltjesklubb. DJ met Vinyl; 
22.00 uur
Badgastenkerk: optreden WazMank; 20.30 uur
Zondag 26 januari
Feesttent Julianaplein: Huldiging van de winnaars 
Tata Steel Chess Tournament; 16.00 uur
Donderdag 30 januari
Sonnevanck: Marc & Hella; 22.00 uur
Vrijdag 31 januari
De Zon: Het Volksoperahuis met: De Zesdaagse 
van St. Jezus-in-‘t-Kruis; 20.00 uur

Kerstbingo Gouden Gunje
Op 11 december heeft de jaarlijkse kerstbingo 
weer plaatsgevonden in de recreatiezaal van de 
Gouden Gunje onder grote belangstelling van de 
bewoners, familie en vrienden. Dankzij de 
medewerking van ondergenoemde sponsoren 
waren er weer vele mooie prijzen beschikbaar 
gesteld, waarvoor wij hen erg dankbaar waren.
Hartelijke dank aan: 
Klein Zwitserland, De Liefhebbers, Be my Guest, 
Sonnevanck, Gewoon, Kapsalon Style by Bien, 
Onder de Toren, Het Boegbeeld, Efes, De Spar en 
Viskraam Wijk aan Zee.
        De bewonerscommissie van de Gouden Gunje.

Douwe Egberts punten Voedselbank
De Lions-club Beverwijk en LEO Club Kenne-
merland (jeugdafdeling van de Lions) zamelen 
Douwe Egberts punten in voor de Voedselbank 
IJmond Noord gedurende de maand december. 
Vorig jaar kwamen 2.400 pakken koffie naar deze 
Voedselbank na het ophalen en tellen van bijna 
1,2 miljoen waardepunten.

De totale opbrengst wordt bij Douwe Egberts 
verzilverd voor koffie. DE verleent hier een bonus 
op, omdat zij deze actie bijzonder en belangrijk 
vindt. Voor afgerond 500 waardepunten geeft 
Douwe Egberts een pak koffie aan Voedselbank 
IJmond-Noord. De pakken koffie zijn een zeer 
welkome aanvulling op de voedselpakketten die 
de Stichting Voedselbank IJmond-Noord weke-
lijks samenstelt voor ca. 150 huishoudens (ca 450 
volwassenen en kinderen). In Wijk aan Zee kun-
nen de DE-waardepunten worden ingeleverd bij:
Pension Heydenreich (Verlengde Voorstraat 14).

Traditiegetrouw stelde Bert Kisjes zijn huis op 
7 december open voor Wijk aan Zeeërs die een 
muzikale bijdrage wilden leveren aan de Wijk aan 
ZeeDee. Elk jaar op deze datum kunnen dorpe-
lingen bij Bert binnenlopen en een zelf gezongen 
lied op cd opnemen, van pop tot klassiek, van 
Nederlandstalig tot Engels. Zo vertolkte Anne-
marieke Bechtold het prachtige ‘Draai je om’ van 
Rita Hovink, begeleid door gitarist Serge Héman. 

Sopraan Helene Calisvaart bracht ‘Margherita’ 
met Sjanneke van Herpen op viool en Ton Duin 
op piano. De afsluiter werd verzorgd door Ruud 
Jansen. Hij zong Happy Xmas (war is over) van 
John Lennon. En de hele huiskamer zong mee. 
De Wijk aan Zeedee is te krijgen op de kerst-
markt op 22 december en via de website van 
Stichting Actief Wijk aan Zee: www.sawaz.nl
               Tekst: Merei Dekker/Foto: Margot Ekhart.

Muzikale dorpsbewoners op de Wijk aan ZeeDee
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