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Steeds meer klachten over stof, vuil en stank

De glazenwasser krijgt het ook niet meer schoon
Het lijkt erop dat er de laatste maanden meer overlast is van de omliggende industrieën. Of hebben de inwoners van Wijk aan Zee een tolerantiegrens
bereikt? Vieze stank, een kleverige aanslag, stof en soms zelfs branderige ogen en ademhalingsmoeilijkheden. Autopoetsers en glazenwassers krijgen de boel
niet meer schoon. De Dorpsraad bundelde de klachten en ging in gesprek met Tata.
Vorige maand stond er een piepklein oproepje
op de achterkant van de Jutter. Een inwoonster
uit Wijk aan Zee was op zoek naar medestanders.
Zij klaagt al jaren over stof- en vuiloverlast, maar
heeft het gevoel dat zij niet of onvoldoende gehoord wordt. Daarom benaderde zij de Jutter met
de vraag of er misschien meer bewoners waren
die last hebben van stof en vuil, zodat ze hun
klachten kunnen bundelen. Zij bleek bepaald niet
de enige. Van alle kanten uit het dorp stroomden
de reacties binnen. Ergernis over vuil wat niet
meer van ramen, deuren en auto’s te krijgen is.
Stankoverlast, maar ook zorgen: kan ik mijn
kinderen wel buiten laten spelen?
Ook de Dorpsraad heeft gemerkt dat er de laatste
maanden meer klachten zijn: ‘Hoewel de problematiek niet nieuw is, is deze in de waarneming
van bewoners de laatste maanden wel toegenomen en neemt in de waarneming van de Dorpsraad de acceptatie door dorpsbewoners sterk af ’,
stelt de Dorpsraad in een bespreeknotitie.
De Dorpsraad is in gesprek gegaan met Tata. Het
bedrijf en de omliggende industrieën worden

niet alleen opgeroepen de problemen op te lossen
maar ook om de communicatie naar de inwoners van Wijk aan Zee te verbeteren. Naast de
geconstateerde toename van overlast denkt de
Dorpsraad dat de oorzaak van de problemen ook
te vinden is in de ‘reactieve’ opstelling van Tata.
Er wordt alleen gerageerd op klachten en geen
initiatief genomen om het dorp te informeren
over mogelijke problemen. Bijvoorbeeld een
verhoogd risico op overlast ten gevolge van
onderhoud of andere procesingrepen. Als gevolg
hiervan worden de dorpsbewoners steeds weer
bij verrassing overvallen door de overlast. Alleen
klagende bewoners krijgen uitleg over wat er
gebeurd is en schoonmaakacties aangeboden. De
bewoners van Wijk aan Zee zijn in het algemeen
geen klagers, dan wel ‘klaagmoe’. Ze voelen zich
gefrustreerd in de machteloosheid en voelen de
economische afhankelijkheid van de omliggende
industrieën.
Het voorkomen van de verspreiding van fijnstof
staat de laatste jaren flink op de politieke agenda.
Tata heeft er een kostbaar doekfilter voor laten
bouwen en de provincie heeft onlangs een nieuw

mobiel fijnstofmeetpunt op de hoek van de Julianaweg en de Zeecroft geplaatst, (zie foto hieronder) zodat de omvang van de fijnstofverspreiding
beter in kaart gebracht kan worden. Een tweede
mobiel meetpunt komt in de buurt van het Paasdal. Maar voor de eerste resultaten er zijn, zijn we
alweer een half jaar verder.
Tata heeft toegezegd te onderzoeken waar de
overlast van de kleverige aanslag vandaan komt
en verwacht dat onderzoek in april af te ronden. Ook heeft het bedrijf het voornemen de
communicatie naar de inwoners te verbeteren,
mogelijk via een notificatiesysteem via mail of
sms. Dit moet vóór de zomer gerealiseerd zijn.
Verder gaat het bedrijf omwonenden van klagers
benaderen met de vraag of zij ook prijs stellen op
schoonmaak en herstel van de overlast. Op korte
termijn wil Tata samen met de Dorpsraad een
bijeenkomst organiseren, mogelijk in de Moriaan, waarin de uitslag van het onderzoek naar
buiten wordt gebracht en de maatregelen die het
bedrijf wil nemen om de overlast te verminderen
worden toegelicht.
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Heeft u klachten over overlast, dan kunt u die het
beste bij de provincie melden. Daar kunnen eventueel maatregelen worden opgelegd en klachten
worden ook altijd teruggekoppeld naar Tata. Het
telefoonnummer is: 0800-9986734.
Tekst: Marian van den Hul Foto: Stephaniue Dumoulin

Van de redactie

Alsof het een mooi cadeautje is, zo enthousiast wordt het papier van het nieuwe mobiele meetpunt
fijnstof gescheurd. Op de foto v.l.n.r.: Peter Weel, voorzitter Dorpsraad Wijk aan Zee, Hans van den
Berg, Tata Steel, Haydar Erol, wethouder milieu, gemeente Beverwijk, Tjeerd Talsma, gedeputeerde
milieu provincie Noord-Holland, Annette Baerveldt, wethouder gezondheid, gemeente Velsen.

Ik woon nu vijftien jaar in Wijk aan Zee, en in al
die tijd heb ik twee keer gebeld vanwege overlast
naar Tata (toen nog Corus). Dat zegt niets over
de mate van overlast die ik van hde omliggende
industrieën heb, maar meer over mij. Ik zal niet
zo snel klagen, maar natuurlijk zijn mijn ramen
en auto ook regelmatig bedekt met een laag donker vuil. En een wasje buiten te drogen hangen
doe ik ook liever niet. Maar meer nog dan die
zwarte aanslag stoort het mij dat ik als bewoner
niet op de hoogte wordt gehouden. Ik heb wel
eens een mailtje gestuurd vanuit de Jutter om

een artikeltje te schrijven over de klachtafhandeling, maar kreeg daar geen antwoord op. En dat
vind ik een gemiste kans. Ik hoop dat de communicatie naar de bewoners nu wordt opgepikt.
Want dat je af en toe last van elkaar kunt hebben,
dat vind ik begrijpelijk. Maar dat ik daar niet
over geïnformeerd wordt, niet.

			
~ Marian van den Hul ~
				jutter@live.nl
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

Carla Seelemeijer

In 1944 in de Hongerwinter is Carla in Amsterdam geboren. Vader en moeder hadden in het verzet
gezeten en een paar jaar na de oorlog wilde het gezin Seelemeijer de stad uit. Zo kwam het dat Carla
op haar zesde jaar naar Beverwijk verhuisde. Vader was in Amsterdam kappersknecht geweest en in
Beverwijk begon hij een eigen zaak.
“Mijn vader en moeder zaten in het verzet en waren lid van de Communistische Partij Nederland.
Mijn moeder liep met de kinderwagen ‘de Waarheid’ te bezorgen. Ook bracht zij onderduikers
naar Drenthe. In de Hongerwinter was ons gezin
bij opa en oma ingetrokken. Verwarming was in
de Hongerwinter een groot probleem en zodoende hoefde er maar in één huis te worden gestookt
en ik moest geboren worden. Zonder dat mijn
moeder het wist had mijn vader geregeld dat
de drukpers van ‘Dagblad de Waarheid’ onder
de vloer van ons huis was gezet. Toen mijn opa
daarvan hoorde, was mijn vader bang dat het bij
meer mensen bekend was. Als het zou uitkomen
was de hele familie schuldig, dat kon mijn vader
opa en oma niet aandoen en dus is de pers naar
een ander huis verplaatst en zijn wij teruggegaan
naar ons eigen huis. Toen de Sovjet Unie in 1956
Hongarije was binnengevallen heeft mijn moeder
haar lidmaatschap van de CPN opgezegd. Mijn
vader is de partij tot zijn dood trouw gebleven.”
“Omdat mijn vader een eigen kapperszaak had
durfde hij het niet aan om ‘de Waarheid’ aan huis
te laten bezorgen, het was de tijd van de koude
oorlog en er was een communistenhaat. Hij had
met de overbuurman, die ook partijgenoot was,

afgesproken dat de krant daar werd bezorgd, pa
was bang voor klantenverlies. Mijn vader heeft
het Verzetskruis gekregen, maar wilde dat niet uit
handen van Prins Bernhard krijgen.”
“Ik wilde graag balletdanseres worden en ging
in Beverwijk op dansles bij Bolhoven, die ‘Moe
Bolhoven’ werd genoemd. Daarna naar balletstudio Nel Roos in Amsterdam. Bij de jongerenkampen van de CPN werd veel gevolksdanst. Op
mijn achttiende hebben wij een volksdansgroep
opgericht, ‘Kesta’, (Kennemer Staete) en werd ik
volksdansleidster. In hoogtijdagen had de groep
wel tachtig leden. In volksdansgroepen wordt de
trekzak veel gebruikt en omdat ik het veel had
gehoord, had ik het snel zelf aangeleerd en na een
jaar spelen was ik het begin al aan het doorgeven.
Nu speel ik met Loes Meerdink en Ed Sjoerdsma
in ‘de Trawanten’. Daarvoor heb ik gespeeld in de
‘Scric der Zee’, dat was leuk, dat was ook theater,
lol maken en een goede sfeer creëren. We spelen
met ‘de Trawanten’ veel op locatie, waaronder de
ruïne van Brederode en Egmond aan den Hoef.
Ik speel graag de trommel, ik schijn een goed
maatgevoel te hebben. Ook vreemde maatsoorten
vind ik heerlijk 5, 7, 9 en 11 delig geen probleem,
maar 12-delig (5 + 7 delig) dat gaat mij iets te ver.

Wijk aan Zee één groot atelier
Sinds 2001 komen elk jaar in mei zo’n zeventig
kunstenaars voor tien dagen naar Wijk aan Zee.
De buitenlanders overnachten in gastgezinnen
en de mensen uit de regio gaan op en neer. De
achterzaal van dorpscafé De Zon is het centrale
atelier, die wordt van een verfbestendige vloer
voorzien. Cultuur in het dorp. De uitbater geniet
ervan en de stamgasten volgen de verrichtingen
van de schilders. Zijn café hangt vol met stukken
die in de loop der jaren hier gemaakt zijn.
Wat is het belang van zo’n week voor het dorp?
Wat heeft het opgeleverd?
In ieder geval een dorpskroeg met een open
mind voor wat die kunstenaars aan het doen zijn.
Kunst in het hart van het dorp. Kom daar maar
eens om. Heel wat mensen komen even binnen
wandelen. Een mooi voorbeeld van toegepaste
en maatschappelijk relevante kunst. Het dorp
heeft er wat aan. Het schilderen krijgt zijn plek

Dorpswandeling op 4 mei

Vereniging Rondje Wijk aan Zee heeft bij Kern
met Pit in januari de tweede plaats gekregen en
1000 euro ontvangen voor de realisatie van de
Dorpswandeling. Op een twintigtal plekkeen in
het dorp zijn fotoborden geplaatst waarop het
historisch verleden van Wijk aan Zee te zien is.
Op 4 mei zal de wandeling in de Dorpskerk officieel geopend worden. Wij nodigen u van harte
uit bij deze opening aanwezig te zijn.

ook in het centrum van de dorpssamenleving,
in het dorpscafé. Er hoeft niets aparts voor te
worden gebouwd, het staat niet los van of boven
de samenleving, het zit er midden in.
In 2014, van 1 mei tot en met 11 mei, het jaar
van het derde lustrum van Cultureel Dorp van
Europa is die inspiratie het thema van Ezels en
Kwasten; “Wijk aan Zee, wat doet het met je?”.
We vragen aan de kunstenaars en aan dichters
wat hen in ons dorp aanspreekt, wat hen inspireert. We willen graag dat zij dat in beeld brengen
en die beelden worden in een kunstfotoboek
samengebracht. In het boek worden snapshots,
(gemaakt door deelnemers en sympathisanten)
kunstwerken en gedichten getoond. Het wordt
een echt collectors item!
Wil je nog meedoen of wil je verdere informatie?
Stuur een mail naar ezelsenkwasten@gmail.com.
Programma:
12.00 uur Inloop met koffie en thee
Optreden van de Klezmergroep Muziekschool
Heemskerk.
12.30 uur Openingswoord van Jan de Wildt
12.45 uur Aanvang film Vrijheid 2 van Jan van
der Land met interviews van senioren over hun
jeugd in een bezet Wijk aan Zee in 40-45
13.30 uur Pauze
14.00 uur Dorpswandeling met senioren als gids

Toen ik zevenentwintig was en al twee kinderen
had ben ik een opleiding dansexpressie gaan
doen. Bij volksdansen staat alles vast. Alsof je een
keramist zegt ‘maak een asbak’, de vormen staan
van te voren vast. Bij dansexpressie niets, dat doe
je met je lichaam en de ruimte, ook veel op de
grond, dramatisch, muzikaal, beeldend, dansexpressie is een vrije vorm. Ik vond volksdansen
te beperkt en ballet te hoog gegrepen. Dansexpressie is een soort beeldende kunst. Dansen
en muziek doe je samen, net als dansexpressie.
Ongeveer tien jaar heb ik les gegeven in dansexpressie op scholen, buurthuizen, muziekschool,
volkshogeschool en in volksdansen ongeveer
vijfentwintig jaar bij verschillende verenigingen”.

“Ik heb ook nog een uit de hand gelopen hobby,
ik maak replika’s van kleding. Als ik bijvoorbeeld
een schilderij van Rembrandt zie kan ik die kleding namaken. Dat heb ik onder andere gedaan
voor de rolspelers op het nagebouwde V.O.C.
schip ‘de Amsterdam’. Ook heb ik workshops
gegeven in het maken van middeleeuwse kleding,
uit de Spaanse tijd en de Gouden Eeuw tot 1750”.
“Muziek is voor mij heel belangrijk. Als je het fijn
hebt samen dan kan je wat tot stand brengen, net
als samen de afwas doen, als je het zingend doet
is het minder erg”.

Het was een prachtige ochtend en de natuur riep.
Er was bijna geen wind, zacht met af en toe een
zonnetje. Ik begon mijn wandeling in het gebied
achter de camping en liep samen met het hondje
te genieten van de ontluikende natuur. In de
verte zag ik een aantal busjes van PWN en een
heleboel boswachters. Als die er zijn weet je dat
de dag erop waarschijnlijk weer een stuk bos is
gerooid of dat er een hek is geplaatst.
Ik liep door een stukje bos, zag en hoorde tot
mijn blijdschap, een stel spechten. Verderop nam
ik een afkorting door wat struikgewas. Mijn oog
viel op een rood zakje dat aan een tak in een
boom hing. Ik dacht aan ‘Strange Fruit’, een
hartverscheurend lied van Billie Holiday over
zwarte mensen, bungelend aan stroppen in een
boom. Opgehangen door de Ku Klux’s klan. Dat
zag ze vanuit de bus toerend door het zuiden van
haar land. Raar fruit. Nieuwsgierig benaderde ik
dit vreemde fruit: dat bevatte inhoud! Was het
een regenjasje? Verdomd, het was een hondendrol. Een hondendrol in een rood poepzakje.
Als ervaringsdeskundige in dit soort zaken, zag
ik meteen wat er hier aan de hand was geweest.
Wij zien hier, beste lezers, een gebaar van een
gezagsgetrouwe hondenbezitter die zich aan de
regels wilde houden, daardoor gefrustreerd werd
en een daad van verzet pleegde. Want wat was
er voorgevallen? Het verhaal laat zich als volgt
vertellen: De hondeneigenaar ging lekker erop
uit in bos en duin. Hond aangelijnd, keurig.
Goed voorbereid had hij een paar poepzakjes
(het is deofficiele benaming) in zijn zak gestopt,
er is tegenwoordig immers een opruimplicht
voor uitwerpselen van honden om straffe van
een fikse boete. Dat geldt overigens niet voor
bezitters van katten, paarden, geiten of wat voor

dieren dan ook. Het moment was gekomen dat
de hond zenuwachtig begon te dribbelen en de
hondeneigenaar wist wat hem te doen stond.
Hij haalde vast een rood zakje uit zijn jaszak. Hij
wachtte tot het beest klaar was en bukte, raapte
een drol met behulp van het zakje van de grond
en hield het geklemd tussen de toppen van duim
en wijsvinger tot hij een afvalbakje tegen zou
komen. Het was geen prettig goedje in dat zakje.
Hij liep en liep en liep. Door bos en duin. Geen
afvalbakje. Die drol zou hij nog illegaal kunnen
dumpen, een dag en hij was weg. Opgevreten,
weggeregend. Maar dan had hij nog dat vieze
plastic zakje. Ook niet best voor het milieu.
Hij liep nog een kwartiertje met hond en vol
zakje. Toen brak er iets in hem. Aanlijnplicht,
opruimplicht, hondenbelasting, hij had aan alles
voldaan. En nu kon hij zijn poepzak niet kwijt.
Hij zag een geschikte tak en hing het zakje eraan
op. “Als het niet op de grond mag, dan maar in
de boom”.

Strange fruit

Bedankt voor de steun

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft D66 een
geweldige uitslag behaald en dat is zeker ook te
danken aan de massale steun uit Wijk aan Zee.
Persoonlijk heb ik ook van velen het vertrouwen
gekregen en daar wil ik een ieder van harte voor
bedanken. In de afgelopen weken heb ik bij jullie
aangebeld en heb dit als leerzaam en plezierig
ervaren. De komende weken zijn we druk met
het vormen van een college van B en W en het

~ Tekst: Georges van Luijk ~

Ginny Bartholomee

opstellen van een collegeprogramma voor de komende vier jaar. Daarin hopen we veel van onze
idealen ook voor WaZ te kunnen opnemen.
Graag nodig ik een ieder uit om steeds als je iets
wil weten of iets wil bespreken mij te mailen
peter.weel@d66beverwijk.nl. Ik wil niet alleen tijdens de verkiezingscampagne met jullie spreken
maar ook de komende vier jaar, alleen dan blijf ik
goed aangesloten bij wat er leeft in ons Dorp.
Peter Weel

4
4

5

Workshops dansen in de meivakantie
In de meivakantie zijn er diverse workshops voor
groot en klein, op woensdag 30 april & vrijdag 2
mei in de Rel. Diverse dansworskhops onder leiding van D’nD Dance. Wilt u verzekerd zijn van
een plekje, dan kunt u zich van tevoren opgeven.
Maar inlopen mag natuurlijk ook.

Verkleed als ballerina, Meneer,indiaan of
clown?of heb je zelf nog mooie feest/verkleedkleding en wil je daar mooi mee op de foto of samen
met je zus/broer of vriend(in)?
Dat kan, meld je aan en ontvang na de shoot een
link via mail waar je de foto’s kunt bestellen.

Woensdag 30 april:
15.00-16.00 uur Showdance vanaf 6 jaar door
Nathalie de Water

17.00-18.00uur Kidsdance vanaf 5jaar door Viviana Castricum

16.00-17.00 uur hiphop vanaf 10 jaar
Door Nathalie de Water
17.00-18.00 uur breakdance girls
Door Arland Portier

Reboot: computerreparatie in Wijk aan Zee

Voor reparaties aan uw computer hoeft u het dorp niet meer uit. In het leerbedrijf Reboot van het REA
College van Heliomare worden computers en laptops gerepareerd en opgeschoond door cursisten van de
sector informatica/ICT.
Reboot telt twee vaste medewerkers, Gregory en
Dennis, hun begeleider docent ICT Hans Baaij en
een heel aantal stagiaires, allemaal jongens met
een autistische beperking van de opleiding ICT.
“Er is een groot tekort aan geschikte stageplekken voor cursisten binnen deze opleiding” vertelt
Hans. “Deze superslimme jongens hebben een
stageplek nodig waar net even meer aandacht is
voor de sociale kant van het werken in de ICT.
En die aandacht kunnen wij bieden.”
“Reboot biedt eigenlijk dezelfde diensten als een
computerwinkel” legt Gregory uit “Met als enig
verschil dat wij geen onderdelen op voorraad
hebben. Uiteraard geven we wel advies over aan
te schaffen onderdelen en bouwen ze de onderdelen in.” “Als je je bankpas maar meeneemt, kunnen we het zelfs vanuit hier bestellen” lacht Hans,

18.00-19.00 uur breakdance boys
Door Arland Portier
Vrijdag 2mei
15.00 t/m 16.45uur fotoshoot:
De Schatkist, door Jan van der Land.

18.00-19.00uur Zumba volw.
Door Dominique Beerta.
* Dansworkshops €5,- p.p.
Gaat vanaf 4 deelnemers door en vol = vol.
Aanmelden via dnddance@hotmail.com / of
aantekenlijst in de Rel tijdens dansrooster.
Danielle van Cool Schminck Feest komt beide
dagen schmincken van 15.30 t/m 16.30 uur.
Inloop €2,50p.p.

“we kunnen alleen niets voorschieten”.
Reboot bestaat sinds het begin van dit schooljaar.
In eerste instantie begon het met het helpen van
mensen van de school en inmiddels zijn de heren
klaar voor meer werk. Omdat het een leerbedrijf
is, zijn de prijzen een stuk voordeliger dan in een
gewone computerwinkel. Reboot helpt ook op
locatie, zo schonen ze de computers van basisscholen op.
Reboot is gevestigd in de hal van het REA College van Heliomare aan de Verlengde Voorstraat
8 in Wijk aan Zee.
Openingstijden: Maandag tot en met donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 15.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. In de schoolvakanties is Reboot gesloten.
Foto en tekst: Stephanie Dumoulin

Jutterspad
Nieuw: Coffee Place: koffie, thee en gebak
Zondag 13 april openen Dion Offringa en zijn vrouw Shannen een nieuwe koffie plek: Coffee Place. Met
allerlei soorten koffie, thee en met gebak van Hofleverancier Bakker Meijer uit Heemskerk opent het
pasgetrouwde stel om 9 uur ’s morgens de deuren.

Op zondagmiddag 15 juni 2014 krijgt u weer de mogelijkheid om in verschillende woonkamers,
tuinen en pleinen in Wijk aan Zee, onder het genot van een drankje en of hapje, te genieten van
muziek en gezelligheid. Soloartiesten, duo’s, trio ‘s en grotere muziekgezelschappen staan weer belangeloos klaar om ons een onvergetelijke middag te bezorgen. Van covers tot zelf geschreven muziek en
teksten. Vele oude bekenden laten zich weer zien en horen. Maar ook nieuwe muzikanten en bands
hebben zich aangemeld. Blijf op de hoogte en volg de Jutter voor meer informatie! Trudi Duin

Coffee Place wordt onderdeel pension Beach Inn,
voorheen Dolce Vita, aan de Julianaweg 21 in
Wijk aan Zee. Dion runt het pension sinds 2011
en leerde Shannen kennen bij de Horse Club
waar zij werkte. ‘Eigenlijk had ik geen vacature,
maar toch vroeg ik Shannen om bij me te komen
werken’. Hij vond haar zo leuk, dat hij een baan
voor haar creëerde. Nu twee jaar later stappen ze
in het huwelijksbootje en meteen na de huwelijksreis beginnen ze samen het nieuwe koffie
avontuur. Het idee om een koffie plek te starten
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Tekst en foto: Stephanie Dumoulin

Nieuw in Wijk aan Zee

!

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

komt van Dion. “De ruimte werd eigenlijk alleen
voor het ontbijt van de hotelgasten gebruikt en
verder niet. Naast een leuke plek om goede koffie
en thee te drinken wordt het ook mogelijk om
het gebak van Bakker Meijer bij ons te bestellen
en hebben we een kleine lunchkaart”.
Openingsdag: 13 april van 9.00 tot 17.00 uur.
Openingsaanbieding: koffie voor €1,00 en koffie
met een gebakje voor €2,50.
www.facebook.com/coffeeplacewijkaanzee

Openingsactie
Kofﬁe of thee €1,- met
gebak €2,50!
Alleen geldig op zondag 13 april
van 9 tot 17 uur

25-06-13 11:32
28-10-13 12:12
25-06-13 12:43
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dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage is welkom)
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.
Internet Jutter: Rick Spijker Peter Duin en Kuno Hamers
Opmaak: Marian van den Hul
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.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: Riekie het buurmeisje van Geurt
is zwanger en toen haar vader dat ontdekte ging
hij door het lint en viel de vermoedelijke vader,
Pierre aan. In de worsteling ontsnapte deze en
wist zich in veiligheid te stellen. In een roeiboot
belandde hij op het eiland Ruygoord, waar hij eten
kreeg van een boerin. Tegen de avond kwam de
boer thuis, verbaasd zag hij Pierre die bezig was
onkruid te schoffelen op een akkertje met aardappelen. Zijn vrouw vertelde wat haar die dag was
overkomen. “De man was nadat hij had gegeten
naar de schuur gelopen had even rondgekeken, de
schoffel gepakt en er mee naar het akkertje gelopen.” “Nou, laat hem maar zijn gang gaan”, zei de
boer, “ik kan wel een knecht gebruiken, zo te zien

doet hij het vandaag niet voor het eerst”. Nog jaren
is Pierre op Ruygoord gebleven.

Rummikub in De Moriaan

Feuilleton: Hotel Duinlust deel 4

Op zaterdag 5 april zal rummikubvereniging: ‘De
Zandloper’ een open-drive houden in De Moriaan. Er wordt gespeeld met het 4-3-2-1 systeem
en er worden twee maal vijf spelletjes gespeeld.
Tussen de spelletjes is er ruimte voor een drankje,
hapje. Natuurlijk hebben we weer een mooie loterij en het mandraden met als prijs een goedgevulde mand of variant hierop. De kosten voor de
drive zijn 2,50 per persoon. De loten kosten 2,50
per mapje (met 5 nummers) en 3 mapjes voor
6,00. Zaal open om 12.30 uur, start om 13.00 uur.
U kunt zich opgeven bij: Jacqueline Beekman,
020-6454823 of jacquelinebeekman@tele2.nl of
op 5 april aan de zaal, tussen 12.30 -12.45 uur.

In de vorige aflevering: Bas werkt in de keuken van hotel Duinlust. Normaal gesproken is hij een
kundig kok, maar vandaag is hij er met zijn gedachten niet bij. Als hij gevraagd wordt wat runderlapjes te halen, ziet hij op de grond van de koelcel een lijk. Bas zegt niets tegen zijn chef. Hij maakt zich
zorgen dat de verdenking op hem zou kunnen vallen. Bas heeft immers een geheim, wat hij verborgen
hoopt te houden. Die nacht keert Bas terug, samen met zijn vriendin Hilde. Samen verstoppen ze het
lichaam in een oude bunker.

Natuurlijk Anja, Hypnotherapeut en Magnetiseur
Als stoppen met roken of afvallen maar niet wil
lukken of als u last heeft van spreekangst, andere
angsten, depressies, slaapproblemen, stress,
agressie, u onzeker voelt, of als er nog een trauma
te verwerken is, kunt u terecht bij Anja Snijders,
hypnotherapeut en magnetiseur.
Na een sportverleden als kickbokser, aerobiclerares, masseuse aromatherapie en personal trainer
heeft Anja Snijders zich verdiept in hypnotherapie en magnetisme. In 2012 heeft ze de HBO
opleiding magnetiseren afgerond en in 2013 de
HBO opleiding Hypnotherapie en Regressie om
in maart dit jaar haar praktijk te openen op de
Burgemeester Rothestraat 49 in Wijk aan Zee.
Omdat ze het belangrijk vindt meer inzicht te
krijgen in de totale mens is ze vorig jaar gestart
met een medische basisopleiding. Haar motivatie is om andere mensen te helpen. Tijdens het

die het hem leert al aan zijn vijfde kantje bezig.
Eindelijk wordt Geurt geroepen, hij moet weer
in de keuken werken. Als hij laat die avond te
kooi ligt heeft hij pijn in al zijn spieren en weet
hij niet hoe hij liggen moet. Maar zolang hij ligt
heeft hij in ieder geval geen last van zeeziekte.
Maar deze nacht heeft hij last van iets anders;
slapeloosheid, de wind giert door het want en de
zee wordt steeds wilder. Het geslinger en gestamp
van het schuitje neemt met het uur toe. De
hangmat wordt van links naar rechts geslingerd.
Als een schip van links naar rechts gaat is dat
slingeren en van voor naar achter stampen. Door
de werking van wind en stroom gaat het scheepje
alle kanten op. Geurt durft niet op zijn zij te liggen, bang dat hij uit zijn hangmat valt, maar op
zijn rug wordt hij misselijk. Nu probeert hij het
op zijn buik en dat bevalt hem het best, hij kan
de zijkanten van de mat goed vastpakken en in
deze houding heeft de zeeziekte geen vat op hem.
Slapen is niet mogelijk, piekeren wel en bijna de
hele nacht vraagt hij zich af wat de toekomst hem
te bieden heeft. Waarom heeft de dominee hem
nog geen keer bij zich geroepen na de kerkdienst,
hij had toch beloofd hem te leren lezen. Zelf heeft
Geurt het nog niet durven vragen, bang dat de
dominee het te druk heeft. ‘Zal ik dit mijn hele
leven moeten blijven doen? Is dit mijn leven, nee
dit is niet mijn leven. Volgende zondag stap ik af
op de dominee’.
			
			 ~ Georges van Luijk ~

masseren hoorde ze van haar cliënten dat het leek
of ze energie gaf. Daar wilde ze meer mee doen.
Anja: “Mensen denken vaak dat je bij hypnotherapie de controle verliest. Niets is minder waar.
Tijdens de therapie ben je ontspannen en maak
je alles bewust mee. De therapie helpt je met het
verkrijgen van inzicht in de oorzaak en helpt je
het probleem aan te pakken. Bij magnetiseren
wordt energie van en/of via de therapeut overgebracht naar de cliënt met de helende effecten
als gevolg. Bij mij in de praktijk wordt alles wat
besproken wordt met vertrouwen behandeld. Dat
vind ik erg belangrijk”
Meer informatie 06-13512324 of op facebook.
Email: natuurlijkanja@hotmail.com.De website
is in de maak en via facebook wordt de website
aangekondigd.
Tekst: Trudi Duin, Foto: Stephanie Dumoulin

Geurt is aan zijn derde reis begonnen. De zeeziekte is nog net zo erg als de eerste keer en met
dezelfde regelmaat hangt hij over de reling. Zijn
taak is uitgebreid, moest hij de eerste twee reizen
alleen keukenwerk doen, vandaag moet hij ook
bij de visvangst helpen. Met alle kracht trekken
de mannen aan de netten, waar honderden kilo’s
vis in zit. Na het legen van de netten gaat Geurt
onderdeks en krijgt hij zijn eerste les in het kaken
van de haring. Een paar keer heeft hij al in zijn
duim gesneden met het vlijmscherpe mesje. In
de tijd dat hij één kantje vol heeft, is de man

‘Heeft iemand misschien meneer Hooglander gezien? Hij is al een week vermist’ staat op een poster
in het bushokje aan het Julianaplein. Dit kan niet goed zijn… Snel haalt Bas de poster weg en doet
hem in zijn zak. Als iemand die man in hotel Duinlust gezien heeft, zou de politie misschien de link
kunnen leggen en bedenken dat ze de koelcel moeten onderzoeken. Daar zouden ze DNA vinden. Als
ze dan zijn verleden zouden onderzoeken, is hij er geweest… Tijd om wat vrienden in te zetten. Snel
loopt Bas naar Sonnevanck. Daar aangekomen, gaat hij aan zijn gebruikelijke tafel zitten en wacht
tot zijn vrienden er zijn. Het duurt niet lang voor de tafel vol is. Nu nog beslissen wat hij precies gaat
zeggen. “Luister, ik wil jullie iets belangrijks vragen. Maar dan moeten jullie wel een geheim kunnen bewaren. Als je weet dat je dit niet kunt, loop nu dan weg.” begint hij. Zijn vrienden kijken hem
droogjes aan. “Bas, we zijn vrienden. Nauurlijk doen we dat,” zegt een van hen. “Dat verwachtte ik al,
bedankt. Nou, hier is het probleem. Misschien word ik verdacht van moord.” zegt hij. Meteen is het
stil. “Daarom wil ik, als het zover komt, zoveel mogelijk mensen die weten dat ik dit niet deed.” “Maar
Bas, dat hoef je toch helemaal niet te zeggen? Natuurlijk weten we dat jij geen moordenaar bent!”
“Dat weet ik, maar ik wil voorkomen dat ik zelfs maar verdacht word van moord,” verklaarde Bas.
“Dus wil ik uitzoeken wie de moordenaar is.”
Bas vertelt wat hem is overkomen. “Het lijkt erop dat de man gedood is door iets als gif. Ik zag geen
wonden. Het lijk is trouwens verdwenen,” liegt Bas, wetend dat ze hem vreemd zouden aankijken
als hij hen vertelde dat hij het lichaam had verstopt. “Dat is een probleem… Maar goed, niets aan te
doen, toch? Hoewel, we kunnen ernaar zoeken,” stelt een vriend voor. “Ik denk dat het beter is om
de moordenaar te zoeken, en niet het lijk,” zegt Bas. “Laten we de taken verdelen. Een persoon doet
onderzoek naar soorten gif, iemand zoekt uit wie die Hooglander was en ik ga onderzoeken wie van
het personeel van hotel Duinland hier mee te maken zou kunnen hebben.” De bijeenkomst wordt
beëindigd en de vriendengroep gaat op pad. Aan het naburige tafeltje staat iemand snel op, en haast
zich naar buiten.
Deze aflevering is geschreven door Teus Taekema (14). Hij wil schrijver worden en maakt hier vast een
goede start. Aan u de eer om het vervolg te schrijven. Uw inzending mag uit ongeveer 400 woorden bestaan en dient voor de 15e van de maand per mail bij onze redactie te zijn: jutter@live.nl.

Mooie herinneringen aan andere tijden

Toen ik hier 37 jaar her kwam wonen was Wijk
aan Zee een gezellig dorp, vol met Duitsers, Joegoeslaven, en Turken. Het cafe Jan van Gool, op
de hoek Julianaweg tegenover de bushalte was het
populairst, dan de Wiskyclub. Ik heb in alle cafés
wel een pilsje mogen tappen.
Ook de Zwaanstraat was destijds immens
populair, daar had je het Geveltje, daar stonden
ze tegen middernacht op de zatedag met de rug
tegen de muur van de overburen zo druk was het.
Daarbij had je middenin op de Julianaweg Hotel
Noordzee, en daar weer tegenover Hotel Trio,
waar ik ook begonnen ben. Een flesje bier kostte
toen 50 cent. Iets verder de duinen in lag Hotel
Paasdaal, dat was van een gezin uit Groningen.

Zelf kom ik dan uit de stad ervan. Destijds was
tachtig procent van de inwoners geen Wijk aan
Zeeër, en werkten allemaal voor de destijds
Hoogovens.
Ook rondom het Julianaplein was het immer
immens gezellig, Je hebt nu allen nog restaurant
Klein Zwitserland, dat verwisselde toen bijna
per jaar van eigenaar. Er was daar een man die
draaide in dat cafe zijn eigen plaatjes, meestal
singles, en daar dansten we dan op. Ook had je
toen ik de Zwaanstraat tegen over Sonnenvanck
nog een hotel, waar nu op dee hoek die witte flat
staat, dat was Hotel Welgelegen. Daar heb ik nog
foto’s van, dat ik achter de bar sta.
Karate Cor (Postema)
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Agenda

Nieuws
van
de kerken

Vrijdag 4 april
Sonnevanck: Live Muziek: Savoy; swingende jazz
en pop, aanvang 21.30 uur
Zaterdag 5 april
Sonnevanck: Live Muziek: Johny Cash Tribute;
Boys named Sue, aanvang 21.30 uur
Zaterdag 5 april
Timboektoe: Openingsfeest met The Phantom
Four & Afterpartees, aanvang 22.00 uur
Zondag 6 april
Zee van Staal: Gratis rondleiding, 14.00 uur
Dinsdag 8 april
De Moriaan: Seniorenmaaltijd, start 17.00 uur
Woensdag 9 april
De Moriaan: vergadering Dorpsraad, 20.00 uur
Vrijdag 11 april
Sonnevanck: Live Muziek: Rock ‘n Ronnie; Rockabilly duo aanvang 21.30 uur
Zaterdag 12 en zondag 13 april
De Moriaan: Filamanifestatie 2014 met o.a.
filatelistische tentoonstelling
Zaterdag 12 april
Sonnevanck: Live Muziek: Sixty Pound; ouderwetse rock & roll, aanvang 21.30 uur
Zondag 13 april
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 8.00 -16.00 uur
Diverse horeca: Lente Bier Festival
Vrijdag 18 april
Sonnevanck: Live Muziek: Franky B. Boy and
friends aanvang 21.30 uur
Zaterdag 19 april
Sonnevanck: Live Muziek: Blues met Fenf Fenf
aanvang 21.30 uur
Vrijdag 25 april
Koningsspelen van Basisschool De Vrijheit.
Zaterdag 26 april
Op het Julianaplein programma voor Koningsdag; aansluitend activiteiten in Duinpark Paasdal
Zaterdag 26 april
Sonnevanck: Koningsfeest met Arthur Ebeling
aanvang 21.30 uur

Dorpskerk
Zondag 6 april
Ds. S.L.S. de Vries te Schalkwijk
Witte Donderdag 17 april
Ds. P. Terpstra te Heemstede, H.A. 19.00 uur
Zondag 20 april Pasen
Pastor L. H. Stuifbergen

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen

Adressen

Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu.
Bibliotheek Jeugd/servicepunt:
ma, din en vrij 13.30 – 16.30 u
www.bibliotheekijmondnoord.nl.
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie Punt):
ma en woe 10.00-14.00; do en vrij 12.00 -18.00 u;
za en zo 12.00 – 17.00 u www.tipwijkaanzee.nl
De Moriaan: elke woensdag 50+ middagsport
met badminton, tafeltennis en koersbal 13.30 u;
recreantenvolleybal 20.00 u.
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe: woe t/m vrij 13.00 – 16.30 u ; za 11.00 –
15.00 u. 21 april open. Gesloten op 4 en 5 april.
Viva! Zorggroep, team Wijk aan Zee.
Locatie: De Moriaan, www.vivazorggroep.nl Tel.:
06-13598166. Inloopspreekuur wijkverpleegkundige: iedere vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.

Programma SV Wijk aan Zee 1

Zondag 6 april
Zaanlandia 1 - Wijk aan Zee 1, 14.00 u
Zondag 13 april
Wijk aan Zee 1 - Fortuna Wormerveer 1, 14.00 u
Zondag 27 april
Volendam 1 - Wijk aan Zee 1, 14.00 u

Uitdeelpost apotheek verhuist

Vanaf maandag 28 april kunt u uw geneesmiddelen afhalen bij Spar Poliste. U kunt hier tijdens de
openingstijden van de supermarkt terecht voor
het afhalen van bestelde geneesmiddelen. Spoedmedicatie kan dezelfde dag na 17.00 afgehaald
worden mits het recept vóór 15.00 bij apotheek
Donker binnen is. Herhaalmedicatie (chronische
medicatie) staat na twee werkdagen vanaf 17:00
uur voor u klaar. Tot die tijd kunt u nog terecht
bij de balie van de huisarts in de Moriaan, elke
werkdag van 16.30 tot 18.00 uur.

Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 5 april
19.00 uur themaviering		
voorganger K. Schuurmans themakoor
Zondag 13 april Palmzondag
9.30 uur familieviering		
voorganger p. N. Smit
jeugdkoor
Witte Donderdag 17 april
19.00 uur eucharistieviering		
voorganger p.R. Putman t gemengd koor
Goede Vrijdag 18 april
15.00 uur Kruisweg 			
Mw van IJsselmuiden en mw. Durge
19.00 uur Themaviering		
voorganger p. R. Putman themakoor
Paaszaterdag 19 april
21.00 uur paaswake			
voorganger p. R. Putman themakoor
Pasen Zondag 20 april
9.30 uur paasviering			
voorganger p. N. Smit
gemengd koor
Zondag 27 april
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman gemengd koor

Oecumenische bijbelkring

Maandag 7 april is er weer een bijeenkomst van
de oecumenische bijbelkring. Er wordt gesproken
over Joodse gewoonten en gebruiken. Gespreksleider pastor Nico Smit, inloop om 19.30 uur met
koffie en thee. Aanvang gesprek 20.00 uur. Plaats
van samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein.

Nieuws van de huisarts

Wij merken in de praktijk dat wij telefonisch
vaak lastig te bereiken zijn, zelfs met onze nieuwe
centrale. Dit vinden wij echt heel vervelend. Wij
proberen dit zo goed mogelijk op te lossen. Daarom hebben wij al wat aanpassingen aangebracht
en zullen er nog meer komen. Daarbij hebben
wij uw hulp nodig. Onze assistentes zijn getraind
in triageren. Dat betekent dat zij aan u vragen
moeten stellen. Aan de hand van de antwoorden
kunnen de assistentes bepalen of iets spoed is en
meteen moet worden gezien of dat iets op een
wat later tijdstip gezien kan worden. Dit is echt
noodzakelijk om iedereen de juiste hulp te bieden. Dit is nieuw voor velen, en begrijpelijk dat u
daar moeite mee heeft. Toch is het heel belangrijk
dat u antwoord geeft op onze vragen.
Alleen voor nood
Verder kunt u in geval van nood altijd ons spoed
nummer bellen, ook buiten de centrale om, met
name als deze in gesprek is. Het is niet de bedoeling dat dit nummer gebruikt wordt om recepten
aan te vragen of een afspraak te maken, wat de
laatste tijd vaak gebeurt. Dit is een spoednummer voor ernstige zaken, acuut heel ziek worden,
iets breken, benauwd zijn etc. Niet voor normale
zaken dus. Ook hier vragen wij uw hulp.
Het spoednummer is 0251-375254
Ons team bestaat uit: Cynthia en Anita, onze
doktersassistentes. Hun werk bestaat uit afspraken inboeken middels triageren, zij hebben
een eigen spreekuur en doen met ons zonodig
ingrepen en huisbezoek. Zij zijn de spil van onze
praktijk en onze steun en toeverlaten. Rowanna,
is onze POH, praktijkondersteuner. Haar werk
bestaat onder andere uit het begeleiden van mensen met diabetes, het verrichten van longfunctieonderzoek en begeleiden van mensen met hart en
vaat ziekten, uiteraard samen met de huisartsen.
Dokter Willemse, dokter van Oudvorst en op dit
moment dokter Wijlhuizen. De laatste is al arts,
en met haar opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde bezig.
Verder kunt u alle informatie vinden op de website: vanoudvorst.uwartsonline.

Belangrijke telefoonnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 088-0800169
Spoednummer huisarts: 0251-375254
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
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Wijkcoördinator: 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
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
peter@tipwijkaanzee.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

