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Historische Dorpswandeling brengt geschiedenis tot leven
Zondag 7 oktober is het alsof Wijk aan Zee even
door een tijdmachine is gegaan. Tijdens een
bijzondere historische dorpswandeling komen
bekende Wijk aan Zeeërs weer even tot leven, zoals
Heinrich Tappenbeck, Neeltje Snijders of de familie
Belinfante. De wandeling wordt georganiseerd ter
ere van de onthulling van 21 vernieuwde fotoborden in het dorp.
De geschiedenis van Wijk aan Zee zit vol met
prachtige verhalen over vissers, nettenboeters,
jutters, zee en strand. In 1420 telde Wijc op See
maar liefst 250 ‘haardsteden’ en 42 zeegaande
schepen. Visserij verschafte veel werk.
Maar in de achttiende eeuw was de visserij zo
goed als verdwenen en raakte het dorp in verval.
Rond 1800 waren er nog maar zestig huizen over
en twee zeegaande schepen.
Het duurde nog tot 1900 voor Wijk aan Zee
ontdekt werd door rijke Amsterdammers, die
zich met een badkoetsje de zee in lieten rijden
om te genieten van het koele zeewater.
Oude tijden herleven
In die tijd kwam ook de Duitse textielhandelaar
Heinrich Tappenbeck naar Wijk aan Zee, die een
zaak in Amsterdam geopend had. Hij verloor zijn
hart aan het dorp, en nam hotel De Moriaan over,
toen dat te koop kwam. Tappenbeck speelde een
grote rol in het opkomend toerisme. Zondagmiddag 7 oktober komt Heinrich Tappenbeck weer
even tot leven in Wijk aan Zee, en gaat daar in
gesprek over de toekomst van het dorp - ook toen
al een onderwerp van discussie. Tappenbeck is
slechts één van de historische bewoners die voor
één keer in het dorp hun opwachting maken.
Tijdens een wandeling door het dorp, onder
begeleiding van een gids, herleven oude tijden.
Een kopje thee drinken met de familie Bellinfante, op de foto met badjuffrouw Neeltje Snijders,
ook wel bekend als ‘Neel de badvrouw’.
Kijken naar het werk van de schilder Rijckert
Aertsz of in gesprek gaan met een vissersvrouw.
Vernieuwde fotoborden
De wandeling gaat langs een deel van de 21
vernieuwde fotoborden, waarop informatie staat
over de geschiedenis van Wijk aan Zee.
De rondleiding start op het Julianaplein om 14.30
uur, met muziek en theater. Vanaf 14.00 uur staat
er al koffie en thee klaar in de Dorpskerk.

Op het Julianaplein zijn allerlei activiteiten voor
kinderen: hinkelen, stoepkrijten, steltlopen, tollen, met de vrolijke muziek van een draaiorgeltje.
Er is limonade met een snoepje van een Cent
van het Blad. De wandeling is gratis (vrijwillige
bijdrage). Voor de wandeling onder begeleiding
van een gids, is aanmelden verplicht via
info@rondjewijkaanzee.nl.
Historisch ontbijt
Het is mogelijk om de dag in stijl te starten met
een historisch ontbijt bij Be My Guest op het
Julianaplein van 10.00 tot 12.00 uur.
Afsluiting van serie Dorpsconcerten
Om 12.30 uur is er een concert in de Dorpskerk
met als titel: Sax on the Beach.
Dit is een gevarieerd concert waarbij de veelzijdigheid van het geluid van de saxofoon, in
gevarieerde stijl aan bod komt, van klassiek tot
tango, van jazz tot pop.

De saxgroep van Fanfareorkest St. Caecilia
Heemskerk geeft een performance.
Maar ook Saxgroep Wijk aan Zee treedt op, deze
saxgroep bestaat uit Paul Verhorst, David van
Aalderen, Lucien Louwerse en Martin de Vlugt.
Jolien Kamphuis speelt een klassiek stuk op de
sax. Jolien is 19 jaar, studeert op het conservatorium in Den Haag en daarbij ook nog wiskunde.
Jan van Oort, bekende saxofonist in Jazz en
Fushion, sluit het concert met de moderne sax
ten gehore te brengen.
In het voorprogramma een podium voor Lokaal
Jong Talent, nu met Wisse van Aalderen achter
de piano! Wisse speelt twee pianostukken.
Toegang gratis.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Hoogovenbus zoekt verhalen
Van 12.00 tot 17.00 uur staat de Hoogovenbus
op het Julianaplein, om verhalen van Wijk aan
Zeeërs rond ‘100 jaar Hoogovens’ op te tekenen.

Pauline van Vliet is met haar Stichting Kist
gespecialiseerd in verhalenprojecten; geschiedenis aan de hand van de verhalen die mensen zelf
over het verleden vertellen. Zij verdiept zich voor
haar nieuwe project ’Verhalen rond de Hoogovenbus’ in de geschiedenis van 100 jaar Staal.
Kijk alvast op de website http://stichtingkist.nl/
hoogovenbus/herinneringen-ophalen/ wat er zoal
voor herinneringen zijn opgeroepen.
Bunkers open voor publiek
De bunkers zijn op 7 oktober van 13.00 tot 16.00
uur geopend voor publiek. Het is de laatste open
dag van dit seizoen. In de Küverbunker in het
Gaasterbos zal Luca je in passende historische
kledij ontvangen. De toegang is gratis. Een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Je kunt
je zelfs met de paardentram bij het Gaasterpad
(Badgastenkerkje Julianaweg) af laten zetten!
Tekst: Marian van den Hul.
Foto: Heleen Vink.

Wijk aan Zee maakt zich weer op voor een zwerfvuil-opruimactie
Op dinsdagavond 16 oktober vindt er weer een
schoonmaakactie plaats in Wijk aan Zee. Er
wordt om 18.45 uur gestart vanaf de SPAR. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal getracht
worden in een uur een zo groot mogelijk gebied
van zwerfvuil te ontdoen. Na afloop bestaat de
mogelijkheid om wat na te praten onder het
genot van een drankje in dorpshuis De Moriaan.
Wilt u meehelpen om Wijk aan Zee van zwerfvuil
te ontdoen? Dan zien we u graag op 16 oktober.
Aanmelden mag en is handig in verband met
het inschatten van het aantal schoonmaakspullen, maar niet verplicht. Dit kan per mail naar :
h.bruin@sociaalteambeverwijk.nl
Dit initiatief is tot stand gekomen vanuit de bewoners met ondersteuning van het ‘Sociaal team’
en facilitering vanuit het ‘Gebiedsgericht Werken’
van de gemeente Beverwijk.
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Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de overeenkomst voor stichting van een hoogovenbedrijf
in IJmuiden werd getekend. In onze regio zal op
vele manieren aandacht worden besteed aan dit
jubileum. In De Jutter zal maandelijks een stukje
bijzondere bedrijfsgeschiedenis worden beschreven.

PLOEGENDIENST
Werken buiten de “negen tot vijf ” periode wekt
in onze 24-uurs-economie geen verbazing meer,
maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd
nog bezorgd geschreven over “het probleem
van de ploegenarbeid in de IJmond”. Het aantal
werknemers van Hoogovens groeide in die jaren
snel en daardoor was de jaarkalender met de
kleuren van het ploegenrooster in steeds meer
huizen te vinden. Het rapport “IJmond van
streek tot stad” – een sociologische studie die in
1960 verscheen – beschrijft effecten van de ploegenarbeid in een treffend tijdsbeeld: “Overdag
ziet men vele mannen thuis zitten of met hun
vrouw boodschappen doen. Op ieder uur van
de dag kan men mannen in pyjama achter de

ramen zien; in de IJmond denkt men dan niet
aan ziekte, maar onmiddellijk aan ploegendienst.
Vooral de vier-ploegendienst, die ook ‘s zondags
doorgaat, heeft dit effect: in het stille en ‘nette’
zondagse straatbeeld vallen de mannen in werkkleding sterk op.”
Niet alleen Hoogovens, ook Van Gelder kende
een ploegendienst, maar die was niet vol-continu
en werd in het weekend onderbroken. Het onderzoek wijst uit, dat veel werkers in ploegendienst
het gevoel hebben dat ze naast de gebruikelijke
maatschappelijke orde staan. Openstellingsuren
van diensten, aanvangstijden van bijeenkomsten
en voorstellingen, sportwedstrijden, radio en
TV-programma’s: alles was gebaseerd op de standaardindeling van de dag in werk- en rusturen.
Dit is het ritme van de “maatschappelijke tijd”.
Het vraagt van de werkers veel zelf regelend
vermogen om niet sociaal geïsoleerd te raken.
Werken in ploegendienst levert meer vrije tijd
op, maar die tijd is voor rust van minder betekenis. Het komt op tijden, die maatschappelijk niet
als rustmoment gelden. Daarom zijn er nogal
wat werkers in de ploegendienst, die er een
ander baantje bij nemen. Hoogovens probeert op
een bepaald moment ook door middel van ter
beschikking gestelde volkstuintjes de vrije tijd
nuttig in te vullen. Voor de werkgever heeft de
ploegendienst een gunstig bij-effect: er is sprake
van een zeker ploegenchauvinisme. Er is rivaliteit
tussen de ploegen en onderlinge solidariteit.
Die hebben een gunstig effect op de arbeidsprestatie. Niet alleen de werkers ook hun gezinnen
krijgen te maken met de gevolgen van de ploe-

gendienst. Het eerder genoemde rapport vestigt
de aandacht op de bijzondere problemen voor
de vrouw. Opnieuw een interessant tijdsbeeld:
“De vrouw moet in het huishouden fungeren als
een soort wisselwachter tussen de belangen van
de gezinsleden. Als de vrouw een “sleurmens” is,
komt daar niks van terecht” zo stelt het rapport.
In de maatschappij wordt in de jaren vijftig en
zestig nog beperkt ingespeeld op de ploegendiensten. Verruimde winkeltijden zouden pas veel
later komen. Wel leidde het werken op zondag
tot verontrusting bij de kerken: de rooms-katholieken speelden daarop in door de invoering van
de avondmissen. De VARA had speciale radioprogramma’s: “Voor de arbeiders in de continu-

bedrijven”, waarin populaire programma’s werden
herhaald. Podcast of “uitzending gemist” waren
er nog niet.
In 1986 werd met de bonden overeenstemming
bereikt over de invoering van een vijfploegensysteem. Daarmee was de discussie over de
ploegendienst niet ten einde. Nog verschillende
malen is over het roteren binnen het rooster flink
gediscussieerd aan de onderhandelingstafel voor
de arbeidsvoorwaarden.
Foto: Aflossing van de wacht:
“de komende en gaande man” op de hoek
Wenckenbachstraat / Grote Hout of Koningsweg.
Tekst: Jan de Wildt.

Jubileumboek over 100 jaar staalbedrijf in de IJmond
Op 13 september is bij Tata Steel het jubileumboek
over 100 jaar staalbedrijf in de IJmond gepresenteerd. Hans Fischer (CEO en CTO van Tata Steel
in Europa), Theo Henrar (directievoorzitter Tata
Steel Nederland) en burgemeester Martijn Smit
van Beverwijk ontvingen het eerste exemplaar van
‘Door Staal Gedreven – Van Hoogovens tot Tata
Steel 1918 – 2018’ uit handen van Bram Bouwens,
een van de auteurs van het boek.
Het jubileumboek laat zien hoe de Nederlandse
productiesite van Tata Steel zich sinds de oprichting in 1918 onder sterk wisselende economische,
politieke en maatschappelijke omstandigheden
een toppositie heeft weten te verwerven.
Het accent van het boek ligt op de nog nauwelijks
beschreven periode van na 1990. De relatie tussen de uitbreiding van het bedrijf en de ontwikkeling van de omgeving wordt apart belicht,
voorzien van kaarten die de geografische en
demografische veranderingen laten zien. Speciaal
voor deze uitgave is in opdracht van Tata Steel
door zes wetenschappers nieuw, onafhankelijk
historisch en planologisch onderzoek verricht.
Toppositie
“Ik ben trots op het feit dat we erin geslaagd zijn
om al 100 jaar tot de top van de wereldwijde
staalindustrie te behoren”, aldus Theo Henrar,
directievoorzitter Tata Steel Nederland. “We zijn
toonaangevend waar het gaat om de kwaliteit van
onze producten én op het gebied van duurzaamheid. Dat hebben we bereikt doordat we altijd
fors hebben geïnvesteerd in innovatie, zowel op
product- als procesgebied. Maar de allerbelangrijkste succesfactor zijn onze medewerkers.
Hun passie, bevlogenheid en doorzettingsvermogen heeft ons gebracht waar we nu staan. En daar
ben ik hen dankbaar voor”, aldus Henrar.
Invloed op de omgeving
“Ons bedrijf is van grote invloed geweest op
de ontwikkeling van de omgeving”, aldus Mark
Denys, directeur Technical van Tata Steel en
verantwoordelijk voor het jubileumproject.
“We zijn uitgegroeid tot de grootste werkgever
van Noord-Holland, met een duidelijke invloed
op infrastructuur, groei van gemeenten en werkgelegenheid. Door ons staalbedrijf zijn er nieuwe
mensen komen wonen in de IJmond, er zijn

huwelijken gesloten, er zijn baby’s geboren en er
is lief en leed gedeeld. Om als bedrijf een goede
toekomst te hebben is het belangrijk dat we weten waar we vandaan komen. Dit boek draagt bij
aan het vergroten van ons inzicht in de geschiedenis van ons staalbedrijf ”, zo zegt Denys.
Thema’s jubileumboek
Het boek heeft drie centrale thema’s. Strategie
en concurrentie beschrijft de wijze waarop het
staalbedrijf zich een prominente plaats heeft
verworven op de internationale staalmarkt, in de
context van economische voorspoed en tegenwind, schaalvergroting en toenemende internationalisering. Het tweede thema is technologie en
innovatie. Het laatste thema, mensen en machten, beschrijft de vele personen en instellingen
die betrokken waren bij de ontwikkeling van het
staalbedrijf, van kapitaalverschaffers en overheden tot werknemers en omwonenden.

Wereld van Staal
Van een klein bedrijf is Tata Steel in IJmuiden in
100 jaar tijd uitgegroeid tot een ware wereld van
staal. Inmiddels is de site het grootste aaneengesloten industriële complex van Nederland, met
een omvang van 750 hectare. Op het terrein staan
tientallen fabrieken en installaties, verbonden
door 100 kilometer spoor, 80 kilometer weg en
55 kilometer transportbanden. Tata Steel is een
volledig geïntegreerde site, waar alle processen,
van de voorbewerking van de grondstoffen tot en
met het coaten van de rollen staal op één terrein
plaatsvinden. Tata Steel in IJmuiden behoort tot
de top van staalbedrijven in de wereld waar het
gaat om staal maken met een zo laag mogelijke
CO2-uitstoot. Tata Steel in Nederland heeft
10.000 werknemers, waarvan 9.000 in IJmuiden.
Tata Steel in IJmuiden produceert jaarlijks zo’n
7 miljoen ton staal, dat wordt verscheept naar
klanten over de hele wereld.

Kerngegevens jubileumboek
ISBN-nummer jubileumboek: 978 90 6868 765 1.
De auteurs van het boek zijn Dr. Bram Bouwens,
Dr. Joost Dankers, Dr. Yvonne van Mill,
Dr. Reinout Rutte, Prof. Dr. Keety Sluijterman en
Dr. Jaap Verheul. Prijs boek: € 34,95.
Op de foto van links naar rechts:
Burgemeester Martijn Smit van Beverwijk,
Hans Fischer (CEO en CTO van Tata Steel in Europa), Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel
Nederland), Bram Bouwens, een van de auteurs..
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Dorpsgenoten

Gerrit Hoogendijk
Bijna een geboren Wijk aan Zeeër, Gerrit zag het
levenslicht in Wijk aan Duin, in de Creutzberglaan. Opa en oma waren wel geboren Wijk aan
Zeeërs. Gerrit en zijn vrouw Anneke wonen in het
grootouderlijk huis.
“Ik was vijftien jaar toen ik ging varen als
bakzeun bij de KNSM, dat is het ketelbinkie in
de machinekamer. In vijf jaar had ik me opgewerkt tot handlanger. De KNSM had toendertijd
ongeveer honderd schepen die voeren op ZuidAmerika en de Caribische eilanden. Ik hoorde
dat bij Wijsmuller in IJmuiden de vloot werd
uitgebreid en dat zij daar dringend personeel
zochten. Ik solliciteerde en werd aangenomen als
runner-motorist. Het boek ‘Hollands Glorie’ van
Jan de Hartog, dat ook verfilmd is, is gebaseerd
op Wijsmuller. Jan Wandelaar uit dat boek, in
de film gespeeld door Hugo Metsers, begon daar
ook als runner. Runners zijn de bemanningsleden die aan boord van de sleep zijn, die zijn
belangrijk als de sleep mocht losraken en moeten
ervoor zorgen dat er weer een trosverbinding
komt tussen sleepboot en sleep.”
“Toen ik 22 jaar was kreeg ik de gelegenheid om
een duikersopleiding te volgen. Wij hadden een
contract verworven om in Libië oliepijpleidingen
te onderhouden. De tankers kwamen niet aan de
wal, maar enkele kilometers uit de kust werden ze
geladen. Het was in de tijd van Khadafi, het was
een heel streng regime, zodra wij aankwamen
moesten wij ons paspoort inleveren en kregen
die pas terug als wij weer vertrokken. Ik werkte
daar 90 dagen op en 45 af. Langer aan een stuk
mochten we niet blijven. Veertig jaar ben ik bij
Wijsmuller duiker geweest. Op alle wereldzeeën
heb ik het zonlicht kunnen zien zoals vissen dat
doen. Eén van de interessantste bergingen, waaraan ik heb gewerkt is wel met de sleper ‘Friesland’. De Italiaanse tanker ‘Marum Nostrum’, was
met volle snelheid aan de grond gelopen voor de
kust van Oman. Het schip had totaal geen bodem
meer. Wij zorgden ervoor dat er geen gaten meer
aan dek waren, alles waar lucht uit kon ontsnappen hebben we dichtgelast en hebben hem volge-

pompt met lucht. Wij hebben hem losgekregen
en hebben de hele reis van de Indische Oceaan
via het Suezkanaal naar Italië lucht ingepompt.
De reis duurde 107 dagen. De gevaarlijkste periode is wel geweest in de tijd van de oorlog tussen
Irak en Iran. Iedereen van ons die in die regio
werkte deed dat op vrijwillige basis.
Een heftige klus was de berging van het booreiland ‘Ocean Ranger’ voor de kust van New
Foundland in Canada. Het was gezonken, waarbij
90 mannen zijn omgekomen. Wij moesten
werken op zestig meter diepte onder de meest
zware weersomstandigheden, storm en een hoge
zee. Drie maanden heeft de klus geduurd en wij
zijn zelf drie man kwijtgeraakt, twee door een
ontploffing en één door een hartstilstand”.
“Bij de berging van een Taiwanese bulkcarrier,
die op een diepte van veertig meter lag, was ik de
enige Nederlandse duiker op inspectie met een
aantal Chinese duikers. Voor elke duik werd er
een ceremonieel afgewerkt om de goden boven
en onder water gunstig te stemmen. Eerst werd
nepgeld in het water gegooid en wierookstokjes
gebrand. Na die inspectie kregen wij het contract
om de lading eruit te halen. Negen maanden zijn
we bezig geweest om de lading kopererts uit het
ruim te halen. In die tijd ben ik twee keer voor
een paar weken naar huis geweest.

Tijdens die klus zaten wij op een avond ergens
een biertje te drinken, toen de Wijk aan Zeeër
Gerrit Rooker, die ook duiker was, het café binnen kwam. Even later stapte Hans Loosbroek,
ook uit Wijk aan Zee, die kok was bij de Nedlloyd
binnen. Zit je midden in the middle of nowhere
met een paar dorpsgenoten aan een biertje.”
“Een schip was gezonken voor de kust van Soerabaja, ik kreeg duikers uit Indonesië en Singapore
als collega. Ook hier een ceremonie voordat wij
aan het werk gingen. Er kwam een priester bij en
op de kraanbak zegende hij ons voor de goden
onder en boven water en werd een geit geofferd.
Pas toen alles achter de rug was durfden mijn
nieuwe collega’s het water in.
Wij hadden drie maanden uitgetrokken om het
schip te bergen, het liep uit tot negen maanden,
het schip was geladen met cement. Omdat dat
hard was geworden moest het schip met lading
en al gelift worden.”
“Ik heb geen moeite gehad zolang en vaak van
huis te zijn, zodra ik het vliegtuig instapte was
ik aan het werk en zodra ik thuis de drempel
overstapte was ik echtgenoot en vader. Op mijn
62e had ik de gelegenheid om vervroegd met
pensioen te gaan en heb daar gebruik van ge-

maakt. Niet omdat ik het werk zat was, maar het
reizen. Ik heb het meegemaakt dat ik dacht één
van de weinige oudjaaravonden thuis te zijn, toen
er melding kwam van een klus. In plaats van met
vrouw en kinderen aan de oliebollen te zitten, zat
ik in het vliegtuig onderweg naar Ecuador.
Een andere keer was ik in de werkplaats in
IJmuiden, stond ik een paar uur later op Schiphol, twaalf uur later kwam ik aan in Singapore,
daar lag een bootje klaar en weer twaalf uur later
waren wij op de plaats des onheils. Eén van de
weinige mogelijkheden om lekker op het strand
van Wijk aan Zee te liggen in het zonnetje werd
verstoord door een belletje. Ik moest à la seconde
naar Schiphol en een paar uur later was ik onderweg naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika voor een berging in de Straat Maghelhaens,
op het strand van Wijk aan Zee was het +25°
en op Vuurland -25°. Ik heb een mooi afscheid
gehad in café de Zon met heel veel collega’s, zelfs
uit Griekenland en Engeland waren er een paar
overgekomen.”
Wijzend op een plek op een ingelijste zeekaart
van de Straat Singapore in de Zuid-Chinese Zee
met daarbij een certificaat, vertelt Gerrit van een
bijzondere gebeurtenis. “Er was een schip met
volle snelheid op een rif gelopen. Het schip had
een diepgang van twintig meter en het rif had
een doorvaart van dertien meter. Een opvarende
was uit de mast gekatapulteerd, het schip lag met
één klap stil. Maar wat bleek, dat rif stond niet op
de kaart en had dus geen naam. De overheid van
Singapore heeft mijn naam, als oudste duiker gebruikt voor het rif, hier op het certificaat van de
Britse Marine staat het: ‘Gerrit Reef ’ op 0°56’396“
Noorderbreedte en 10°64’81” Oosterlengte.”
Voor een vrouw is het niet gemakkelijk met twee
kinderen zo veel alleen te zijn. Anneke: “Gerrit
heeft mij toen wij verkering kregen gewaarschuwd, hij zei dat als ik met hem door het leven
wilde hij de helft van de tijd met zijn werk bezig
zou zijn en de andere helft was voor mij. Ik heb
25 jaar het beheer van de voetbalkantine gehad
en ik speelde badminton en twee kinderen, dus ik
had altijd wel wat te doen. Het was wel even wennen toen hij met pensioen ging, zo is hij er bijna
nooit en zo is hij er altijd.”
Tekst: Georges van Luijk.
Foto: Heleen Vink.

Wijk aan Zeeër Kimo Verkerk eerste op NK Kitesurfen - ‘Als je het in Wijk aan Zee kan, dan kan je het overal’
Wijk aan Zee heeft een kersverse Nederlands Kampioen in haar midden. Kimo Verkerk (16) sleepte
vorige maand de eerste plaats in de wacht bij het
NK Kitesurfen jeugd. Een mooie prestatie voor
Kimo, die al jong in aanraking kwam met de sport.
De Wijk aan Zeeër is zo’n beetje opgegroeid op het
strand en leerde kitesurfen van zijn vader.
Freestylen - het maken van mooie sprongen - is
zijn passie. Ik spreek Kimo in de harde wind en
onder de stralende zon op het strand, al in zijn
surfpak gehesen, vlak voordat hij de zee opgaat.
Wat een topprestatie, eerste worden op het NK.
Hoe blij ben je?
Enorm blij. Ik was van tevoren een beetje zenuwachtig. Ik voelde wel dat ik weleens op het
podium kon komen. Maar eerste? Ik wist het
niet, ik vond het spannend. Toen ik hoorde dat ik
echt eerste was, wist ik niet wat ik moest zeggen.
Ik besefte het nog niet helemaal, dat kwam pas
later. Ik was enorm blij. Ik heb het goed gevierd
met vrienden en kreeg heel veel leuke berichtjes.
En hoe is het allemaal begonnen met het kitesurfen?
Ik vliegerde al zolang ik me kan herinneren.
Ook deed ik veel aan skimboarden en golfsurfen.
Mijn vader was begonnen met kiten. Toen ging
een vriend van mij het ook doen en dacht ik, nou
dan ga ik het ook maar een keer proberen.
Ik was negen en in het begin vond ik het wel eng.
Een keer was de wind zuid, mijn kite viel in het
water. Ik werd de zee ingetrokken en wist niet
meer wat ik moest doen. Mijn vader kwam achter me aan zwemmen. Het kwam allemaal goed.

Was je meteen een talent?
Ik had les van mijn vader. Hij was toen ook nog
niet zo goed, dus daarom duurde het wat langer.
Ik ging naar de Kiteboard University in Friesland. Als je het al een beetje kon, leerden ze je
daar trucjes. Ik ging er trainen. Ze zeiden dat er
een toernooi aan kwam. Iedereen mag daar altijd
aan meedoen, hoe goed of slecht je ook bent.
Dus dat deed ik. Hoeveelste ik werd? Geen flauw
idee. Mijn kite lag al in het water voordat ik
begonnen was, haha. Maar ik ging steeds meer
trainen. Toen werd ik vijfde op het EK. Sinds
twee jaar presteer ik echt wat. Ik ben een paar
keer vierde geworden. En dit jaar ging het dus
hartstikke goed op het NK. Ik heb begin dit
jaar nog meegedaan aan de kwalificatie voor de
Olympische Spelen in Marokko, maar dat is niet
gelukt. Ik deed mee in een andere discipline dan
freestylen, ik ging racen. Ik dacht, dat kan ik ook
wel. Maar er waren daar hele teams met trainers,
alles erop en eraan, dus dat was echt iets anders.
Je hebt op veel plekken in de wereld gekite,
maar waar doe je het ‘t liefst?
Ik ben ook in Brazilië geweest. Dat is het beste
wat je kunt hebben voor het freestylen.
Vlak water en een wat zachter windje. Dan ga je
minder snel en ben je stabieler. Dan is je afzet
perfect, het landen is perfect. In Wijk aan Zee
is het eigenlijk slecht trainen. Als je hier crasht,
slaat er een golf over je heen, dan ben je vooral
aan het zwemmen. Aan de andere kant geeft het
wel een voorsprong. Als er dan een keer een wedstrijd op zee is dan ben ik in het voordeel.
Als je het in Wijk aan Zee kan, kan je het overal.

Wat wil je nog bereiken?
Eerst komt het NK senioren voor 16 jaar en
ouder, daar ga ik aan meedoen. Ik zit nu in een
team in Zeeland, Natural High, daar krijg ik les
van twee professionele kiters, die zijn wereldkampioen en Europees kampioen. Die trainen mij en
vijf andere jongens. Daarvoor moet je gekwalificeerd worden, dus daar ben ik echt voor uitgekozen. Mijn droom is wel de wereldtop bereiken.

En nu het water op.............?
Maar eigenlijk is het niet zulk goed weer voor
jou begrijp ik?
Nee, het waait hard, ik denk rond de dertig knopen, dat is windkracht zeven.
Ik ga nu maar zo hoog mogelijk springen.
Tekst: Merei Dekker.
Foto: Inez Vree - Kitepaparazza.
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StratenVolleybalToernooi

Colofon

Op vrijdag 12 oktober gaat het 5e StratenVolleybalToernooi van Wijk aan Zee rond 19:30 uur
van start op de velden van De Moriaan (inloop
vanaf 19.00u). Leuk voor alle niveaus. Na het
volleyballen zal de gezelligheid nog lang aanhouden in de bar met een optreden van de ‘Niet
te boeken band’. Een balletje, een drankje en een
after party, kortom: de ideale vrijdagavond!
Heb jij je al ingeschreven? Het kan nog! Met een
compleet stratenteam (met minstens 2 dames) of
alléén, dan wordt je (in overleg) toegevoegd aan
een van de teams. Kosten: € 5,- p.p. (inclusief een
borrelhap tijdens de gezellige ‘derde helft’).
Voor stratenteams die zich al hebben opgegeven
of die dit van plan zijn, is er de mogelijkheid om
op de woensdagavonden 3 en 10 oktober gratis te
oefenen tijdens de wekelijkse trainingsavond van
WVV ’72, in De Moriaan van 20.00 tot 21.30 uur.
Doe mee. Straat tegen Straat!
Het enige dat je hoeft te doen, is een mailtje
sturen naar fons@fonkystones.nl
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee.
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12
Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk,
Jacky de Vries, Merei Dekker, Jan-Paul van der Meij,
Heleen Vink.
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen,
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze
om redactionele redenen in te korten.
De inhoud is voor de verantwoordelijkheid van de
inzender. Anonieme of ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. Overname uit De Jutter mag, mits
de bron vermeld wordt.
‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en
zijn gratis voor dorpsbewoners (maar een financiële
bijdrage is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal
aangeleverd worden. Dit geldt niet voor commerciële
doelen of personeelsadvertenties.
Administratie/advertenties/opmaak:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1270 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement per post: 20 euro per jaar, overmaken
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee.
(Met naam en adres)

‘Cultureel Dorp is toe aan een nieuwe generatie’
Cultureel Dorp van Europa bestaat volgend jaar
twintig jaar. Dat gaat uitgebreid gevierd worden
en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
Voorzitter Jan van der Land hoopt dat zoveel mogelijk dorpsgenoten willen meedoen, ook de nieuwe
bewoners en jongeren. “Cultureel Dorp is toe aan
een nieuwe generatie’’, zegt hij.
Cultureel Dorp is een verbond van elf dorpen in
Europa. Ze bezoeken elkaar, vieren feest samen,
maar wisselen ook ervaringen uit. “Je leert van
elkaar’’, legt Jan uit. “Tegen welke problemen loop
je aan als dorp, hoe los je ze op? Als organisatie
proberen we te laten zien hoe waardevol een
dorp is. Dat je met een kleine gemeenschap veel
kunt bereiken.’’
Het komende jaar zullen kleine en grotere evenementen elkaar afwisselen. “We starten met een
groot feest in januari of februari en in de zomer
willen we delegaties uit de dorpen uitnodigen
naar Wijk aan Zee.’’ Ook staat er een jonge-

renkamp op het programma en zullen allerlei
bestaande activiteiten, zoals het Jutterspad, een
link gaan leggen met het jubileum.
Het begon allemaal in de jaren negentig, toen het
dorp bedreigd werd door allerlei plannen voor
onder meer een slibverwerkingsinstallatie op
het strand en een vliegveld voor de kust. Om het
dorp op de kaart te zetten riep een aantal bewoners onder leiding van Bert Kisjes, toen eigenaar
van Sonnevanck, Wijk aan Zee uit tot Cultureel
Dorp van Europa. “Dat was een titel die eigenlijk
niet bestond’’, vertelt Jan. “Dat is in Wijk aan Zee
verzonnen, als een ludieke actie.’’ Die actie werd
steeds groter, initiatiefnemers legden contact met
andere dorpen in Europa en ook steeds meer
dorpsgenoten deden mee. Zo werd het mogelijk
om in 1999 elke maand een delegatie uit een van
de dorpen uit te nodigen. Na 1999 volgden de
andere dorpen het voorbeeld en nog altijd zijn
de banden hecht. “Iedereen die met Cultureel
Dorp in aanraking komt, raakt erdoor besmet.

De ontmoetingen zijn prachtig en dat gunnen
we iedereen. Eigenlijk is iedere Wijk aan Zeeër
automatisch lid van Cultureel Dorp en hopen we
op zoveel mogelijk betrokkenheid.’’
Cultureel Dorp heeft veel betekend voor Wijk
aan Zee. “Het is gelukt om ons dorp op de kaart
te zetten. Daarnaast heeft het iets losgemaakt
in het dorp, dankzij de mooie ervaringen die je
gezamenlijk opdoet en de vriendschappen die
zijn ontstaan. Er is heel veel uit voortgekomen,
zoals Een Zee van Staal en een actieve groep
vrijwilligers als Sawaz of de bouwploeg, die altijd
klaar staat om bijvoorbeeld De Smaakmarkt op
te bouwen.”
Actieve deelnemers van Cultureel Dorp komen
de komende tijd elke dinsdagavond om 20:30 uur
samen in De Moriaan. “Iedereen is welkom.
Als je wilt helpen of als je alleen maar wat meer
wilt weten. Ik kan het iedereen aanbevelen.’’ Voor
meer informatie: cultureeldorpwaz@gmail.com

De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 279100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
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 Beverwijk 256256
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente gebeidsverbinder BeverwijkWest: 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
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com
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Agenda
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Donderdag 4 oktober
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 5 oktober
Duinpark Paasdal: Wild en Noten met David van
Aalderen en Serge Heman; 18.00 uur
Sonnevanck: Arthur Ebeling; 21.00 uur
Zaterdag 6 oktober
De Moriaan: Opendrive: Rummikubvereniging
‘De Zandloper’; 13.00 uur
Brasserie Wijk aan Zee: Diner met muziek van
Denny Braaf; 19.00 uur
Café de Zon: ASO viert Oud en Nieuw; 20.30 uur
Sonnevanck: Boys named Sue; 22.00 uur
Timboektoe: Eindfeest 2018; 22.00 uur
Zondag 7 oktober
Heliomare: Wijckloop; Starttijden:
- 9.30 uur: Trimloop kinderloop 1.5 km
- 9.50 uur: Trimloop 5 km
- 10.45 uur: Trimloop 10 en 16 km
Dorpskerk: Concertenreeks: Sax on the Beach;
12.30 – 13.45 uur
Küverbunker 451 in het Gaasterbos en Radarbunker op het Vuurbaakduin:
Openstelling; 13.00 – 16.00 uur
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Dorpskerk: Vertrek van de Historische Dorpswandeling van Wijk aan Zee met gids; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: Nath’s Project; 16.00 uur
Dinsdag 9 oktober
De Moriaan: Jaarvergadering Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee; 20.00 uur
Woensdag 10 oktober
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 11 oktober
Sonnevanck: Lucky Monday ; 20.30 uur
Vrijdag 12 oktober
Duinpark Paasdal: Wild en Noten met muziek
van Arthur Ebeling; 18.00 uur
De Moriaan: 5e Straten volleybal toernooi met
muziek van: Niet Te Boeken Band; 19.30 uur
Sonnevanck: Live Muziek: Decades; 21.00 uur
Zaterdag 13 oktober
Sonnevanck: Live Muziek: Live FM; 22.00 uur
Zondag 14 oktober
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur
De Bokkentocht; 12.00 – 18.00 uur. Deelnemers:
Gewoon in Wijk aan Zee, Brasserie Wijk aan Zee,
De Liefhebbers aan Zee, Café de Zon; Dorpshuis De Moriaan; Strandpaviljoen De Kust; Het
Strandhuis; Het Zomerhuis; Klein Zwitserland,
Het Wapen van Wijk aan Zee, Sonnevanck,
SunSeaBar, Het Vissershuys.
Sonnevanck: Lotte & Frenk; 13.00 – 18.00 uur
Gewoon in Wijk aan Zee: Optreden van Han
Holland; 16.00 uur
Brasserie Wijk aan Zee: Optreden van Carlo
Punt; 16.00 – 19.00 uur
Beachclub Oost 3: The Hitmen; 16.00 – 20.00 uur
Dinsdag 16 oktober
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd (aanmelden:
0251-374320); 17.00 uur
Woensdag 17 oktober
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 uur
Donderdag 18 oktober
Sonnevanck: Leo & friends; 20.30 uur
Vrijdag 19 oktober
Kop van WaZ: opening expositie Zeg het met
Kunst in de Kop; 17.00 uur
Sonnevanck: Crazy Piano; 21.00 uur
Zaterdag 20 oktober
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck: Flattire, rocking blues; 21.30 uur
Zondag 21 oktober
Beachclub Oost 3: Live Muziek: The Kings of
Keys; 16.00 – 20.00 uur
Dinsdag 23 oktober
De Moriaan: Mega Sportinstuif voor kids t/m 12
jaar; 13.00 – 16.00 uur
Donderdag 25 oktober
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur

Vrijdag 26 oktober
Sonnevanck: Live muziek: Del Norte; 21.00 uur
Zaterdag 27 oktober
Sonnevanck: Burnin Burritos; 22.00 uur
Zondag 28 oktober
Het Hoge Duin vertrek: Rondleiding Atlantikwall; 11.30 – 14.30 uur

Rondleiding bunkers Atlantikwall

Op zondag 28 oktober organiseert Rondje Wijk
aan Zee weer een rondleiding langs de bunkers die
deel uitmaken van de Atlantikwall, de voormalige
verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog.
De excursie start om 11.30 uur vanuit Hotel Het
Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan
Zee, waarbij ook het onderliggend bunkercomplex wordt bezocht.
Deelname geschiedt op basis van individuele
inschrijving via atlantikwallwaz@gmail.com.
Aanvang 11.30 uur, duur ca. 3 uur.
De kosten bedragen € 12,-- inclusief koffie/thee.
Informatie op: www.atlantikwall-wijkaanzee.nl

Zeg het met kunst in de KOP

Kunstenaars in de Kunst Ontmoetings Plek van
Wijk aan Zee kijken alvast uit naar de feestmaand
december. Wat is er nu mooier geven dan een origineel cadeau. In de KOP van WaZ is dit te vinden
in de verkoopexpositie: Zeg het met kunst van
vrijdag 19 oktober tot en met zondag 6 januari.
De KOP is in mei 2005 door een paar dorpsbewoners begonnen als een plek waar iedereen,
amateur en professioneel kunstenaar zich thuis
moet voelen. De kleine k en de grote K zijn hier
te zien. Toegankelijkheid en betaalbaarheid als
vertrekpunt. Kunstwerken zijn er in alle vormen
en maten. Zo is er te zien: keramiek, fotografie,
collage, zeefdrukken, schilderijen en pentekeningen. Exposerende kunstenaars zijn: Dutch
polaroid girl, Marjoke Staal, Ginny Batholomée,
Georges van Luijck, Georgien Wybenga, Jopie
Mellema, Rien Doorn, Margret de Wit, Carla
Ellens en Arlet Hamel. Voor deze expositie maakten zij werk niet duurder dan 50 euro. De expositie wordt vrijdag 19 oktober om 17 uur geopend.

Het ASO viert Oud en Nieuw

Het Alkmaar straatorkest bestaat 40 jaar en dat
wordt uitbundig gevierd in het traditionele jaarprogramma op zaterdag 6 oktober om 20.30 uur in
Café de Zon in Wijk aan Zee.
We volgen daarbij een groepje reizigers op weg
naar hun bestemming, waar dat ook mag zijn.
Waar het deze avond echter vooral om draait is
de keuzes die we moeten maken en de dilemma’s
waar we voor staan. Na de pauze blikken we met
u terug naar het begin van het ASO in 1978 met
het protest tegen de Chileense dictator Pinochet,
langs de kernwapenwedloop en de apartheid in
Zuid Afrika steeds dichter naar onze samenleving
in 2018. Het Alkmaars straatorkest of kortweg
ASO speelt en zingt over alles wat hen bezighoudt. Vrijwel alle liederen zijn door hen zelf
geschreven en op muziek gezet. Zij zingen en
begeleiden zichzelf daarbij op (bas)gitaren,
accordeon, trekharmonica, saxofoon, viool, fluiten, ritme, mondharmonica en ukelele. Kaartjes
à 8 euro zijn aan de zaal te koop of te reserveren
via ellibodewes@hotmail.com en 06-2018 1181.

Gratis boeken

Ook in oktober is de boekencontainer weer open
om gratis boeken uit te komen zoeken.
Elke zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is
de container geopend. Deze staat aan het eind
van de Duinrand naast de voetbalvelden.
Literatuur, wetenschap, filosofie, psychologie,
geschiedenis, detectives, er is voor elk wat wils.

Inloopspreekuur Sociaal team

Het inloopspreekuur van het Sociaal team is verplaatst naar maandagochtend van 10.00 tot 12.00
uur, in Dorpshuis De Moriaan.
U hoeft van te voren geen afspraak te maken.

Dorpskerk

U kunt bij ons terecht voor tips, vragen of problemen op het gebied van geld, werk, opvoeding,
sociale contacten, gezondheid, welzijn en wonen.
Heeft u vragen of problemen bij het invullen van
formulieren? Maakt u zich zorgen over iemand in
de buurt? Kom dan ook bij ons langs.

Odulphuskerk

Het Sociaal team denkt met u mee, kijkt wat u
zelf kan, eventueel met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Is dit niet genoeg, dan
bieden of regelen we de juiste gespecialiseerde
hulp. Het kan ook zijn dat u bovenstaande ondersteuning niet nodig heeft, maar dat u een goed
idee heeft voor de buurt en u niet weet hoe u dit
moet uitvoeren. Wilt u bijvoorbeeld een etentje
voor de hele buurt organiseren, voor oudere
mensen koken of samen met buurtbewoners één
keer in de week koffie drinken? Loop dan ook
eens binnen op het spreekuur. Het Sociaal team
kan u helpen om dit idee uit te voeren.
Kortom: het Sociaal team Beverwijk is er voor
al uw ideeën, vragen en problemen. U kunt ons
tegenkomen in het dorp, maar wij kunnen, als u
dat wilt, ook thuis bij u langskomen.
Wilt u liever een afspraak maken?
Dat kan via telefoonnr 06-1103 5320 of
via info@sociaalteambeverwijk.nl.

Jaarvergadering Milieuherstel

Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee heeft als doel
de duurzame energietransitie in Wijk aan Zee te
versoepelen en is daarvoor in gesprek met verschillende partijen voor kennisuitwisseling en funding.
Bent u geïnteresseerd in onze plannen of wilt u
meedenken? U bent van harte uitgenodigd voor
de jaarvergadering. Deze vindt plaats op dinsdag
9 oktober 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis De
Moriaan. Tijdens de vergadering vertellen wij
u meer en kunt u ook uw stem uitbrengen op
kandidaten voor het bestuur.
Contact: bestuur@milieuherstelwijkaanzee.nl.

Zondag 7 oktober 10.00 uur
Voorganger: ds. Sytze de Vries
Zondag 21 oktober 10.00 uur
Voorganger: ds. O. Sondorp
Zaterdag 6 oktober 19.00 uur
Themaviering met het Themakoor
Voorganger: p. Kiki Kint
Zondag 14 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: k. T. Warnaar
Zaterdag 20 oktober 19.00 uur
Familieviering met Jeugdkoor
Voorganger: p. Kaleab
Zondag 28 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. Kaleab

Start Oecumenische Bijbelkring

Maandag 8 oktober begint weer een nieuwe serie
bijbelgesprekken. Aanvang 19.30 uur. Plaats van
samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk.
De gespreksleider is ds. Arrie van Nierop.
Er is plaats voor ongeveer 20 personen, toegang
is gratis. De onderwerpen van gesprek worden op
de eerste avond in overleg bepaald.

Cursus Praktisch Mediteren

Voor wie straks ontspannen en in balans de
feestdagen in wil gaan: er start op 29 oktober een
cursus Praktisch Mediteren. In zes lessen van 1,5
uur leer je hoe je op een andere manier om kunt
gaan met spanning, stress en met je ‘volle hoofd’.
De cursus in Wijk aan Zee is maandagavond van
20.00 tot 21.30 uur. De eerste les is op 29 oktober,
de laatste op 3 december. Parallel loopt er een
cursus in Beverwijk op dinsdagmiddag en in
Heemskerk op woensdagavond.
Wil je eerst een (gratis) proefles? Dat kan op 29
oktober, maar meld je daar wel even voor aan.
De cursus kost €105,30. Gemiste lessen mogen
worden ingehaald. Info/aanmelden bij Paulien
Pinksterboer, 06-5367 5676, info@haptonomietime-out.nl, www.haptonomie-time-out.nl

