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Jaaroverzicht 2015 Wijk aan Zee 
Het kan zomaar zijn dat de start van een jaar heel anders verloopt dan alle andere jaren. 
Dit jaar was dit voor Wijk aan Zee het geval. Op weg naar een feestelijk start van de Nieuw-
jaarsduik, land er een traumahelikopter op de Dorpsweide voor één van onze dorpsgenoten. 
Het luidt een druk maar ook  fijn jaar in. Een selectie:

Hardnieuws: Traumahelikopter op dorpsweide voor gevallen man van trap * De dood van 
Jacques Kloes en de daarop indrukwekkend uitvaart * Cultureel erfgoed: de bunker uitkijk-
toren, gekooid door privéhek *Achteruit de afrit af en paal omver op Julianaweg * Politie 
schiet doorgedraaide Pool neer bij de Dorpsweide op de Zeecroft * Een Poolse medebewoner 
sprint uit het raam van het hotel en komt op het asfalt van Paasdal  * Reeks inbraken in 
auto’s en woningen omgeving Neeltje Snijdershof * Aanslag met projectiel in achtertuin * 
Man valt tien meter naar beneden met parachute op het strand en belandt in het ziekenhuis 
* Man komt in een mui en verdrinkt. * Door de stroomstoringen ontstaat bij het gemaal wa-
teroverlast onder viaduct Zeestraat * Gat in wegdek door breuk waterleiding op de van Og-
tropweg. Auto zakt weg en een medewerker van PWN gaat erin zwemmen * Tata Steel heeft 
meerdere verstoringen (incidenten) en daarop schoonmaakacties in het dorp van auto’s en 
huizen. * Windmolens in PWN Natura 2000 gebied gaan (voorlopig ) niet door *

Leuk nieuws: De nieuwjaarsduik * Julianaweg ondergaat een grondige renovatie. Vanaf 
dat moment is de auto te gast bij de fietsers * Er zijn vele reddingen WRB en KNRM * WRB 
krijgt nieuwe hulpmiddelen aangeboden door de kofferbakmarkt * Wijk aan Zee Sportdorp 
* NK Rummikubtoernooi * De vele sportevenementen op het strand * Schaaktoernooi Tata 
Steel * Kinderschaaktoernooi in de Zon * Junioren schaaktoernooi van Tata Steel * Ezels & 
kwasten * De kunstmarkt * Opnieuw de Blauwe Vlag  *  De Smaakmarkt * De Kofferbak-
markt  * Veel panden worden opgeknapt door BenN * Opknapbeurt Odulphuskerk * 50 jaar 
Odulphuskoor * Herstel Dorpskerk op het Julianaplein * *Linda Valent Nederlands Kam-
pioen Skyrunning in Italië * De bunkertochten * Rondje Wijk aan Zee * Veel aanpassing 
rioleringssysteem en de overstort op het strand is verleden tijd. Geen last meer van teveel 
regenwater. * De Bokkentocht * De Zeepkistenrace *

~ Tekst en foto’s: Dirk-Jan Prins ~



Dorpsgenoten

Linda Valent

Armand kwam als jochie twee keer een periode 
in Wijk aan Zee in het Emma kinderhuis om 
aan te sterken. Daar deed hij zijn allereerste 
optreden en dat smaakte naar meer. In de jaren 
60 scoorde hij hits met o.a. ‘Blommenkinders’ en 
het liedje ‘Ben ik te min’ over zijn relatie met een 
dochter van fabrikant ‘Philips’ in zijn woonplaats 
Eindhoven.
Zijn talent was inspiratie. Zuiver zingen of maat-
houden deed hij nauwelijks maar hij wist decen-
nia lang genoeg fans aan zich te binden om veel 
gevraagd te worden om te komen optreden.
Later kwam hij vaak naar Wijk aan Zee. Een 

weekendje logeren in het Hoge Duin of optreden 
op festivals en in Sonnevanck. Armand heeft ook 
opgetreden in het door krakers bewoonde Emma 
begin jaren 90. Wijk aan Zee kent een aantal 
grote Armand kenners en liefhebbers. De gebroe-
ders van Schie zongen tijdens zijn optredens hier 
alle teksten zo hard mee dat Armand zichzelf 
bijna niet meer kon horen.
In 1996 kwam Armand naar Wijk aan Zee om 
een liedje op te nemen in de studio van Jan-Paul 
van der Meij in Wijk aan Zee. In dichte rookwol-
ken gehuld vertelde hij dat de dokter dacht dat 
hij niet ouder dan 20 zou worden. In 2015 komen 

Protestzanger Armand overleden

 “Op de middelbare school vond ik bewegings-
therapie al interessant. Achttien jaar geleden 
begon mijn carrière bij Heliomare, waar ik Be-
wegingswetenschapper ben. Ik behandel mensen 
met een dwarslaesie en doe daar onderzoek naar. 
Het is niet de bedoeling dat patiënten de rest van 
hun leven in Heliomare blijven. Dus zullen ze 
moeten leren zich zelf te kunnen aankleden. Ze 
moeten revalideren om zich thuis te kunnen red-
den, hun leven weer op de rails zetten en zoveel 
mogelijk te kunnen doen wat ze altijd al deden. 
Tijdens mijn werk ben ik gepromoveerd, ik ben 
dus Dr., op een onderzoek naar ‘De effecten 
van handbiken bij mensen met een dwarslaesie’. 
Daarna heb ik met collega’s een jaarlijks evene-
ment georganiseerd; ‘de HandbikeBattle’. Dat is 
een wedstrijd waar teams uit alle Nederlandse 
revalidatiecentra aan deelnemen. Wij gaan een 
week naar Oostenrijk, de deelnemers moeten op 
armkracht over een afstand van twintig kilometer 
een hoogte van 1000 meter overbruggen.”

Hockey of atletiek
“Ik ben mijn hele leven met sport bezig ge-
weest. Ik speelde hockey op aardig niveau bij 
de Amsterdamse club Hurly. Op enig moment 
moest ik een keus maken, atletiek of hockey. 
Uiteindelijk vond ik het helemaal niet erg dat 
ik de top niet haalde met hockey. Hardlopen 
betekent wel meer vrijheid en dat sloot meer aan 
bij mij en ik bleek het aardig te kunnen. Ik ging 
bij atletiekvereniging ADA/AAC in Amsterdam 
trainen en mocht met mijn maatjes fungeren als 
haas voor Ellen van Langen die in training was 

voor de Olympische Spelen in Barcelona in 1992. 
Het leuke was dat wij het mochten meemaken 
dat zij een gouden plak haalde op de 800 meter. 
De atletiekbaan vond ik overigens wel gezellig 
maar niet superleuk, ik ging liever rennen in 
het bos en liever nog in de bergen. Nu doe ik 
hardlopen en mountainbiken. Ik doe aan twee 
soorten hardlopen; Trailrunnen en Skyrunnen. 
De vorige maand ben ik kampioen van Neder-
land geworden met Skyrunnen en achtste met 
Trailrunnen. Skyrunnen kun je niet in Nederland 
doen, want dat is rennen in de bergen, de Neder-
landse kampioenschappen werden dan ook in 
Italië gehouden. In de Schoorlse duinen werd het 
kampioenschap Trailrunnen gehouden.” 

Hardlooprace in Tasmanië
“Ik zat in 1996, het jaar voor ik naar Australië 
ging, in de Nederlandse bergloopselectie en 
tijdens deelname aan het WK Mountainrunning, 
zoals Skyrunning toen heette ben ik bevriend 
geraakt met een vrouw uit het Australische team 
die in Tasmanië woonde. Ik ben ook naar Tasma-
nie gegaan en heb er gewerkt als ergotherapeut 
en daar heb ik 2 maanden met haar getraind en 
heb ook maar gelijk meegedaan aan de Three 
Peaks Race, dat is een prestigieuze zeil-hardloop-
race in en om Tasmanie met 2 hardlopers en 3 
zeilers. Eerlijk gezegd ben ik nog nooit zo bang 
geweest in mijn leven. Het zeilen in die contreien 
kan er heftig aan toe gaan en mijn hardloop-
maatje en ik waren maar wat blij toen wij de boot 
weer af konden om afstanden tussen de 30-60 km 
te rennen in de Tasmaanse wildernis.” 

Longembolie
“Een jaar of vijf terug heb ik een dubbele long-
embolie opgelopen, dat was behoorlijk schrik-
ken. Ik heb het gekregen een paar dagen na een 
lange hardloopwedstrijd van 80 km in de bergen. 
Oorzaak bleek  een combinatie van tijdelijke 
spierschade, ik had in verhouding tot de inspan-
ning te weinig gedronken, waardoor ik hydratatie 
opliep. En door de dag er na stil te zitten in de 
auto naar Nederland. Ik bleek bovendien achteraf 
ook  bloed te hebben wat makkelijker klontert.   
Ik heb een behoorlijke tijd last van mijn longen 
gehad en dat is ook een reden dat we Boelie heb-
ben. Ik dacht als dat hardlopen niets meer wordt 
dan kan ik in ieder geval gaan wandelen met de 
hond. Regelmatig gaan wij met het hele gezin 
inclusief Boelie rennen of fietsen in de duinen. 
Wij rijden ook met de kinderen op het moun-
tainbikeparcours in Schoorl. Dat is een parcours 
van 17 kilometer, waar geen meter vlak is met 
heel steile hellingen en afdalingen.”

~ Tekst: Georges van Luijk. Foto: Heleen Vink ~

Vierenveertig jaar geleden werd Linda geboren in het Noord Brabantse Eersel. Op de middelbare 
school wist zij al dat zij iets met bewegen en sport wilde doen. Dat is haar werk en liefhebberij ge-
worden. Linda studeerde Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, daarna 
Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Het gezin van Linda bestaat uit man Bas en 
kinderen Silas van twaalf, Luna van elf jaar en hond Boelie.

Kampioen skyrunning
Zelf had ze nooit verwacht nog de beste van 
Nederland te kunnen zijn nadat ze een paar 
jaar geleden een longembolie opliep. Toch 
stond de 44-jarige Linda Valent uit Wijk aan 
Zee afgelopen weekend op de hoogste tree 
van het podium na het eerste Nederlands 
kampioenschap skyrunning in het Italiaanse 
Limone sul Garda. Skyrunning is, vertaald in 
het Nederlands, bergrennen. Om Nederlands 
kampioen te worden in Noord-Italië, moest je 
goed kunnen klimmen en dalen. 
“Ik heb een aantal jaren geleden een longem-
bolie opgelopen. Voor die tijd liep ik veel lange 
trailruns in de bergen. Ik heb de longembolie 
waarschijnlijk gekregen omdat ik te veel van 
mijn lichaam gevergd heb. Veel lopers of 
fietsers willen telkens maar meer, maar van 
zulke extreme inspanning kan je ook trombose 
krijgen, waaruit uiteindelijk een longembolie 
kan ontstaan. Niet veel mensen weten dat, dus 
daarom wil ik dat daar meer onderzoek naar 
wordt gedaan.’’ Daarom doet Valent het ook 
rustiger aan. ,,Ik heb voor het NK ook niet als 
een gek getraind, maar ervoor gezorgd dat ik 
fit en uitgerust aan de start stond. Waarschijn-
lijk heeft mij dat de titel opgeleverd..”
Bron: Noordhollands Dagblad/Kees van Dalsem

steeds meer heilzame effecten aan het licht van 
‘mediwiet’. Hij wist allang alles van pure weed. 
Daar gingen zijn longen van open. Zijn gezond-
heid hield hij op peil door suiker en alcohol 
te vermijden en heel veel te blowen. Hij droeg 
toen een loodzware jas gemaakt van hennep. Hij 
rookte ook – heel demonstratief- op het podium 
maar denk niet dat hij daar sloom van werd.
Hij verplaatste zich door Nederland en België in 
een piepklein autootje dat hij af en toe even aan 
de kant zette om een flinke hijs te halen. Armand 
werkte de laatste tijd samen met jongere muzi-
kanten als Lucky Fonz en The Kik.
En wat als het onvermijdelijke moment komt dat 
de man met de zeis op de stoep staat? Bulderend 
van het lachen antwoordt Armand: “Dan hoop ik 
dat ze een park naar me vernoemen”.

~ Met dank aan de schrijver: Jan-Paul van der Meij ~

Armand, de bekendste protestzanger van Nederland, is op 20 novemver op 69-jarige leeftijd overle-
den. Hoewel Armand van origine uit Eindhoven kwam, had hij ook banden met Wijk aan Zee.

Op de voorpagina is het te zien, er is heel wat 
gebeurd in het afgelopen jaar. Leuke dingen, 
maar ook minder leuke dingen. Het is de 
bedoeling om voortaan elke maand in de Jutter 
een overzicht te geven van het nieuws, of het 
nu wel of niet positief is. Want Wijk aan Zee 
heeft, net als ieder andere plaats, ook te maken 
met overlast, ongevallen en (kleine) criminali-
teit. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten. 

Gelukkig slaat de weegschaal door naar de 
vele leuke en plezierige zaken die ons dorp rijk 
is. Alleen moeten wij er met elkaar wel voor 
blijven zorgen dat het positieve nieuws het 
grootste gewicht in de schaal blijft leggen en zo 
blijvend doorslaggevend is.   
              ~ Dirk-Jan Prins ~
    jutter@live.nl

VAN DE REDACTIE

Zondag 3 januari 2016 is weer gelegenheid voor 
alle dorpsgenoten om elkaar onder het genot van 
een hapje en een drankje een goed jaar te wensen 
tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De 
receptie vindt plaats in de Zon aan de Verlengde 
Voorstraat en begint om 4 uur ’s middags. De 
bijeenkomst, zoals altijd omlijst door muziek, 
wordt georganiseerd door Stichting Actief Wijk 
aan Zee (SaWaZ). We hopen net als andere jaren 
weer veel dorpsgenoten te zien.

Nieuwjaarsreceptie dorpsgenoten
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Heeft  u ons heerlijke  
soft ijs al geproefd?

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

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

Certifi caat 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 

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

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 
         8.00-19.00 uur
zaterdag         8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur

Ons geneesmiddelen assortiment is uit-
gebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste
Verlengde Voorstraat 56

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

4

Jutter07-2013.indd   4 24-6-2013   10:25:42

We zijn  
verhuisd

Pantheon Drukkers 
Kuiperij 13 
1185 XS Amstelveen 
telefoon 020 - 545 69 73  
info@pantheondrukkers.nl  
www.pantheondrukkers.nl
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Stadsfotograaf Heleen Vink
Begin november werd Heleen Vink uitgeroepen tot stadsfotograaf van Beverwijk. Sinds september 
2014 woont Heleen in Wijk aan Zee en al snel ging ze aan de slag voor het Noordhollands Dagblad 
en voor de Jutter. Ze won de wedstrijd met de foto van de Smaakmarkt die ze voor de Jutter van het 
afgelopen augustus nummer maakte. 

Heleen in het kort
Beroep: Fotograaf en vormgeefster
Fotografeert onder andere voor het Noordhol-
lands Dagblad, straatjournaal, de jutter, reclame, 
familieportretten huwelijken en evenementen, is 
grafisch ontwerpster en webdesigner. 
Sinds: Eind vorige eeuw begonnen als professio-
neel fotograaf.
Woont in: Wijk aan Zee met haar schatje en hond.
Dol op: mooie dingen en mensen.
Wordt heel blij van: Wijk aan Zee.

Foto boven: lievelingsfoto van heleen, twee 
dames in zwembad. Hieronder drie van de 
inzendingen voor stadsfotograaf. Links: zeepkis-
tenrace, midden: Smaakmarkt, rechts: Young Art 
Festival.

Voor bestellingen en meer informatie:
www.heleenvink.nl

~ Tekst: Stephanie Dumoulin, Foto’s: Heleen Vink ~
~ Portret Heleen: Stephanie Dumoulin ~

Vanaf haar dertiende was Heleen bezeten van 
handwerken. Ze had de tijd mee, iedereen breide 
en haakte er op los. Alles wat ze maakte legde 
ze vast en dat deed ze net even anders. “Op een 
gegeven moment ging ik zonnekind-poppen en 
beren maken en daar maakte ik dan hele verhalen 
van. Zo heb ik eens een badpak gebreid voor een 
beer en daar een mooie foto van gemaakt op het 
strand met een parasolletje en zo. Toen iemand 
tegen me zei dat het net een ansichtkaart was, 
heb ik de foto opgestuurd naar een uitgeverij 
en er is ook daadwerkelijk een ansichtkaart van 

gemaakt.” Ook maakte ze zelf kerstkaarten van 
foto’s. Heleen was een autodidact en leerde foto-
graferen door het heel veel te doen. “Omdat alles 
analoog was, en dus duur om te laten ontwikke-
len en afdrukken, leerde ik heel goed kijken door 
de lens zodat alles in één keer klopte.” 
Pas later maakte ze haar beroep van fotogra-
fie. “Ik ging bij de kabelkrant werken en daar 
vroegen ze me om ook te fotograferen, ik ging 
websites en folders maken en dan fotografeerde 
ik ook van alles. Al doende ben ik me heel breed 
gaan ontwikkelen. Ik moest indertijd mijn geld 
verdienen als alleenstaande moeder en ploe-
terend leer je een heleboel, vooral van het fout 
doen!” lacht Heleen.  

Mooiste foto
Haar mooiste foto ooit vindt ze de twee dames 
in het zwembad. Daar zijn ook kaarten van 
gemaakt. “Een mevrouw kocht deze kaart op 
Terschelling en stuurde die aan haar vriendin, 
deze dame vond de foto zo mooi dat ze de moeite 
heeft genomen om mij op internet op te zoeken 
en ze stuurde me een mail om me dat vertellen. 
Hoe leuk is dat!”

SV Wijk aan Zee wil hierbij voorstellen het 
onwijs leuke en gezellige F-jeugd team handbal. 
Deze enthousiaste meiden in de leeftijd van 7 
tot  9 jaar trainen nu bijna een jaar met elkaar en 
spelen sinds de tweede helft van het veldseizoen 
2015 in de competitie.
Van Ine Meester van dames 1 en Shannon Krap 
uit het B-jeugd leren ze alles over handbal voor-
namelijk in spelvorm. Fleur de Greef (B-jeugd) 
fluit bijna alle thuiswedstrijden als spelleider en 
Ondine Ricardo is de coach.
Vorig seizoen zijn de spelregels voor de F-jeugd 
helemaal aangepast zodat het voor het team nog 
leuker is om te spelen. De meiden spelen op een 
klein veldje met kleine doelen en een zachte bal. 
Het spelletje gaat meer om het veroveren van de 

bal. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld waarbij 1 speler 
het doel verdedigd. Deze doelverdediger mag in 
de aanval mee zodat er een overtal ontstaat. En er 
mag alleen verdedigd worden op eigen speelhelft. 
Na de wedstrijd worden er penalty’s genomen. 
Elke dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 traint het 
team in de Moriaan. Enthousiast geworden? We 
kunnen nog versterking in het team gebruiken. 
Dus kom gezellig een keertje kijken. Handballen 
kan al vanaf 4 jaar. Je mag 4 keer komen probe-
ren en daarna kun je lid worden voor een jaar 
voor het introductie lidmaatschap van € 25,00. 
In de andere teams kunnen we natuurlijk ook 
versterking gebruiken en jongens zijn natuurlijk 
ook meer dan welkom! Voor meer informatie zie 
de website www.svwijkaanzee.nl.

Even voorstellen: het F-jeugd team handbal
SV Wijk aan Zee Dames 1 (Handbal - Zaal)
6 december 10.30 uur
Thuis tegen  SV Beemster DS1, in de Moriaan
13 december 13.30 uur
Uit bij De Blinkert DS1,in Haarlem
20 december 12.35 uur
Thuis tegen AHC ‘31 DS2, in de Moriaan
3 januari 12.10 uur
Uit bij Zaanstreek DS1, in Zaandam

SV Wijk aan Zee Heren 1 (Voetal)
6 december 14.00 uur
Thuis tegen KFC, Doolhof
13 december 14.00 uur 
Uit bij WSV 30, in Wormerveer 

Sinterklaas
Natuurlijk is er weer de viering van Sinterklaas, 
waarbij we een leuke Sinterklaasmiddag en 
-avond voor alle jeugdleden gepland hebben;
Om 16.30, voor alle F pupillen (g.j. 2007-2008), 
een Sinterklaasspel met aansluitend om 17.00 
pannenkoeken. Evt. afhalen kan weer vanaf 17.30
Om 17.30, voor alle E en D pupillen (g.j. 2003-
2006), pannenkoeken eten met aansluitend een 
Pieten Bingo. Evt. afhalen kan weer vanaf 19.00
Om 19.00, voor alle C en B pupillen (g.j. 1999-
2002), dartcompetitie incl. hapje, afloop 21.00

Kerstien
De supergezellige en spannende SV Wijk aan Zee 
Kerstkien zit er weer aan te komen. Wederom 
fantastische prijzen te winnen! Datum: Zaterdag 
19 December, Aanvang 20.00, in onze kantine.

Nieuwjaarswedstrijd
Daarnaast zal dit keer de traditionele Nieuwjaars-
wedstrijd op zaterdag 2 Januari om 14.00 op ons 
sportpark gespeeld worden. Een mix van oud 1e 
en huidige selectiespelers zullen dan de eerste 
voetbalminuten van het nieuwe jaar maken.
Na afloop heffen we graag het glas op een sportief 
en gezond 2016. Iedereen is welkom, dus leden, 
vrijwilligers, supporters en sponsors tot de 2e!

Nieuws van SV Wijk aan Zee
Tijdens het ondernemersevent IJmond Onder-
neemt in november is Hotel Restaurant Son-
nevanck verkozen tot winnaar van de ‘IJmond 
Werkt! Award 2015’. De IJmond Werkt! Award 
wordt uitgereikt aan het bedrijf uit de regio dat 
zich het meest inzet voor mensen die om wat 
voor reden dan ook steun nodig hebben om 
in hun werk goed te functioneren. Bij IJmond 
Werkt! worden mensen die onder de Participatie-
wet vallen, geholpen in hun zoektocht naar werk.
De ruim tweehonderd bezoekers van het event 
IJmond Onderneemt brachten naar aanleiding 
van filmpresentaties hun stem uit op de geno-
mineerden. Een deskundige jury, bestaande uit 
Marieke van Dijk (wethouder van de gemeente 
Heemskerk), Ton van der Scheer (voorzitter OV 
IJmond) en Aart Kramers (namens Harsveld 
Apparatenbouw BV, winnaar van de Award in 
2014) nomineerde de drie bedrijven eerder naar 
aanleiding van argumenten van de werkgeversad-
viseurs van IJmond Werkt!
Uiteindelijk kwam na twee spannende stem-
rondes Sonnevanck als winnaar uit de bus. Bij 
Sonnevanck is Ruben Boer via Begeleid Werken 
werkzaam. In de films overtuigde mede-eigenaar 
van Sonnevanck Rick Lauffer de aanwezigen 
vol enthousiasme: “We werken met een team 
van 34 medewerkers, daar horen mensen met 
een rugzakje gewoon tussen. Geef het een kans, 
het is heel makkelijk om te zeggen: Bij ons kan 
het niet. Met de juiste aandacht en een gezonde 
dosis doorzettingsvermogen kan het absoluut een 
succes worden.” In beide stemrondes kreeg Son-
nevanck de meeste stemmen en werd daarmee 
overtuigend winnaar. De overige genomineerden 
VanDerEng Bv en Ahold kregen ook, zij het een 
kleinere versie, een award uitgereikt uit handen 
van bestuursvoorzitter van IJmond Werkt! Arjen 
Verkaik. Wilt u als ondernemer kans maken op 
de award 2016? Maak dan vrijblijvend een af-
spraak met een adviseur van het werkgeversteam 
en bekijk samen de mogelijkheden binnen uw 
bedrijf! Telnr. 0251-279045. 

Sonnevanck wint!
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van 
zomerhuizen en andere belangstellenden kunnen de 
Jutter - zolang de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein
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Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
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Hindernis
Een ambtenaar is soms ook voor 
paarden een niet te nemen hindernis.

Opeens, een spontane actie 
van de Gemeente op haar 
Facebookpagina. De gezagdragers wijzen hun 
favoriete plaats in de gemeente aan. Zo ook 
onze burgemeester. 
14-augustus: De favoriete plek van burgemees-
ter Ossel: “Er is veel competitie maar ik kies 
toch voor de Dorpsweide in Wijk aan Zee, bij 
binnenkomst vanuit de Zeestraat. Het is zo’n 
speciaal gezicht, die grote weide met paarden. 
Geeft een gevoel van vrijheid. De huizen in een 
ring er omheen suggereren een zekere knusheid 
die bij een dorp hoort. En als je verder kijkt, 
zie je de duinen en vermoed je het geheim van 
de zee. Mooi dus....”
Wij zijn wij blij met een burgemeester die op 
waarde weet te schatten. Op deze prachtige 
omschrijving komt de volgende reactie door 
Bic-News.nl:
“Beste burgemeester, wat zou het dan geweldig 
zijn als u ervoor kunt zorgen dat er nog meer 
paarden op deze mooie weide kunnen staan. 
Paarden die al jaren op de wachtlijst staan en 
om de een of andere reden geen kans krijgen 
bij hun maatjes te staan. Hier kunt u als bur-
gemeester vast wel voor zorgen. Uit naam van 
de wachtende paarden, vast bedankt!”
Geweldig, er komt op Facebook een sociaal 
gesprek op gang. Meerdere lezers zijn verheugd 
dat dit verzoek voor de paarden gedaan is. Er 
volgt een keurige reactie van de gemeente met 
een hoopvol bericht:
“Bedankt voor jullie berichten. De behande-
lend ambtenaar is momenteel i.v.m. vakantie 
afwezig. We komen hier z.s.m. op terug.”
Wanneer? 
De paarden spreken op 8-oktober op dezelfde 
Facebookpagina: “Dag gemeente Beverwijk. 
Bijna twee maanden geleden beloofden jul-
lie op het verzoek van ons paarden terug te 
komen. Z.s.m. staat er! Mensen vertellen aan 
ons dat er zoiets als vakantie bestaat. Alleen 
wij, met ons paardenverstand, kunnen op onze 
hoeven natellen dat een medewerker van jullie 
niet zo lang op vakantie kan zijn. Of is hij ont-
slagen? Maar wij wachten maar en wachten 
maar, nu al jaren en voor ons is het geen va-
kantie. Kunnen jullie heel misschien nog eens 
achter de deur kijken van zijn kantoor of hij 
al terug is en vraag dit persoon dan gelijk wan-
neer wij eindelijk naar buiten mogen om te 
huppelen met onze vriendjes op de dorpswei-
de? Wij beloven dat wij dan niet in jullie gang 
komen staan. Niet te lang wachten, anders is 
het straks weer herfstvakantie of kerstvakantie 
of jaarwisseling, voorjaarsvakantie en noem 
maar op. Namens alle wachtende paarden, 
bijzonder, heel erg, zeer vriendelijk bedankt!”
Beste lezers, jullie begrijpen het al, geen 
reactie. 
Met lood in de schoenen naar de paarden. 
Roepend naar de paarden: “don ’t shoot the 
messenger”, beginnen zij te mompelen. Zij zijn 
het zat. 
“Wij hebben ons behoorlijk “vergaloppeerd” in 
onze beleidsmakers. Niemand legt uit waarom 
wij zo’n vraagstuk zijn. Moeten wij dan 
Trojaanse paarden zijn om daar te komen?” 
Waarom wel paarden uit Beverwijk maar niet 
wij uit Wijk aan Zee op de Dorpsweide?
Eén paard met muilkorf mompelt: “Ik ben 
bekaf van het monddood gemaakt zijn. Onze 
stem gaat mooi verloren zo. Wij gaan zéker 
niet op een ‘draf ’ naar de stembus voor de 
volgende gemeenteverkiezingen. Als wij geen 
stal zouden hebben, maar indien nodig gaan 
wij echt wel op stal staan. En als het om veel 
paarden zou gaan! Maar het gaat maar om 
een paar maatjes. Als jullie ons niet vertrou-
wen, zet dan een politiepaard bij ons.” 
Er kunnen méér paarden op de dorpsweide 
dan nu het geval is. Zet deze paar paarden bij 
degenen die er staan en de wachtlijst gaat in 
rook op. Kenners zeggen dat op 1 hectare mak-
kelijk 4 paarden kunnen staan. De Dorpsweide 
is ongeveer 6 á 7 hectare. De paarden en hun 
baasjes hopen op een positieve houding van de 
gemeente. 

~ Dirk-Jan Prins ~

Koude intocht Sinterklaas
Op zaterdag 21 november hebben wij Sin-
terklaas en zijn Pieten, voor het eerst sinds 
jaren, in wat motterig weer mogen ontvan-
gen.  De dag begon met een zonnetje maar 
des te meer het naar 13.00 uur liep werd het 
weer er niet beter op. Sinterklaas was zelf 
nog iets verlaat maar gelukkig arriveerde hij 
aan de Duinrand in een oude brandweer-
auto, wat best spannend was. 
De publieke belangstelling is gelukkig altijd 
groot en dat maakt een hoop goed. 
Via dit bericht willen wij  het muziekkorps, 
voor de muzikale ondersteuning , de WRB, 
met de pakjesboot en de vrijwilligers voor 
de veiligheid, heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet. Na de rondrit door het dorp, wel-
ke iets was ingekort vanwege het dreigende 
weer, werden de kinderen in de Moriaan 
ontvangen voor een tweetal voorstellingen. 
Het was weer een groots feest.
Het comité is inmiddels alweer bij elkaar 
geweest in verband met de voorbereidingen 
voor het Kerstfeest. Alle alleenstaanden van 
70 jaar en ouder alsmede alle gehuwden 

/ samenwonenden van 80 jaar en ouder 
ontvangen een rijk gevulde fruitmand met 
iets extra’s van de Kerstman. Daarnaast 
ontvangen nabestaanden van een overledene 
en mensen waarbij een ernstige ziekte is 
gediagnosticeerd ook een attentie. De leden 
van het comité horen en weten veel maar 
ook weer niet alles. Omdat wij niemand 
willen overslaan doen wij een beroep op u 
allen. Mocht u, in uw omgeving, iemand 
kennen die aan één van bovengenoemde 
criteria voldoet en in het verleden nog geen 
fruitmand heeft ontvangen zou u dan zo 
vriendelijk willen zijn aan één van de leden 
van het comité te melden.
Inmiddels staat de teller op ruim 150 fruit-
manden en het comité organiseert het graag 
mede namens u allen met de slogan: Van 
dorpsgenoten voor dorpsgenoten.
Nogmaals heel veel dank voor uw gaven om 
het Sinterklaas - en Kerstfeest op deze wijze 
in ons dorp mogelijk te blijven maken. 

Sinterklaas – en Kerstcomité Wijk aan Zee 

Prachtig, bouwplannen in Wijk aan Zee, zoals er 
nu plannen liggen voor het Neeltje Snijdershof. 
Maar zijn dat de woningen waar Wijk aan Zee op 
zit te wachten? Wijk aan Zeeёrs willen starterwo-
ningen en seniorenwoningen en geen woningen 
met een vanafprijs van € 230.500 Daar komt 
bij dat de kandidaat-koper een clausule moet 
tekenen, waarmee hij of zij verklaart dat hij op 
de hoogte is van geluidsoverlast. Die zal zich wel 
twee keer achter de oren krabben voor hij een 
handtekening zet. Hij weet immers dat zijn ‘dure’ 
woning wellicht ooit weer eens verkocht moet 
worden en dat die clausule meeverkocht moet 
worden. En zitten kopers van het hogere segment 
wel te wachten op een dure woning onder de 
rook en geluid van Tata Steel?
Een starterwoning is een woning voor jonge 
gezinnen, met een prijs onder de € 200.000. Dat 

zijn woningen waar Wijk aan Zee al tientallen 
jaren om roept. Toen ik vicevoorzitter en voorzit-
ter was van de Dorpsraad tussen 1988 en 1994 
hebben wij ontelbare gesprekken met gemeente 
en Hoogovens gevoerd en vele locaties voor-
gesteld voor starterwoningen. Wij zijn zelfs in 
gesprek geweest met Heliomare, dat eigenaar was 
van om het toenmalige ‘Emma Kinderhuis’, om 
dat te kopen en daar appartementen te realiseren, 
maar dat lukte niet, het zou en moest een hotel 
worden. Er waren toen bewoners die mee wilden 
doen in een coöperatie om het pand te kopen. 
Het enige resultaat in die tijd was het senio-
rencomplex ‘Adelaide’, een particulier initiatief 
van de heer Cees van Soest, die door de lange 
procedure gestorven is voordat het pand werd 
opgeleverd. Wijk aan Zeeёrs zien hun kinde-
ren en hun senioren verhuizen naar Beverwijk, 

Heemskerk, en omstreken. Het dorp vergrijst 
daarmee in hoog tempo. 
Het gevolg van de vergrijzing is leegloop van de 
school. Als er geen jonge kinderen bijkomen zal 
de school op den duur te weinig leerlingen heb-
ben en zou kunnen verdwijnen. En welke men-
sen met kinderen die nog naar school moeten 
willen in een dorp wonen zonder school? Gevolg 
is dat het dorp nog sneller zal vergrijzen. Dit 
gebeurt niet alleen hier, maar in het hele land. Er 
zijn op deze manier al ‘spookdorpen’ ontstaan; 
dorpen waar alleen 65plussers wonen, waar geen 
winkel meer is. Laten wij hopen dat als de school 
van Heliomare gaat verhuizen op die plek sociale 
woningbouw kan worden gerealiseerd. Dat zal 
de redding van de school en tevens van ons Wijk 
aan Zee zijn. 

~ Georges van Luijk ~

Meer betaalbare woningen noodzakelijk voor Wijk aan Zee

Geen toeristenbelasting voor kinderen tot 12 jaar
Eerder dit jaar is het tarief voor de toeristenbelasting 2016 teruggebracht naar 1 euro per overnach-
ting. Met deze maatregelen wordt het voor toeristen, met name voor gezinnen, weer wat aantrekke-
lijker om te overnachten in Beverwijk en Wijk aan Zee.
Tijdens de behandeling van de belastingplannen 
voor 2016 afgelopen maandag in de raad van Be-
verwijk is op voorstel van raadslid Peter Weel van 
D66 met steun van een ruime meerderheid in de 
raad ook nog eens de toeristenbelasting voor kin-
deren tot 12 jaar afgeschaft. De ondernemers uit 
Wijk aan Zee zijn blij met de maatregel. Pension-
houder Lia Heydenreich: “Onze gasten en wijzelf 
zijn blij met de invoering van deze maatregel. 
Voor een gezin met kinderen dat drie weken bij 
ons verblijft scheelt dit al snel 25 euro!”

In voorbereiding op het voorstel heeft D66 
contact opgenomen met de ondernemers om na 
te gaan om hoeveel overnachtingen van kinde-
ren het per jaar gaat en om te overleggen welke 
leeftijd moet worden aangehouden om goed aan 
te sluiten bij de bestaande registratiesystemen, 
zodat het geen extra administratieve last oplevert 
voor de ondernemers.
Wijk aan Zee is vooral een gezinsbadplaats, met 
deze maatregel wordt het voor gezinnen weer 
voordeliger om langer te blijven!
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Agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Vrijdag 4 december
Sonnevanck: Live Muziek: Bunch on a Breakout; 
aanvang 21.00 uur.
Zondag 6 december
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; aanvang 
14.00 uur.
Woensdag 9 december:
De Moriaan: vergadering Dorpsraad; aanvang 
20.00 uur.
Vrijdag 11 december
Sonnevanck:  Live Muziek: Peggy & Kim; Sing en 
songwriters; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 12 december
Sonnevanck: Live Muziek: Brancka Brazilian 
quartet; aanvang 21.00 uur.
Dinsdag 15 december:
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur.
Woensdag 16 december:     
Sonnevanck: PopQuiz; aanvang 20.30 uur.
Vrijdag 18 december:
Sonnevanck: Crazy Piano’s, feest rond de vleugel; 
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 19 december
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Doolhof: Kerstkien; aanvang 20.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Bloes Broers 
‘Jacques Kloes tribute’; aanvang 21.00 uur.
Zondag 20 december
Dorpskerk: Winterconcert Dockside: kerst- en 
winterliederen in ierse sfeer; aanvang 15.00 uur.
Julianaplein: Kerstsamenzang; aanvang 17.30 uur.
Dorpskerk: Kerstconcert: The Kennemer Christ-
mas Carol Singers; aanvang 20.00 uur. 
Woensdag 30 december
Dorpshuis de Moriaan: Oliebollentoernooi      
Volleybal W.V.V. 72; aanvang 20.00
Donderdag 31 december 2015:
Sonnevanck: Oudjaarsfeest met Bahia Bounce; 
aanvang 22.00 uur.
Vrijdag 1 januari 2016:
SunSeaBar: Nieuwjaarsduik; aanvang 15.00 uur.                                                                                                                           

                                                                      
Dorpskerk
Zondag 6 december     
Ds. J.M.F Bellwinkel te Muiden, 2e Advent.
13 december     
Past. L. H. Stuifbergen.  3e Advent.
Zondag 20 december     
4e Advent. (geen dienst)
Donderdag 24 december     
Ds. B. J. Stobbelaar te Driehuis, 22.00 uur
Vrijdag25 december     
Gezinsdienst, 1e kerstdag, 10.30 uur.

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zaterdag 5 december
19.00 uur  themaviering  
voorganger  p .R. Putman themakoor
Zondag 13 december  
9.30 uur woord-communieviering 
voorganger p. M. de Haas Odulphuskoor
Zaterdag 19 december
19.00 uur familieviering  
voorganger p. R. Putman jeugdkoor
Kerstavond 24 december
19.00 uur familiekerstviering  
voorganger p. M. de Haas   jeugd en themakoor  
Eerste Kerstdag 25 december
9.30 uur Eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman Odulphuskoor
Tweede Kerstdag 26 december
10.30 uur woord-communieviering 
voorganger p.B.Stuifbergen Carolsingers
  
Oecumenische bijbelkring
Maandag 7 december  is de vierde avond van de 
bijbelkring. Het jaarthema dat de groep gekozen 
heeft is: De profeten. Deze avond: Esther 5-8. 
Diaken Marcel de Haas is de gespreksleider. 
Let op: aanvang vervroegd naar half acht.

Activiteiten in december en januari
In december wordt weer een speciale gids huis-
aan-huis bezorgd met alle activiteiten die de 
komende maanden in het dorp worden georgani-
seerd overzichtelijk op een rij. Bewaar hem goed.

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

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 06-20631119 

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

Hallo dorpsgenoten. Ik ben in Wijk aan Zee 
opgegroeid en tot mijn 45ste jaar heb ik in Wijk 
aan Zee & Beverwijk gewoond. Elf Jaar geleden 
verhuisde ik van Wijk aan Zee naar Nieuw Zee-
land. Een hele stap. Ik denk nog heel vaak terug 
aan de mooie tijd die ik als opgroeiende jongen 
in Wijk aan Zee heb gehad. Wij speelden voetbal 
op het school plein van de Heilig Hart School 
en we speelde verstoppertje met het hele dorp 
en de duinen en strand als zoekgebied. Bunkers 
uitgraven, fikkie stoken op het strand. Wat een 
mooie plek om op te groeien. Bij deze wens ik 
alle bewoners van Wijk aan Zee een voorspoe-
dig, gezond en gelukkig nieuw jaar. En hopelijk 
zien we elkaar weer in de zomer van 2016 op de 
smaakmarkt. Of misschien zie ik de Wijk aan 
Zeese reizigers hier bij mij in Nieuw Zeeland. De 
Wijk aan Zeese vlag hangt hier de hele zomer in 
mijn tuin, zodat iedeen in het dorp hier kan zien 
waar ik vandaan kom. Tot ziens,
Marcel Bakker (marcel.bakker3@gmail.com) 
(Zie ook www.facebook.com/yourhomebythesea2  
of internet: www.airbnb.co.nz/rooms/2571159)

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen, dat wij 
per 1 december a.s., de exploitatie van Hotel Villa 
‘de Klughte’, zullen overdragen aan de heer Imko 
Binnerts (SVH Meester kok) en Cathy Moerdijk 
(Wijnbar-Bistro “Wijn & Ko” en wijnimport 
“Cathy’s Taste” Haarlem).
Uiteraard gaat dit grote veranderingen met zich 
meebrengen; de begane grond zal gedurende 
de eerste 3 weken van december verbouwd 
gaan worden tot een topniveau visrestaurant 

dat “Imko’s Puur” zee zal gaan heten. Naast het 
restaurant zal er tevens een intieme bar & bras-
serie gebouwd worden, waar onze gasten terecht 
kunnen voor een dagelijks wisselend drie-gangen 
menu, een kleine bite, een lekker glas wijn of een 
mooi glas bier aan de bar.
De hotel exploitatie zal in zijn huidige vorm 
voortgezet gaan worden.
Hoogachtend,
Jerry Bary en Jolanda de Keijzer

Hotel Villa de Klughte wordt: Imko’s Puur

In de aanloop naar Kerst zijn er op diverse locaties vredesmeditaties:
• Op maandag 21 december om 20:00 in Heemskerk
• Op dinsdag 22 december om 13:30 in Beverwijk
• Op dinsdag 22 december om 20:00 in Wijk aan Zee
In verband met de ruimte is aanmelden gewenst!
Kosten: een vrijwillige bijdrage in de pot.

Meer informatie en aanmelden bij Paulien Pinksterboer: 06-53675676, info@haptonomie-
time-out.nl, www.haptonomie-time-out.nl en Facebook Haptonomie-Time-Out

In de eerste week van januari starten de nieuwe cursussen Praktisch Mediteren weer: zie 
www.haptonomie-time-out.nl 

Diverse vredesmeditaties
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