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50 jaar bij het Odulphuskoor
Afgelopen zondag 25 oktober zijn twee dames in de Sint Odulphuskerk gehuldigd, vanwege hun
gouden jubileum. Jopie Snijders-van der Meij (op de foto links) en Bets Durge (rechts) zijn 50 jaar
geleden bij het Odulphuskoor gekomen, het koor dat de vieringen in de gelijknamige kerk opluistert.
De toenmalige dirigent van het koor, bedrijfsaalmoezenier Joop Stam, kwam speciaal voor deze
gelegenheid naar Wijk aan Zee om voor te gaan in de Eucharistieviering.
Het Odulphuskoor bestond vijftig jaar geleden
uitsluitend uit mannen. De komst van een aantal
dames was dan ook revolutionair. Het koor werd
hiermee een gemeng koor. “De leden van het
koor waren allemaal mannen die werkten, die
niet elke keer als er een ‘rouwtje of een trouwtje’ was vrij konden nemen”, aldus Bets. “Dus
werd er een beroep gedaan op de vrouwelijke
parochianen om bij het koor te komen. Dat gaf
nog wel wat verzet: ‘wat moeten die vrouwen in
ons koor?’ Sommige hadden het zelfs over ‘die
wijven’. Er waren toen met ons meegerekend 42
leden, nu zijn er tien dames en een heer. Ik ben
behalve lid van het koor, ook lector en koster.
Wij hebben een leuke tijd gehad, wij traden niet
alleen op in Wijk aan Zee, maar trokken ook het
land in, in kerken en kloosters tot Maastricht aan
toe. Onderweg in de bus zaten wij een groot deel
van de tijd te zingen, dat deden wij ook als wij
onderweg ergens gingen eten.”
Restauratie kerkgebouw
De locatiecommissie van de Odulphuskerk is
momenteel bezig met een inzamelingsactie in
Wijk aan Zee om het monumentale kerkgebouw
op te kunnen knappen. Door verminderde
inkomsten is het steeds moeilijker om geld te
reserveren of besteden aan het onderhouden

van het kerkgebouw. Er komt jaarlijks maar net
voldoende geld binnenkomt om de vaste lasten,
waaronder de energiekosten, te voldoen. Ten
gevolge van de najaarsstormen van 2014 en de
voorjaarsstorm van 2015 is een gat ontstaan
in het leiendak van de toren. Omdat voor de
reparatie het huren van een steiger toch al
noodzakelijk was, is besloten ook een groot deel
van het voegwerk van de toren en het schilderen
van de galmborden en de wijzerplaten mee te
nemen. De kosten hiervan alleen bedragen al
21.000 euro. En dan gaat het enkel over de hoogst
noodzakelijke reparaties en nog niet eens over
alle (onderhouds)werkzaamheden die ook nog
moeten gebeuren.
Financiële steun
In een huis aan huis verspreide brief zijn de bewoners van Wijk aan Zee gevraagd een bijdrage
te geven aan het onderhoud en daarmee het
behoud van het beeldbepalende gebouw.
Inmiddels is er al een jaarlijks bedrag van 3.500
euro toegezegd en zijn er daarnaast nog 1.500
euro aan giften gestort.
Hoewel dit prachtige bedragen zijn, is het nog
lang niet genoeg om de herstelwerkzaamheden te
kunnen bekostigen. Wellicht dat er nog mensen
zijn die de brief om wat voor reden niet gelezen

hebben en wel bereid zijn om de kerk financieel
te ondersteunen of bij wie het er tot heden nog
niet van was gekomen om het machtigingsformulier in te vullen en in te leveren? Bijdragen
kunnen overgemaakt worden op NL 42 RABO
0308 0363 79 t.n.v. R.K. Parochie St. Eloy Locatie
St. Odulphus. Overigens is een jaarlijkse bijdrage
fiscaal aftrekbaar. Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u zich richten tot de heer Jan de Boer,
Verlengde Voorstraat 58a, 0251-374799.
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VAN DE REDACTIE
Wist u dat er in ons dorp een winnaar woont
van de prestigieuze prijs voor de fotojournalistiek, de Zilveren Camera? In het interview op
de volgende pagina met Dirk-Jan Prins leest u
er meer over. Misschien kent u Dirk-Jan wel
van zijn veelbezochte internetsite bic-news?
(www.bic-news.nl) U vindt regelmatig nieuwsberichten van zijn hand terug op de Jutter
facebookpagina, waar we veel van zijn nieuwsberichten over Wijk aan Zee met u delen.

We zijn dan ook heel erg blij dat Dirk-Jan heeft
aangegeven zich aan te willen sluiten bij de
redactie van de Jutter. Daar gaat u nog heel wat
van horen en lezen. Wordt vervolgd!
		
~ Marian van den Hul ~
				jutter@live.nl
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Dorpsgenoten

Dirk-Jan Prins
Bij toeval is hij in Wijk aan Zee beland, Dirk-Jan Prins, geboren in Badhoevedorp en heeft het
grootste deel van zijn leven in Amstelveen gewoond. Toen hij aan de avond opleiding foto-academie
begon en hoorde dat de opleiding geen twee maar vier jaar zou duren en pas aan het einde van de
opleiding de praktijklessen begonnen, koos hij eieren voor zijn geld en zei vaarwel.
“Iedereen verklaarde mij voor gek, maar ik zei
heel stoer: ‘Ik leid mezelf wel op en over een paar
jaar win ik de Zilveren Camera’. Dat is me nog
gelukt ook. Ik begon mijn carrière bij een huis
aan huisblad in Amsterdam Zuidoost, ‘De Echo’,
een dochteronderneming van de Telegraaf. Toen
ik bij een ontruiming van een kraakpand aan de
Prins Hendrikkade in Amsterdam was, de eerste
waarbij gebruik werd gemaakt van een hoogwerker met een container waar de politie inzat,
kwam na afloop Anton Veldkamp, een redacteur
van de Telegraaf op mij af en zei: ‘Wil jij je morgen effe melden op kantoor’. Ik had geen idee wat
mij te wachten stond. De volgende dag mocht ik
mee gaan draaien als fotograaf voor de Telegraaf.”
Gewapende overval
“Het was 1982 en ik was op weg om fotopapier
te kopen en had een vriend in de auto. Hij was in

de auto gebleven en kwam opgewonden naar mij
toe. ‘Vlug er is een politiebericht op je scanner,
er is een gewapende overval in de stad’. Ik zei
dat ik nog een hoop te doen had en wilde naar
huis om mijn werk af te maken. Mijn vriend
drong aan om er heen te gaan en toen heb ik dat
maar gedaan. Het bleek te gaan om een Engelse
crimineel, die uit de gevangenis was ontsnapt en
al een jaar spoorloos was. Hij had geprobeerd
om een drankwinkel te overvallen, maar iemand
had de politie gebeld. Zodra hij de politie hoorde
komen, had de man zich verschanst op een
trapstoep van een grachtenpand. Zodra de eerste
politieauto arriveerde schoot hij en doodde een
agent en verwonde een ander. Een agent zag mij
staan en zei dat ik moest vertrekken. Ik pakte
mijn mapje met mijn perskaart en liet dat heel
snel zien en stopte het weer in mijn zak op de
zelfde manier als politieagenten dat ook doen.
De kogels floten over mijn hoofd. Ik maakte een
hele serie foto’s. De man werd gearresteerd en
ik had een geweldige reportage, tientallen foto’s
had ik gemaakt. Na afloop liep de agent die mij
had willen wegsturen op mij af en zei: ‘Sorry dat
ik je wilde wegsturen, ik wist niet dat je bij ons
hoorde’. Dat jaar won ik met een van die foto’s die
in de Telegraaf had gestaan, de Zilveren Camera.”
Adriaan van Dis boos
“Heel wat bekende Nederlanders heb ik op de
gevoelige plaat vastgelegd en ik heb ontdekt dat
de meeste behoorlijk arrogant zijn. Zo heb ik
eens Adriaan van Dis moeten fotograferen. Hij
houdt niet zo van journalisten en fotografen. Na
afloop van een optreden liep ik met hem mee en
vroeg of hij even wilde stilstaan, toen hij naar de
kleedkamer liep. Hij negeerde mij compleet, ik
bleef aandringen en toen hij het waarschijnlijk
zat was zei hij: ‘Goed, ik draai mij één keer om en
krijg jij een kans voor een foto’. Hij draaide zich

om. Omdat wij in een donkere gang liepen, had
ik de flitser vooraf expres op volle sterkte gezet.
De volle flits verblinde hem volledig. Kwaad dat
hij was, maar ik had een prachtige foto en een
stukje genoegdoening.”
Kaakslag
“Zo kreeg ik ook een keer de opdracht van Joop
van Tellingen, de Paparazzo, of ik een foto wilde
maken Ivo Niehe. Die was net vader geworden
en Joop wilde een foto van vader en kind, die
het ziekenhuis uitliepen. Ivo wilde absoluut geen
privefoto’s in de krant. Ik had hem gevolgd vanaf
zijn huis en toen hij bij een juwelier was geweest
ging ik daar binnen en zei de juwelier dat ik iets
wilde kopen voor het kind van Ivo, maar niet iets
wilde kopen wat hij al had. De juwelier vertelde
mij wat Ivo had gekocht en van welk geslacht
het kindje was en hoe het heette.De volgende
dag stonden de foto’s in de krant, maar niet met
onderschrift foto’s Dirk-Jan Prins, maar Joop
van Tellingen, daar was ik niet echt blij mee.
Een aantal weken later moest Joop van Tellingen
foto’s maken op een partyschip met een heleboel
bekende Nederlanders. Wie was daar ook: Ivo
Niehe. Toen Ivo Joop zag, gaf hij Joop een geweldige kaakslag. Toen was ik wel blij dat niet mijn
naam onder de foto had gestaan.”
~ Tekst: Georges van Luijk. Foto’s: Dirk-Jan Prins ~

Bic-News.nl
Dirk-Jan Prins is de
drijvende kracht achter de
internetsite Bic-News.nl,
waar hij nieuws uit Beverwijk, Velsen-Noord en Wijk aan Zee verzamelt. Geheel vrijwillig en zonder sponsors
gaat Dirk-Jan op zijn scooter door de regio.
Alles wat hij ziet, legt hij vast met zijn camera. Daarbij vraagt hij de mensen wat er
aan de hand is. Duizenden mensen volgen
het nieuws op Bic-News.nl, wat staat voor
Beverwijk Internet Courant Nieuws. En dan
hebben wij het niet over volgers uit de regio,
maar door het hele land en zelfs uit het
buitenland. Van Nieuw-Zeeland tot China
en heel Europa lezen mensen het nieuws uit
onze regio. De naam Bic-news is ook een
beetje een kwinkslag naar het postuur van
Dirk-Jan, het klinkt een beetje als...
Wie nieuws met de wereld wil delen, kan dit
doorgeven aan: info@bic-news.nl

Nationale Kunstweek in de KOP van WaZ
Van 7 tot en met 15 november vindt in heel Nederland de Nationale Kunstweek plaats. Een groot
aantal kunstinstellingen, galerieën, kunstuitlenen, kunstenaars en gemeenten bieden tijdens de
Kunstweek extra activiteiten, workshops, aanbiedingen, exposities en meer. De KOP van WaZ geeft
kunstliefhebbers een week lang de tijd om extra van beeldende kunst te genieten.
Programma
Zondag 8 november 13 tot 17 uur.
Kunstboekenmarkt in de KOP van WaZ, met
drukkerij Pantheon, Stichting Kunstweek, kunstenaars verkopen hun boeken en tweedehands
kunstboeken.
Woensdag 11 november van 15 tot 17 uur.
Workshop Recycle, met Erna Wiggermans voor
klein en groot. Vreemde beesten maken van
recycle materialen oftewel afval, dingen die je
weggooit.
Vrijdag 13 november IK Haarlem opening vanaf
17 uur. Wie zijn IKhaarlem? Aron Abbink, Erica
Huber, Marjolein van Haaften en Mara Leiblum.
Wie is IKhaarlem? IKhaarlem is een nieuw kunstenaarscollectief van een aantal kunstenaars die
elk op geheel eigen wijze werkt. Door de krachten
te bundelen, de verbinding te zoeken en elkaar te
inspireren kunnen ze verder reiken dan waar je
als individu staat.
Waarom ‘IKhaarlem’? De ‘ik’ is bedoeld als een
knipoog naar het grote ego van sommige kunstenaars en verwijst tevens naar het (i) individu in
het collectief. Ieder heeft een geheel eigen stijl en
werkwijze. De k staat natuurlijk voor kunst.
www.ikhaarlem.wordpress.com

Zondag 15 november 13.30 tot 16 uur workshop
met Rien Doorn.
Rien Doorn is een surrealistisch tekenaar. Hij
neemt je mee in zijn denkwereld en inspireert.
Info en opgeven bij: Stichting KOP van WaZ
www.kopvanwaz.nl of 06 81468816.

2e editie Beach Battle Wijk aan Zee

Op zondag 29 november wordt Wijk aan Zee in bezit genomen door beachbikend Nederland en
mountainbikers uit andere Europese landen. Zowel Nationale en Internationale toppers mengen zich
met recreanten in een koers van circa 40 km tussen Fletcher Hotel Zeeduin en de Noordpier.

Het parcours bestaat uit vier grote lussen en een
spectaculaire aanlooplus. Noteer de volgende
locaties alvast in de agenda:
1. Devils Dune op het strand tussen opgang
Parkeerplaats (Vliegerpad) en het Bolwerk. Een
speciaal voor deze dag opgeworpen zandduin
dat niet rijdend gedaan kan worden maar met de
fiets aan de hand overheen gelopen moet worden.
2. Primeur dit jaar: de Noordpier wordt als
unieke passage voor het eerst opgenomen in
het parcours. Deze wordt alleen de eerste ronde
gepasseerd.
3.De Sun Sea Bar Bridge is het meest centraal
gelegen spektakelstuk van de ronde. Rijders passeren elkaar vier keer door middel van een soort
‘cross-over’. Toeschouwers zien hun rijders hier
dus al acht keer voorbijkomen.

4. De 18% Schoos Klim zal weer zeker zo killing
worden als vorig jaar en de Fletcher bocht is het
meest technische en ‘valgevoelige’ deel van het
parcours.
5. De Start-Finish is geplaatst recht voor de Sun
Sea Bar.
De Beach Battle Wijk aan Zee beleeft zijn 2e
editie, en we hopen als organisatie op een net
zo heroïsch en legendarisch event als vorig jaar.
Waren het er vorig jaar een kleine 600, dit jaar
gaan we uit van zo’n 700-1000 deelnemers. Alle
deelnemers worden opgevangen bij de Dorpsweide, parkeren daar hun auto en schrijven zich
vervolgens in in Dorpshuis de Moriaan.
Tijdstip: 13.00 uur start race
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Voor al uw dagelijkse boodschappen.
Van diverse verse producten tot PostNL
en stomerij.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
zaterdag

8.00-19.00 uur
8.00- 18.00 uur

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

SPAR Poliste

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

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

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

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

Certiﬁcaat diabetische/reumatische voet

Denk ook eens aan een
cadeaubon !!
Voor info of afspraak
06-40990449
www.inkispedicure.nl
info@inkispedicure.nl

Bezoekt ook aan huis

- Cadeaus

TASTOE

- Decoraties
- Workshops
- Helmi 06 - 21883872

Openingstijden in november

- Meubels op maat

Woe, do, vr
Zaterdag

- Onderhoud voor uw huis

13 – 16.30 uur
11 – 15.00 uur

- Ruud 06 - 55705384
www.tas-toe.nl
Voorstraat 56
1949 BJ
Wijk aan Zee

Weer terug van ver! Oh kom er eens kijken...
Nieuwsgierig? Kom maar binnen in Tastoe!!
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WIM2356 Dorsa Derakhshani (Iran)
(Aziatisch Jeugdkampioen 2012 meisjes tot 14)

FM2334 Hing Ting Lai (Nederland)
(Nationaal Jeugdkampioen 2015)

WFM2295 Nino Khomeriki (Georgië)

1987

(Wereldkampioen jeugd 2012 meisjes tot 14
Europees Jeugdkampioen 2015 meisjes tot 18)

2014

FM2285 Rick Duijker (Beverwijk – Nederland)

20e editie Cultural Village Schaaktoernooi
Van 16 t/m 25 november wordt in Café de Zon weer het mooie en (internationaal) gewaardeerde schaaktoernooi gehouden, met drie grootmeesters erbij.
Het toernooi is ooit begonnen in 1987 in Sonnevanck en dit keer is de 20e keer. Bijzonder is dat de winnaar mag deelnemen aan het grootse Tata Steel
Chess Tournament in de Challenger Group. Dit betekent nogal wat!
“Dit kan dankzij de sterke verbondenheid met
ons toernooi van de toernooidirecteur van het
Tata Chess, Jeroen van de Berg”, vertelt Dennis
Krassenburg, directeur van het Cultural Village
Toernooi. “Het Cultural Village Schaaktoernooi
is een gesloten tienkamp. We proberen ook altijd
een ‘local hero’ erbij te halen. Deze komt nu uit
Beverwijk. Verder zijn de deelnemers afkomstig
uit Canada, Azerbeidzjan, Turkije, Georgië, Iran
en Nederland.”
Podium voor aanstormend talent
“Vanaf het begin is het toernooi bedoeld voor
aanstormend talent. Als je schaker bent, moet
je een bepaalde score halen voor een titel en om
door te kunnen klimmen. Het Cultural Village
toernooi geeft gevorderde en beginnende, vaak
jonge schakers de kans een ‘norm’ te halen. Dat
kan alleen met de voorwaarden: deelname door
grootmeesters en buitenlandse schakers. Als je

kijkt naar de top 50 van Nederland, dan hebben
zeker twintig spelers ooit meegedaan met het
Cultural Village Toernooi. Vergelijk het Cultural
Village Toernooi maar met een voetbalclinic,
gegeven door Messi”, aldus een enthousiaste
Krassenburg.
Vrolijke bijkomstigheden
“Extra is dit keer de schaaksimultaan, op zaterdag 21 november vanaf 14.00 uur, waarvoor
de kinderen van de basisschool en Heliomare
worden uitgenodigd. Maar ook de vertoning van
de documentaire ‘Wijk aan Zee, schaakdorp van
de wereld’ op vrijdag 20 november om 19.30 uur.
De afsluiting van ons toernooi wordt muzikaal
ondersteund door het Gemengd Wijk aan Zees
Mannenkoor WAZMANK. Het Cultural Village
Schaaktoernooi is eigenlijk typisch Wijk aan Zee:
kleinschalig en ongedwongen, maar het gaat wél
ergens om!”

Voor wie erbij wil zijn: alle activiteiten vinden
plaats in café de Zon. Elke dag zijn de partijen bij
te wonen in café de Zon van 13.00 tot 18.00 uur.
Op internet is alles live te volgen via: www.ssij.nl
Foto links: aantal deelnemers van het eerste toernooi (1987) aan de maaltijd, met rechts
Li Riemersma en Friso Nijboer.
Foto rechts: deelnemers 2014, waaronder o.a.
Friso Nijboer, Hing Ting Lai, Robby Kevlishvili en
Robert Ris, die alle drie ook dit jaar deelnemen.

~Tekst: Sonja Waschkowitz ~

Oproep simultaan schaken

Graag roepen we jonge schaakliefhebbers op
voor een schaaksimultaan met Robert Ris (foto
hieronder) op zaterdag 21 november in café de
Zon, Voorstraat 54 in Wijk aan Zee. Om 14.00
uur staat Robert klaar om tegen een twintigtal
kinderen en jong volwassenen te schaken. Kun jij
hem verslaan? Alle deelnemers krijgen een mooi
aandenken: een foto samen met de internationaal
schaakmeester! Laat het even weten als je komt;
partella@gmail.com of bel Ella op 06 41504586.

Deelnemerslijst Cultural Village Schaaktoernooi
NB: rating per 01 oktober 2015

GM2573 Eric Hansen (Canada)
GM2517 Nijat Abasov (Azerbeidzjan)
GM2501 Roeland Pruijssers (Nederland)
IM2419 Robert Ris (Nederland
IM2392 Demre Kerigan (Turkije)
FM2361 Robby Kevlishvili (Nederland)
(Jeugd Talent 2015)

Hoe willen Wijk aan Zeeërs honderd worden?
‘Buurtzorg’ Wijk aan Zee is momenteel bezig met het project: ‘Wil men wel honderd worden en
hoe?’. Door alle veranderingen en bezuinigingen in de zorg stellen de dames van ‘Buurtzorg’ de
vraag of mensen wel eens nadenken over hoe de gezondheidszorg eruit zal zien als ze oud zijn.

Op de Duinweg is het elke dag Burendag
Landelijk is het één keer per jaar Burendag. Dat kunnen de bewoners van de Duinweg zich niet
voorstellen, zij hebben gewoon elke dag Burendag. Er is geen straat in het land waar de saamhorigheid groter is dan daar. Bets en Arie van Amersfoort weten erover mee te praten.
“Wij hebben de sleutels van alle bewoners en wij
voelen ons bijna één grote familie, de saamhorigheid is hier enorm. Toen de buurtjes Jacqueline
Aardenburg en Mieke de Koning hoorden dat
Arie op 18 december 70 jaar zou worden, besloten zij een heel apart cadeau te geven. Toevallig
hadden Mieke en Jacqueline in een tijdschrift
een breipatroon zien staan van kippen. ‘Dat is
het’, zeiden de dames. Want de grote hobby van
Arie is kippen. De man van Mieke, onderwijzer
Ad, werd gevraagd een kippenhok te maken
en de dames sloegen aan het breien. Toen het
klaar was, was het nog lang geen december en
Mieke en Jacqueline waren zo ongeduldig om het
cadeau te geven dat zij besloten het maar te geven
toen Arie en Bets 45 jaar getrouwd waren, op 18
september.
“Op het hok staat onze bijnaam ‘Kleppies’ in
het zelfde lettertype als het bordje dat bij ons op
de gevel staat.” Zowel Bets als Arie vonden het
een prachtcadeau en nu staat het kippenhok te
pronken in de woonkamer. “We hebben er geen
woorden voor, zo mooi vinden wij het. Kippies

heb ik al vanaf mijn tiende jaar, wij woonden aan
de Julianaweg. Wij hadden toen een buurman die
bij de Papierfabriek in de ploegendienst werkte.
Regelmatig, als mijn haan, dat was een heel grote,
begon te kraaien, lag die man net te slapen. Op
een ochtend zag ik dat mijn haan dood was, de
buurman had hem zijn nek omgedraaid, ik was
verdrietig, maar mijn vader zei dat het wel goed
was zo. Kippenvlees eet ik niet meer, ik heb er
vroeger zoveel van gehad, dat ik het niet meer
door mijn keel krijg. Ik heb wel honderd kippies
en ben aan het fokken en probeer door middel
van kruisingen mooie kleuren te krijgen.”
“Mijn hobby is breien”, zegt Bets. “Ik heb een
paar jaar geleden voor drie jeugdteams van SV
Wijk aan Zee rood-gele sjaals gebreid. Voor
elke speler een unieke met de eerste letter van
de voornaam had ik erin verwerkt. Toen zij een
uitwedstrijd moesten spelen zei één van de tegenstanders: ‘Cool man, waar kun je die kopen?’ ‘Die
kun je niet kopen, die maakt tante Bets’, was het
antwoord.”
~ Tekst Georges van Luijk. Foto Heleen Vink ~

Was het vijftig jaar geleden bijna vanzelfsprekend
dat iemand naar een bejaardenhuis ging als hij
65 werd, nu wordt men niet eerder opgenomen
in een verzorgingshuis of verpleeghuis als hij of
zij absoluut niet meer zelfredzaam is. Maar zal
er nog meer bezuinigd worden en hoeveel wordt
de zorg nog meer uitgekleed? De dames van
de ‘Buurtzorg’ hebben hierover al gesprekken
gevoerd met de ‘Seniorenkring’ en gaan dat nog
doen bij de Huisartsenpost, de Fysio, de ‘Gouden
Gunje’ en in ‘Westerduin’.
Hebben mensen nagedacht of zij later een beroep
kunnen doen op familie of vrienden als mantelzorger? Zijn er mensen die zorgen dat zij een

financiële reserve hebben gecreëerd, zodat zij zelf
zorg kunnen inkopen? Wordt er over nagedacht
of zij kunnen blijven wonen waar ze nu wonen?
Deze en andere vragen komen in het onderzoek
aan de orde. Wij van de Jutter blijven u op de
hoogte houden van het resultaat van het project.
En mocht u niet wonen in een van de genoemde
locaties, maar wilt u wel uw mening of ideeën
laten horen, kunt u zelf contact opnemen met de
‘Buurtzorg’ op telefoonnummer: 06-22936056,
maar bel niet eerder dan 14.00 uur, in verband
met de drukte in de morgen.

Stem op bunkerproject

Reactie Banjaert

Rondje Wijk aan Zee heeft in januari dit jaar het
bunkerproject in het Gaasterbos aangemeld voor
de wedstrijd Kern met Pit georganiseerd door
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
(KNHM). De Vereniging doet hiermee voor de
derde keer mee met de wedstrijd.

Na eerdere vergeefse pogingen om een reactie
van het bestuur van de ‘Banjaert’ te krijgen, inzake het lopen buiten de paden in het duin, is er
naar aanleiding van het artikel in de ‘Jutter’ van
september toch een reactie gekomen.
Magda Vodde, de PR Manager van de ‘Banjaert’
nodigde ons uit om over de kwestie te praten.
Magda legde uit, dat er sprake is van 100 vrijwillige huis- en terreinwachten, die kennelijk niet
allen op de hoogte waren van het verbod om buiten de paden te lopen. Zij heeft nu in de Nieuwsbrief van de ‘Banjaert’ een stukje gezet, waarin
die regels nogmaals worden benadrukt. Tevens
zal zij ervoor zorgen dat er borden op het terrein,
bij de ingang van het duin, worden geplaatst. Hopelijk werkt het want Magda vertelde ook dat het
is voorgekomen dat een onderwijzer zei dat het
nooit een probleem is geweest, terwijl zij zeker
weet dat het wel aan hem verteld is. Sommige
mensen zijn hardhorend.

www.kernmetpit.nl
Er kan tot 30 november gestemd worden op het
project Bunker Gaasterbos op de internetsite
www.kernmetpit.nl. Bij genoeg stemmen en een
goed juryrapport kunnen ze dan de Provinciale
trofee behalen. Dat betekent een extra prijs van
1.500 euro.
Vorig jaar is Rondje Wijk aan Zee op de tweede
plaats geëindigd. Dit was natuurlijk mede dankzij
de vele stemmen voor het toenmalige project
‘Dorpswandeling’.
Dus graag even stemmen en anderen vragen dit
ook te doen... Wie weet gaan ze dan op voor de
nationale trofee! Met natuurlijk ook een extra
geldbedrag.
Stemmen kan via www.kernmetpit – Wijk aan
Zee – Bunker Gaasterbos. In het logboek kun je
ook lezen wat er tot nu toe gedaan is en de foto’s
bekijken.
Namens Rondje Wijk aan Zee: alvast bedankt.
Greet Cudovan

~ Georges van Luijk ~

Georges van Luijk

Wat is een schulper?

Bij een onderzoek naar mijn familie kwam ik
regelmatig de term ‘schulper’ tegen, een beroep
wat vroeger in Wijk aan Zee zou zijn uitgeoefend.
Maar wat is het? Reacties naar: jutter@live.nl.
Dick Keijzer

4
6

Praktijk voor Fysio- en Manuele
Therapie Wijk aan Zee
Zonder verwijsbrief direct toegankelijk voor: Fysiotherapie, Manuele Therapie, Cranio Sacraal Therapie, Core Stability Training,
Medical Taping en Fysio Fitness, FitheidScan. Personal Training en
Yoga en Leren Ontspannen. Maandag- en donderdagavond open
voor Sport en Behandeling.Zaterdag ochtend en dinsdag avond:
Personal Training en Behandeling.
De fysiotherapeuten Ralph Schmidt, Jan Tewis van der Goot, Menno Molenaars, Sandra Klous en Arthur Wilbie staan van maandag
tot en met zaterdagochtend tot uw beschikking.
Maak telefonisch een afspraak:
0251-375976 (Praktijk Wijk aan Zee,
Dorpsduinen 6, 1949 EG Wijk aan Zee)
0251-227339 (Dependance Beverwijk,
Groenelaan 52, 1942 EH Beverwijk)
Info: www.fysiowijkaanzee.nl

!

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

Adv Jutter Pantheon_verhuisd.indd 1
Adv. Pantheon De Jutter.indd 1

25-06-13 11:32
28-10-13 12:12
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Colofon

Nieuws van SV Wijk aan Zee

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 25 november, 2015. Locatie:
Sportpark De Doolhof, aanvang 20.00 uur.
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E1 én D1 Kampioen handbal!
Op 11 oktober zijn de handbalteams E1 en D1 van SV Wijk aan Zee bij hun laatste veldwedstrijd
kampioen geworden. Beide teams waren te sterk voor de andere teams uit hun poule en zijn beide
ongeslagen kampioen. De E1 speelde zeer sterk tegen S.S.V. en won deze wedstrijd met een onwaarschijnlijke uitslag van 33-1 (zelfs het scorebord kon het niet bijhouden). De D-jeugd sloot het seizoen
af tegen Vrone met een zeer sterke 11-2. Natuurlijk hoort bij een kampioenschap ook een rondje
door het dorp op de platte kar. Van verre waren ze al te horen en er werd gestopt voor de nodige versnaperingen bij Café de Zon en Het wapen van Wijk aan Zee. Bij de Snackcorner kregen ze nog een
lekker ijsje. Teruggekomen bij het doolhof werden de kampioenen gehuldigd door de voorzitter met
een mooie beker die gesponseerd is door de club van 25 van SV Wijk aan Zee. Iedereen bedankt voor
het mogelijk maken van dit onwijs leuke kampioensfeestje.

Internet Jutter: Rick Spijker, Peter Duin en Kuno Hamers
Opmaak: Marian van den Hul/Heleen Vink
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter
Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk
aan Zee. (met duidelijk naam en adres). Opzegging 2
maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Geen WinterKUSt

Het plan om met medewerkers en interieur van
De KUSt van het strand te verhuizen naar het
dorp, leek me geweldig. Met al mijn enthousiasme en energie werkte ik (en anderen) er naar toe.
De bezorgers van de Jutter lieten we zelfs bij alle
huizen een flyer bezorgen. Gaandeweg bleek het
allemaal toch vele keren ingewikkelder te worden
dan ik kon vermoeden. Tot mijn grote spijt heb ik
op de valreep moeten besluiten het plan niet door
te laten gaan. Jammer voor iedereen die er zo’n
zin in had, waaronder vele van onze gewaardeerde gasten. Maar ook mijn medewerkers, Dominique en de leerlingen van de Danssschool en
de collega’s van Sonnevanck en De Zwaanstraat.
Ik hoop van harte dat er binnenkort een nieuwe
kandidaat komt, die ‘Hemelsbreed’ een mooie en
passende bestemming zal geven.
Ton Kroezen

Nieuwbouw Neeltje Snijdershof
De gemeente Beverwijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van
12 grondgebonden woningen aan het Neeltje
Snijdershof 35-46. Daarmee komt de bebouwing
van het al jaren braak liggende terrein een stapje
dichterbij. Heeft u bezwaar? U kunt nog in beroep tot en met vrijdag 4 december.

Cranio voor De Vrijheit

Speciaal voor kinderen van basisschool De Vrijheit biedt Fysiotherapie Wijk aan Zee een unieke
dienst aan: CranioSacraal Therapie (Cranio) voor
kinderen. Welkom zijn alle leerlingen vanaf 6 jaar
die last hebben van een of meer van de volgende
klachten: ADHD, ADD, PDD-NOS, dyslexie,
bedplassen, driftbuien, leerproblemen, moeilijk
slapen, onrustig, prikkelbaar, slechte coördinatie,
vermoeid, weinig zelfvertrouwen, niet lekker
in vel zitten, gepest worden of moeilijk kunnen
focussen.
Cranio heeft goede resultaten bij deze klachten.
Veel kinderen voelen zich na een paar sessies
al plezieriger. De therapie werkt met een zachte
aanraking in combinatie met een ondersteunend
vraaggesprek. Hierbij blijft de kleding aan.
Drie sessies per leerling
Iedere vrijdag (vanaf 9 oktober) van 14.00 tot
17.00 uur is er in de praktijk ruimte gecreëerd
om de leerlingen op afspraak te ontvangen (maximaal drie sessies per leerling). Bij drukte wordt er
uitgeweken naar zaterdagochtend.
Initiatiefnemer van dit project is Ralph Schmidt,
sinds 1987 werkzaam in de praktijk. Tien jaar
geleden heeft hij de opleiding tot CranioSacraal
therapeut en recent de bijscholing ‘Cranio voor
kinderen’ gevolgd. Ralph hoopt met dit project
kinderen te ondersteunen en Cranio bekender te
maken.
Aanmelden
Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden via
info@fysiowijkaanzee.nl of 375976. Wilt u meer
informatie, bezoek dan onze website:
www.fysiowijkaanzee.nl (De tarieven zijn niet
van toepassing).

Vrijwilligers gezocht:
De vele vrijwilligers die nu al SV Wijk aan Zee
ondersteunen en met hun daden onze club een
warm hart toe dragen, kunnen wel wat versterking gebruiken! Wij zijn dringend op zoek naar
nieuwe of aanvullende:
Scheidsrechters handbal (Senioren en jeugd)
Scheidsrechters voetbal (Senioren en jeugd)
Trainer voor de kabouters
Bar- en Smikkelhoek personeel
Schoonmakers
Handige klussers, voor het onderhoud van het
complex
Voor alle bovenstaande hulp staan we natuurlijk
open voor zowel mannen als vrouwen, leden en
niet leden. Help mee, om te kunnen blijven sporten
in Wijk aan Zee! Voor meer info, loop onze club
binnen of neem contact op met iemand die je kent
binnen onze vereniging.
Wedstrijden handbal Dames 1 (zaal)
8 november 12.15 uur
Uit bij S.V. Beemster DS1, in Middenbeemster
15 november 14.05 uur			
Uit bij Berdos DS2, in Bergen
22 november 11.45 uur			
Thuis tegen Meervogels DS2 in Wijk aan Zee Moriaan
29 november 13.10 uur		
Uit bij Sporting S/SSV DS1, in Schermerhorn
			
Wedstrijden voetbal Heren 1
1 november 14.00 uur
Thuis tegen Olympia Haarlem Wijk aan Zee - De
Doolhof
8 november 14.00 uur
Uit bij SVA in Assendelft
15 november 14.00 uur
Thuis tegen VVH Velserbroek Wijk aan Zee - De
Doolhof
29 november 14.00 uur
Uit bij Beemster Middenbeemster

Boer en strandvonder: Klaas Bol
Na het stukje over Dokter Netelenbos wil ik
graag een stukje schrijven over Klaas Bol, vroeger
wonende op de Voorstraat naast het café waar
zijn broer Piet boven woonde. Aan de andere
kant van zijn huis was de melkwinkel van de Bie.
Het café werd eerst gedreven door de moeder
van Klaas en Piet Bol en later door Piet en zijn
vrouw. Klaas Bol was geboren op 22 april 1901
en is overleden op 2 oktober 1975. Hij was een
kleine boer en had vroeger een aantal koeien in
de stal achter het café en de snackbar staan. Op
het terrein stonden ook zes houten vakantiehuisjes, waar in de zomer vakantiegangers verbleven,
onder andere twee families van mijn vrouw uit
Soesterberg. Via de inrit tussen het café en de
winkel van Fried van Son kwam je op het terrein.

Klaas Bol was in het verleden ook strandvonder
en reed met paard en wagen over het strand om
na de storm te kijken of er spullen van waarde
waren aan gespoeld. Op zijn tocht naar het strand
werd hij vaak vergezeld door Antoon Schellevis,
beter bekend als ‘Slappe Toon’. Wanneer er veel
spullen waren, bijvoorbeeld hout, dan werd er
een veiling gehouden via de heer Damiaans die
op de Zeecroft woonde. Rond de periode 1950
tot 1965 lag het terrein erachter soms vol met
pakken hout en dan werd in het café per opbod
geboden onder het genot van een drankje. Na het
overlijden van Klaas Bol werd de strandvonderij
voortgezet door John Schoos en daarna door
Theo Schoos. Bijgaan een foto van klaas Bol met
paard en wagen
Klaas van Amersfoort

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Zondag 1 november
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.

Vrijdag 6 november
Sonnevanck: Live Muziek: Ben Reel, songwriter
met een prachtige stem; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 7 november
Sonnevanck: Live Muziek: Sidewinders; Soul &
Jazz; aanvang 21.00 uur.
Zondag 8 november
Sonnevanck Keeztoernooi; aanvang 12.00 uur.
Kop van WaZ: Kunstboekenmarkt; van 13.00
-17.00 uur.
De Moriaan, rommelmarkt. Van 12 tot 15.30 uur.
Toegang 1 euro. Kinderen gratis.
Dinsdag 10 november
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur.
Woensdag 11 november
Kop van WaZ: Workshop Vreemde beesten maken van recycle materialen; van 15.00 – 17.00 uur
De Moriaan: vergadering Dorpsraad; 20.00 uur.
Vrijdag 13 november
Kop van WaZ: Opening expositie van IKhaarlem;
aanvang 17.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Stoom; Rocky covers
80’s tot nu; aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 14 november:
Sonnevanck: Live Muziek: Arthur Ebeling;
Rhythm & Blues; aanvang 21.00 uur.
Aloha Beach: Surflife Afterparty: Live Music &
DJ’s; aanvang 21.00 uur.
Zondag 15 november
Kop van WaZ: Workshop met Rien Doorn:
surrealistisch tekenen; van 13.30 – 16.00 uur.
Maandag 16 t/m woensdag 25 november
Café de Zon: 20e Cultural Village Schaaktoernooi
Dinsdag 17 november
Sonnevanck Backgammon Toernooi; 19.00 uur.
Vrijdag 20 november
Sonnevanck: Live Muziek: KrakersIJland & the
Locomotives; Bluegrass; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 21 november
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Intocht Sinterklaas met aansluitend feest in De
Moriaan; aanvang 13.00 uur.
Sonnevanck: Crazy Piano’s, feest rond de vleugel!;
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 27 november
Sonnevanck: Live Muziek: De Linke Binke; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 28 november
Sonnevanck: Live Muziek: Funk met Peren; Funk
& Soulparty; aanvang 21.00 uur.

Zondag 29 november
Start en finish bij de SunSeaBar: Mountainbike
Beach Battle; aanvang 13.00 uur.

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 1 november
Ds. D. Fisser te Amsterdam, Oogstdienst.
Zondag 8 november
Doopdienst, ds. S. Kurtzahn te Leiderdorp.
Zondag 15 november
Ds. M. Myburgh, laatste zondag v/h Kerkelijk jaar.
Zondag 29 november
Ds.W. Westerveld te Haarlem, 1e Advent.
Sint Odulphusparochie
Maandag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering		
voorganger p. R. Putman themakoor
Zaterdag 7 november
19.00 uur themaviering		
voorganger p. B. Stuifbergen themakoor
Zondag 15 november		
9.30 uur woord-communieviering
voorganger p. M. de Haas Odulphuskoor
Zaterdag 21 november
19.00 uur familieviering		
voorganger p. M. de Haas jeugdkoor
Zaterdag 28 november
19.00 uur woord-communieviering
voorganger p. M. de Haas samenzang
Zondag 29 november
10.00 uur jaarlijkse Eloyviering
in deAgathakerk
voorgangers p. R. Putman
en p. M. de Haas 		
alle koren

Oecumenische bijbelkring

Maandag 9 november is de derde avond van de
bijbelkring. Het jaarthema dat de groep gekozen
heeft is: De profeten. Deze avond: Joël. Diaken
Marcel de Haas is de gespreksleider. U bent
vanaf half acht welkom in de consistorie van de
Dorpskerk aan het Julianaplein waar we starten
met een kopje koffie of thee. Om acht uur vangt
het gesprek aan.
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Intocht Sinterklaas 21 november

vooraleerst willen wij u wederom hartelijk dankzeggen voor uw gulle gaven om de Sinterklaasintocht met aansluitend een tweetal voorstellingen in de Moriaan, het rondbrengen van
fruitmanden door de Kerstman en het leggen van
een krans tijdens de dodenherdenking op 4 mei
mogelijk te maken. Wij kunnen daar als dorp
bijzonder trots op zijn. Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn.
De intocht
Sinterklaas zal op zaterdag 21 november, samen
met zijn Pieten, om 13.00 uur per koets arriveren
aan de Duinrand in Wijk aan Zee, waar traditiegetrouw de rondrit door het dorp zal starten. Wij
hopen dat het weer ons gunstig gezind zal zijn en
dat de route door het dorp mooi versierd zal zijn.
Na de rondrit zullen in de Moriaan, een tweetal
voorstellingen worden gegeven voor de kinderen.
Om circa 14.30 uur is er een voorstelling voor
de allerkleinsten tot en met 6/7 jaar en om circa
15.45 uur een voorstelling voor de kinderen
vanaf 7/8 jaar tot en met 12 jaar. De ingekleurde
kleurplaten dienen uiterlijk 20 november ingeleverd te worden bij Primera om kans te maken op
een leuke prijs.
Post voor de Sint
Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen
dat de speciale brievenbus voor rechtstreekse
post aan Sinterklaas ook dit jaar weer zal worden geplaatst op de hoek van de Relweg en de
Stetweg, nabij de TNT postbus. Hierin kunnen
de kinderen brieven, tekeningen, kleurplaten en
wensenlijstjes deponeren.Voor vragen, donaties,
entreekaarten en kleurplaten kunt U altijd nog
even bellen met 0251-374518.
Sinterklaas – en Kerstcomité Wijk aan Zee

De Moriaan danst

Vanaf 19oktober zijn de danslessen in de Moriaan. Op maandag, woensdag en vrijdag in de
oude peuterspeelzaal en op de dinsdag zijn wij
te vinden in de Zeesterzaal. Beide ruimtes zijn te
vinden via de hoofdingang. Kom gerust eens bij
ons langs.

Belangrijke telefoonnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 292470
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

Juttertje
Te koop
Antiek ijzeren spijlenbed met vast spiraal.
Kleur wit, breedte 120 (twijfelaar). Moet opgeknapt worden, dan leuk voor meidenkamer.
Prijs 75 euro.
Fam. De Wildt, Tappenbeckstraat 1, tel 374591.
Gezocht
Flexibele schoonmaak voor zomerhuisjes, voor
ongeveer 10 uur per week, tussen 10.00 en 16.00
uur. tel: 06-53538070.

TE HUUR

Diverse gemeubileerde
appartementen
vanaf € 500,- per maand
Met douche, toilet,
keuken en internet
Julianaplein 9 1949 AT Wijk aan Zee
Tel. 0251-375956, of 0653392877
info@vanamersfoortmakelaardij.nl

