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Een nieuwe cadeaubon van De TIP
voor de horeca in Wijk aan Zee

Toernooidirecteur Jeroen van den Berg is een blij 
man. Het Tata Steel Chess Tornament hing door 
corona aan een zijden draadje, maar kan toch 
doorgaan. In afgeslankte vorm, dat wel. 
Geen amateurtoernooi, zonder challengers-poule, 
maar wel de grootmeesters. Die komen net als in 
voorgaande jaren gewoon naar ons dorp.

‘Wijk aan Zee staat straks weer twee weken 
lang volop in de belangstelling. Dat is geweldig 
nieuws’, verklaart Jeroen opgetogen. Hij beleefde 
spannende maanden en zat continu in overleg 
met allerlei instanties. ‘We hebben heel veel 
draaiboeken gemaakt en met allerlei vormen 
rekening gehouden, maar toen de tweede golf 
zich aandiende werd het wel duidelijk dat als het 
door kon gaan, het een afgeslankte versie zou 
worden. Dat is niet anders. Nu overheerst vooral 
de blijdschap dat we door mogen.’

Niet alleen de toernooidirecteur is blij, ook de 
schaakfans. ‘Het maakt nu al ontzettend veel los’, 

zegt hij. ‘Je moest eens weten hoeveel appjes en 
emails ik heb gekregen uit de schaakwereld toen 
het bekend werd. Uit de hele wereld, iedereen is 
dol- en dolenthousiast. Vergeet niet dat wij pas 
het eerste toernooi zijn na Norway Chess dat 
gehouden kan worden in de pandemie.’

Ook bij de schaakfans heeft corona er flink 
ingehakt. ‘Men snakt er zo naar. Natuurlijk is 
het anders en is het nog niet duidelijk of er wel 
publiek bij mag, maar online gaan we sowieso 
alles goed in beeld brengen, zodat het op die 
manier straks allemaal seconde voor seconde te 
volgen is. Het Wijk aan Zee-gevoel is er dus wel 
degelijk: schaken in De Moriaan, zoals vanouds. 
Dat krijg je online vanuit je luie stoel heus wel 
mee. Dynamiek genoeg.’

Jeroen kan de komende weken flink aan de 
bak. Er moet nog een boel gebeuren en ook de 
ontwikkelingen op het gebied van corona worden 
uiteraard nauwgezet in de gaten gehouden. 

‘Wij weten als organisatie dat we het allemaal 
veilig kunnen laten verlopen, zowel voor spelers 
als voor de staf. We zijn er klaar voor.’
De grootmeesters spelen straks in een ruimte 
die afgeschermd wordt met plexiglas. Ze krijgen 
bovendien een eigen ingang in De Moriaan. 

De deelnemers zijn inmiddels bekend:
Magnus Carlsen (Noorwegen) no. 1
Fabiano Caruana (VS) no. 2
Ian Nepomniachtchi (Rusland) no. 4
Maxime Vachier-Lagrave (Frankrijk) no. 5
Shakhriyar Mamedyarov (Azerbeidzjan) no. 8
Anish Giri (Nederland) no. 11
Alireza Firouzja (FIDE) no. 18
Jan-Krzysztof Duda (Polen) no.19
Daniil Dubov (Rusland) no. 37
Andrey Esipenko (Rusland) no. 49
David Anton Guijarro (Spanje) no. 60
Jorden van Foreest (Nederland) no. 66
Nodirbek Abdusattorov (Oezbekistan) no. 152
Aryan Tari (Noorwegen) no. 184

Het toeristen informatie punt De TIP heeft een 
cadeaubon uitgebracht om alleen te besteden bij 
de horeca in Wijk aan Zee. De cadeaubon heeft 
een waarde van € 25. Het voordeel van deze bon 
is dat degene die een bon wil geven niet hoeft te 
kiezen voor een van de horecazaken in Wijk aan 
Zee. Voor De TIP-cadeaubon worden geen 
kosten of fee aan de ondernemers berekend, 
dus het bedrag van de bon gaat volledig naar de 
ondernemer. De TIP neemt de kosten hiervan 
voor zijn rekening. De bon is te koop bij de Kop 
van WaZ/De TIP Voorstraat 12 of via de website 
van De TIP. De deelnemende horecaonder-
nemers staan ook vermeld op de website:

www.tipwijkaanzee.nl/cadeaubon. 
Het is natuurlijk nog onduidelijk wanneer de 
horeca weer open mag, maar besteding is ook 
mogelijk voor afhaal- of bezorgleveringen. 
En de bon is niet aan een termijn gebonden.
De TIP hoopt de plaatselijke horecaondernemers 
in deze moeilijke tijden hiermee te ondersteunen 

en een leuk cadeau met de feestdagen aan Wijk 
aan Zeeërs aan te kunnen bieden. Want wat is 
Wijk aan Zee en het toerisme zonder horeca?
Er zijn inmiddels voor € 1.000 aan bonnen 
afgenomen. Doe ook mee en wees solidair met de 
plaatselijke horeca en geef met de feestdagen een 
Wijk aan Zeese beleving cadeau! Verras degene 
die dit jaar niet aan de feestdis kan zitten met een 
bon voor een bezorgdiner. Wie wordt daar niet 
blij van?! De bon is ontworpen door Nikitis. 
De volgende ondernemers hebben zich op dit 
moment aangemeld als deelnemer van de bon:

Siciliaans restaurant Tarantella
Eetlokaal Be my Guest

Dittis SunSea
Eetcafé de Zon

Hotel café restaurant Sonnevanck
Het Strandhuis

Gewoon in Wijk aan Zee
Restaurant Klein Zwitserland

Grand Café Het Boegbeeld
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‘Het Wijk aan Zee-gevoel blijft’
Tata Steel Chess Tournament gaat aangepast door

Het nieuws dat Adriaan Bakker (89 jaar oud) op 
8 december is overleden, heeft bij De Jutter wel 
wat losgemaakt. Het was Adriaan die vijftig jaar 
geleden De Jutter als weekblad is begonnen, met 
het doel om de aanbiedingen van zijn slagerij, 
maar ook die van zijn collega winkeliers, onder de 
aandacht te brengen van de Wijk aan Zeeërs. 

Adriaan was een zeer actieve man die naast het 
drukke werk in de slagerij met worstmakerij 
tijd vond om een eigen zaalvoetbalteam op te 
richten. Het team heette ‘de Biggen’, op de shirtjes 
stond een biggetje afgebeeld met de naam van 
de sponsor: Slagerij Bakker. Om kosten van het 
team te dekken bedacht hij van alles, zoals een 
bakfiets die door het dorp reed. Iedereen kon 
raden naar het gewicht van een big, die in een 
babybox meereed. Een deel van de opbrengst 
ging naar de winnaar en de rest naar het team. 
Het is jammer dat hij het niet meer heeft geweten 
dat er nu op televisie de serie ‘All Stars’ loopt over 
een voetbalteam met de naam ‘de Biggen’ met 
sponsor Slagerij Bakker. 
Ook vond Adriaan tijd voor een passie, tekenen 
en dan in het bijzonder portrettekenen, hierbij is 
een zelfportret afgedrukt, waar hij volgens doch-
ter Suzan uren voor de spiegel heeft gezeten. 
Wij wensen Adriaans vrouw, kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen alle sterkte om het 
verlies van deze bijzondere man te verwerken.

Adriaan Bakker
startte De Jutter



Piet verhuisde met het gezin van het Friese 
Gerkesklooster naar Velsen-Noord. Het was een 
historische dag, de dag van de watersnoodramp in 
Zuidwest Nederland, 1 februari 1953. Veel zal hij 
zich er niet van herinneren, want hij was pas vier 
jaar oud.

“Mijn vader was fietsenmaker, maar veel werk 
was er niet. Toen hij een baan met woning kreeg 
aangeboden door de melkfabriek in Velsen-
Noord hoefde hij er niet lang over na te denken. 
Er waren buren die verbaasd vroegen: ‘Gaan jul-
lie naar Nederland verhuizen?’ Ik heb nog maar  
weinig herinneringen aan de eerste vier jaar van 
mijn leven, wij woonden aan het water en er 
kwam regelmatig een man het dorp in met een 
aapje op zijn schouder, dat mocht je aaien, maar 
hoewel het vrijwillig was, werd er wel verwacht 
dat je een cent in zijn bakje deed. Ik kom steeds 
minder in Friesland, ik heb er steeds minder 
familie. Ik ben een keer op de fiets gegaan, 
mijn schoonzoon werkte bij een bedrijf dat alle 
Albert Heijn winkels onderhoudt en inricht. 
Soms waren dat klussen van een nacht of week-
einde, maar met deze klus in Gorredijk was hij 
een hele week bezig. Ik zei hem dat als je toch 
in Friesland bent kom ik je wel even opzoeken, 
hij lachte erom maar stond heel raar te kijken 
toen ik met de racefiets voor zijn neus stond, 
175 kilometer van huis”.

“Toen ik op school zat werkte ik in de weekein-
den in de melkfabriek, het was niet bepaald een 
zware klus, ik zat aan de telefoon bestellingen op 
te nemen van melkboeren, ik gaf het door aan 
de afdeling waar de bestellingen werden klaar-
gemaakt en op maandag kwamen de melkhan-
delaren hun goederen ophalen. Ik was nog maar 
zestien toen ik hevige rugpijn kreeg, ik belandde 
in Heliomare, waar ze er aanvankelijk vanuit 
gingen dat ik wel beter zou worden als ik maan-
den op mijn rug zou blijven liggen. Dat werkte 
niet en ik werd geopereerd, waarna ik nog 
steeds op mijn rug lag. In Heliomare had je praat-
groepen, waar langdurig bedlegerige patiënten 
met elkaar en een gespreksleider in discussie 
gingen. Die praatgroepen waren er om de 
patiënten te begeleiden in hun genezingsproces. 
Op enig moment vond men dat de bewoners 
van Wijk aan Zee betrokken moesten worden 
met deze groepen. Er gingen uitnodigingen naar 
jonge Wijk aan Zeeërs. Er was behoorlijk animo 
en er werd levendig gediscussieerd tussen 
patiënten en bewoners. Er stapten twee jonge 
vrouwen binnen en een van die twee vond ik 
wel leuk, nee, eigenlijk wel meer dan leuk. 
Zij zag mij niet zo als ik haar, zij vroeg mij zelfs 
of haar vriendin niets voor mij was. Maar na 
die vier bijeenkomsten bleef zij toch komen en 
bezocht mij regelmatig. Uiteindelijk zijn wij toch 
een paar geworden, Afra en ik waren afgelopen 
september vijftig jaar getrouwd. Wij hebben twee 

kinderen, Richard en Annemarie en drie klein-
zonen, Ramon van twintig en Gijs en Koen van 
zeventien”. Op dat moment komt Afra binnen. 
“Ik werkte bij de Vivo in de ‘De Zwaanstraat’ en 
daar kreeg ik te horen van een uitnodiging voor 
jonge inwoners om vier keer naar een gespreks-
middag in Heliomare te komen. Mijn vriendin 
en ik leek dat wel leuk en gingen erheen. 
Ik was twintig en Piet zestien, wij praatten met 
elkaar, maar er was op dat moment nog geen klik. 
Ik zei hem nog ‘Is mijn vriendin niets voor jou’? 
Wij werden toch een stel. Waar een ander stel 
in het weekeinde samen gaat dansen, had ik een 
vriend in een leren harnas”.

“Ik heb veel gesport, gaat Piet verder, Vanaf 
begin jaren 70 ben ik gaan voetballen en heb dat 
volgehouden tot mijn vijftigste. Ik ben vijftien 
jaar leider geweest van het eerste elftal van Wijk 
aan Zee. Ik zat ook op handbal, het gebeurde wel 
dat ik ‘s morgens in een wedstrijd van het een en 
in de middag een van de andere sport moest 
spelen. Toen mijn kleinzonen op voetbal zaten 
ben ik nog jeugdtrainer geweest. Dan was ik om 
15.00 uur klaar met werken en om 15.30 uur 

begon de training, gelukkig was toen de ingang al 
bij het viaduct, daardoor haalde ik het net op tijd.

Doordat ik bankwerker/lasser was konden zij 
mij goed gebruiken toen de nieuwe tribune werd 
gebouwd. Onze zoon Richard was toen zes jaar, 
Afra had speciaal voor hem een overalletje 
gekocht en hij ging elke keer met mij mee, hij 
vond het prachtig. Ik doe er nog steeds vrijwil-
ligerswerk, elke maandagochtend kun je mij er 
vinden met het schoonmaken van de kantine, 
tussen haakjes, wij kunnen nog wel hulp gebrui-
ken, mocht iemand zich geroepen voelen dan 
mag je mij altijd bellen: 06-3077 4708”.

“Ik heb 47 jaar bij de Hoogovens gewerkt als 
bankwerker/lasser en mijn mooiste klus was 
samen met een collega: ‘Een Zee van Staal’. 
Maanden hebben wij onder leiding van de 
kunstenaars de beelden gelast en alle andere 
handelingen, zoals kettingtrekken en buigen 
van het materiaal. Afra en ik zijn bij de opening 
geweest, waar wij de koningin hebben ontmoet”.

Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.

     Dorpsgenoot
Piet Fennema

Column

Niemandsland
Er staat niet wat er staat

TenneT
’t Ken nèt

“Kunnen we het ijs op?” “’t Ken nèt.” … 
Wie kent die Sonnema-reclame niet? 
Iedereen zakt uiteindelijk door het ijs. 
De Friese boodschap niet goed begrepen. 
In het niemandsland tussen twee talen 
kunnen de grootste ongelukken gebeuren.

De komende tijd zijn er nog veel dingen die 
‘nèt kennen’: een uitgebreide familiekerst, 
het Hein de Vries-toernooi, vuurwerk, 
zoenen met Oudjaar bij Sonnevanck, nieuw-
jaarsreceptie in De Zon, amateurwedstrijden 
bij Tata Chess. “’t Ken allemaal nèt.” 
Laten we hopen dat die boodschap goed is 
overgekomen en er niemand verzuipt. 
Wat nog net wel kan is heel even op bezoek 
gaan bij onze pasgeboren kleindochter. 
Voor ons een vuurwerk van licht.

Begin december kwam het bericht binnen 
dat de kabels waarmee de windparken op 
zee worden verbonden met het nationale 
hoogspanningsnet vanaf het strand onder 
de eerste duinenrij [twee niemandslanden] 
komend jaar worden doorgetrokken 
naar de parkeerplaats van PWN aan de 
Meeuwenweg. 
Bij ieder bericht van TenneT heb ik het 
gevoel in een Sonnema-reclame te zitten. 
Er wordt gecommuniceerd dat het allemaal 
nèt kan, dat ze nèt binnen de normen zit, 
dat ze goed overleggen met alle betrokkenen, 
met alle belangen rekening houden, maar 
in mijn hoofd bromt het: “’t Ken nèt.” 
Wat zeggen ze dat we niet horen, omdat we 
hun taal niet spreken? 
Co Backer heeft in zijn column in ‘De 
Beverwijker’ al diverse malen gewezen op de 
ongeloofwaardigheid van TenneT: Telkens 
weer is de gemeenteraad verkeerd voorge-
licht over de werkelijke afmetingen van het 
toekomstige transformatorstation, en werd 
de raad voor voldongen feiten geplaatst, 
zo constateerde hij afgelopen september. 
De Nederlandse Stichting Geluidshinder 
waarschuwde dat de kans dat TenneT 
serieuze geluidsoverlast veroorzaakt groot 
is.TenneT erkent dat het niet voldoet aan de 
richtlijn van de stichting, maar zegt dat het 
voor de vergunning niet uitmaakt, omdat 
het niet om een wettelijke norm gaat. 
Zo’n reactie geeft onaanvaardbare 
minachting aan … 
Wijk aan Zeese actievoerders praten voor 
dovemansoren, maar: wat nèt ken, kan niet!

                                                      Alie Blokhuis.
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Een aantal straten in Wijk aan Zee is vernoemd 
naar personen. Wie zijn ze en wat hebben ze voor 
het dorp betekend?

Aflevering 1: De Zwaanstraat.

De naam van Johannes Paulus de Zwaan is 
verbonden aan de straat die leidt naar het 
Zuiderbad. Hij is burgemeester van de gemeente 
Wijk aan Zee en Duin in de periode 1880 – 1896. 
Hij is ook gemeentesecretaris, een combinatie 
van functies die in die tijd in kleinere gemeenten 
gebruikelijk is. Hij heeft ervaring opgedaan als 
burgemeester van Medemblik. Het is de periode 
van de opkomst van het toerisme in ons dorp. 
De naam van De Zwaan is verbonden aan de 
doorbraak van de duinenrij om rechtstreeks 
toegang te krijgen tot het strand. Voor zijn tijd is 
er maar één toegang namelijk via de Relweg, waar 
de duinbeek de Rel vloeit. Volgens een legende 
zou die doorgang in de duinen zijn ontstaan door 
een wondere daad van de heilig Odulphus, 
die met zijn staf de weg naar de zee opende. 
De daadkracht van burgemeester De Zwaan is 
van een andere orde. Hij is een man van 
aanpakken. In het Handelsblad van die dagen 
staat een advertentie waarin De Zwaan prijs-
opgaaf vraagt voor 56.000 gele Waalstenen 
en 600.000 Rijnstenen van goede kwaliteit. 
Het is duidelijk: de kwaliteit van Wijk aan Zee 
als badplaats moet worden verhoogd. Een goede 
infrastructuur is daarvoor een voorwaarde. 

Mensen van de straat

De Zwaan heeft daarbij de steun van de Tram-
wegmaatschappij, die belanghebbende is bij een 
betere toegang tot het strand. Dat geldt zeker ook 
voor de eigenaar en de gasten van het nieuwe 
Badhotel, dat in 1881 is geopend. De dadendrang 
van burgemeester De Zwaan vertoont wel enige 
overeenkomst met die van een veel latere ambts-
drager burgemeester Bruinsma (1957-1976). 
Die droomde na de opening van de Velsertunnels 
van een opkomst van de badplaats door aanleg 
van een boulevard. Dat is er nooit van gekomen 
en met de kennis van nu weten we dat dit voor 
het behoud van het duindorpenlandschap een 

zegen is. Voor de vele andere verdiensten van 
burgemeester Bruinsma is in de wijk Wester-
tuinen een laan naar hem genoemd. 

De Zwaanstraat – die dus eigenlijk de De Zwaan-
straat genoemd moet worden – is de straat 
waarin de golfbewegingen van het toerisme in 
ons dorp het duidelijkst tot uitdrukking komen. 
Van winkels aan de ene zijde met daar tegenover 
het badhotel, via een periode van druk uitgaans-
leven met hotspots als “Het Geveltje” en “Paal 50” 
tot een straat met woonbebouwing van het “rode 
pannendorp” en een sterk wisselende horeca. 

Op zomerse dagen is en blijft de De Zwaanstraat 
de ader waarlangs bleke badgasten heengaan en 
gebruinde strandbezoekers terugkomen. 
Op die dagen profiteert het dorp nog steeds van 
het doorzettingsvermogen van burgemeester De 
Zwaan.

Voor dit artikel is o.a. dankbaar gebruik gemaakt 
van de research van de oud-gemeenteambtenaren 
Jan Leeuw en Jan van der Linden over de 
geschiedenis van onze straatnamen.

Tekst: Jan de Wildt.

Ed van de Watering vierde op 30 november een 
feestje. Alweer 25 jaar runt hij de Primera in Wijk 
aan Zee. Bijna 28 jaar geleden begon Ed op de 
Voorstraat een kleine zelfstandige tabakszaak. 
Hij breidde daar uit door het studiootje ernaast 
ook te huren. In 2004 kon hij het huidige pand 
kopen wat hij later ook weer uitbreidde met een 
deel van het voormalig VVV-kantoor. Overigens is 
hij nu nog steeds zelfstandig ondernemer.

Een van de hoogtepunten in al die jaren was dat 
hij in 2003 werd uitgeroepen tot beste Primera 
van Nederland in de landelijke winkelwedstrijd. 
“Ik was daar helemaal niet zo mee bezig”, vertelt 
Ed. “Ik houd gewoon van een nette opgeruimde 
winkel en de blikjes staan altijd mooi gespiegeld.” 
Vijf jaar achter elkaar werd de wedstijd gehouden 
en elk jaar stond hij in de top 5.

In die 25 jaar – of eigenlijk bijna 28 jaar - is er wel 
veel veranderd. Waar hij van oorsprong een echte 
tabakszaak was, staan de sigaretten nu verstopt. 
“Soms komen mensen binnen en vragen ze of we 
tabak verkopen. Veel mensen zijn gestopt met 
roken, die klanten kwamen wel twee keer in de 
week even sigaretten halen en namen dan meteen 
nog een lot of een tijdschrift mee. Die omzet 
missen we nu.” Ook de sfeer is iets minder ge-
moedelijk geworden. “Voorheen hoorde ik men-

Jubileum voor Ed van de Watering: runt 25 jaar de Primera in Wijk aan Zee

sen ik zeggen ‘ik sta even bij Ed’. Nu hoor ik ze 
zeggen ‘ik ben bij de Primera’. Gelukkig zitten we 
hier in een dorp, in de stad is dat nog veel erger.” 
Het is nu door de coronapandemie een hele
gekke tijd, vindt ook Ed. Gelukkig zijn er een 

boel mensen die graag bij de lokale winkels 
kopen. En zijn er de hele blije klanten die zelfs uit 
Beverwijk naar Ed komen.
Naast 25 jaar Primera, hingen er ook vlaggetjes 
met ’20’ erop. Er werd nog een feestje gevierd, 

want Gerda Bregman werkt alweer 20 jaar bij 
Ed in de Primera. “Ik vind het elke keer weer heel 
leuk en gezellig hier.”

Tekst en foto: Stephanie Dumoulin.
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Op 7 december vierde Anneke Rooseboom de Vries 
haar 40-jarig jubileum in het onderwijs. Op haar 
19e ging ze werken nadat ze de kleuterleidster 
opleiding had afgerond. Eigenlijk werkt Anneke 
al iets langer dan 40 jaar in het onderwijs maar 
omdat haar eerste baan er één was waarin ze als 
invalster werkte voor een afgekeurde lerares, die 
wel nog in dienst was, werd ze elke schoolvakantie 
weer uit dienst gehaald. Met de mededeling 
‘We hebben je niet meer nodig in de vakantie’ 
ging ze dan naar huis. Als de school dan weer 
begonnen was, kreeg ze een oproep of ze weer kon 
invallen totdat de vrouw niet meer terugkwam. 
“In die tijd ging dat nog heel anders, pas na twee 
jaar kreeg ik een vaste aanstelling, vandaar ook die 
rare datum, 7 december.” 

Anneke wilde graag met kinderen of met dieren 
gaan werken. Ze koos voor het werken met 
kinderen ondanks dat dat haar afgeraden werd. 
Ze had scoliose en kon beter niet te veel bukken. 
Een kantoorbaan waarbij ze op een aangepaste 
stoel zou kunnen zitten, zou het beste voor haar 
zijn. Gelukkig deed ze dat niet. Ze volgde haar 
intuïtie en werd juf van heel veel kleuters in 
Beverwijk en Wijk aan Zee. Het feit dat ze als 
kleuterleidster altijd in beweging bleef, deed haar 
alleen maar goed. In Haarlem ging ze naar de 
opleiding voor kleuterleidster waar ze Yvonne 
van der Lem ontmoette. Met Yvonne is ze nog 
steeds erg goed bevriend en ze hebben samen 
groep 1/2 op basisschool de Vrijheit. 

Haar eerste baan was in Beverwijk op de Jan 
Ligthartschool, daarna ging ze werken op de 
Kameleon. Later fuseerden die twee scholen tot 
het Kompas. Anneke woonde in Wijk aan Zee 
en wilde daar ook graag werken. In die tijd was 
juf Gea de kleuterleidster. Ze vroeg aan Gea of 
ze haar wilde tippen als ze ooit weg zou gaan en 
dat deed ze. Gea ging vijf jaar zeilen en Anneke 
schreef meteen een sollicitatiebrief en bracht 
die persoonlijk langs op school om meteen een 
praatje te kunnen maken. Anneke kreeg de baan 
op de openbare school in Wijk aan Zee, die toen 
nog ‘De Duinpan’ heette. “Het was een hele leuke 
tijd. We waren met z’n drieën, ik had groep 1 
en 2, een andere leerkracht had 3, 4 en 5 en de 
directeur gaf les aan groep 6, 7 en 8. We hadden 
een bank staan waar we gezellig zaten, konden 
vergaderen en waar we ook persoonlijke gesprek-
ken voerden. Alles ging heel soepel, ik kreeg veel 
vrijheid om alles zo in te richten bij de kleuters 
als ik wilde en ieder had zijn specialiteit.” 

Toen ze ongeveer een jaar in Wijk aan Zee 
werkte, kwam er op de Voorstraat een opvang 
voor vluchtelingen in Wijk aan Zee met mensen 
uit onder andere Irak, Iran, Eritrea en China. 
Het gevolg voor de openbare school was dat er 
toen veel meer kinderen bijkwamen en de school 
groeide. Indertijd zaten de Katholieke school 
en de Openbare school samen in één pand, het 

Anneke Rooseboom de Vries 40 jaar in onderwijs

huidige schoolgebouw van de Vrijheit, maar wel 
als twee aparte scholen. Alles was gescheiden, 
de ouders stonden niet samen op het schoolplein 
op hun kinderen te wachten maar apart, er werd 
gescheiden buiten gespeeld en zelfs het speelgoed 
werd apart gehouden. Gelukkig veranderde dat. 
De twee scholen fuseerden toen er niet meer 
genoeg kinderen waren, anders hadden allebei de 
scholen opgeheven moeten worden. 

In die veertig jaar is er veel veranderd. De wereld 
van de kinderen is veel groter geworden, onder 
andere door internet. “Waar we het vroeger 
hadden over de groenteboer en de bakker 
hebben we het nu over dinosauriërs en over de 
hele wereld.” Voor Anneke is het belangrijk om 
het kind als een geheel te zien. “Alle aspecten van 
een kind zijn heel belangrijk. Naast de cognitieve 
ontwikkeling spelen ook de emotionele, sociale 
en motorische ontwikkeling een hele grote rol 
juist op die leeftijd. Het leuke aan kleuters is dat 
ze nog zo spontaan zijn. Je kunt ze zo verwonde-
ren. Die verwondering gaat ervan af als kinderen 
groter worden. Als kleuters zich veilig bij je 
voelen, zijn ze eigenlijk altijd blij. En kleuters 
kunnen zo ontroerend zijn. Dan is m’n dag gelijk 
helemaal goed.”

Tijdens haar gehele carrière mochten de kleuters 
als afscheid bij haar thuis lunchen voor ze naar 
groep 3 gingen. Aan deze traditie kwam het 
afgelopen jaar door de coronaregels een einde.
Anneke vindt het heel leuk om een verbinding te 
zijn tussen de school en het dorp. Wijk aan Zee 

werd cultureel dorp en Anneke organiseerde veel 
leuke projecten in samenwerking met mensen uit 
Wijk aan Zee. Zo haalde ze muzikanten en 
mensen met allemaal leuke beroepen naar 
school. De laatste jaren deed ze dat samen met 
Yvonne, ze waren beide cultureel coördinator op 
school en organiseerden een muziekproject, een 
dansproject, een ijzer en vuurproject, ‘Zoep en 
Zooi’, een project over plastic afval en ‘Ons dorp 
aan Zee’ met een heus museum over hoe Wijk 
aan Zee er vroeger uitzag. 

Twee keer ging Anneke er even tussenuit. 
Helemaal in het begin van haar carrière toen ze 
nog in Beverwijk werkte, stopte ze een half jaar 
om kleine kinderen van Vietnamese vluchte-
lingen op te vangen. “Er kwam een hoos van 
bootvluchtelingen naar het Kennemerduin, bij 
mij in de straat. Vanaf 6 jaar waren de kinderen 
leerplichtig maar met de jongere kinderen zaten 
ze omhoog. Dat was een hele leuke tijd. Van heel 
veel mensen uit het dorp kregen we speelgoed, zo 
veel dat we het zelfs aan de kinderen mee konden 
geven en ik kreeg alle vrijheid om erop uit te 
gaan met de kinderen, zoals uitstapjes met de bus 
en naar winkels om ze van alles te leren.”
De tweede keer was in 2004. Toen nam Anneke 
een sabbatical van een jaar om samen met haar 
man Alex een grote reis door Azië te maken. 
Dat reizen bevalt haar erg goed. Op de vraag 
uit een vriendenboekje ‘wat wil je later worden’ 
schreef ze dan ook ‘wereldreiziger’.

Tekst en foto: Stephanie Dumoulin.
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Werkgroep Dorpsplan in gesprek 
met de jeugd van Wijk aan Zee

Er moeten meer voorzieningen komen voor 
jongeren in het dorp. Dat is een van de 
conclusies uit het Behoeftenonderzoek Wijk 
aan Zee d.d. juli 2019. Begin dit jaar zijn de 
bevindingen van het onderzoek door de 
werkgroep Dorpsplan Wijk aan Zee bespro-
ken met verschillende partijen in het dorp. 
Het daaruit voortgekomen plan biedt inzicht 
in de kansen en acties op korte en lange 
termijn. Alleen bleek de jeugd nog onder-
vertegenwoordigd te zijn in de resultaten. 
Dus organiseerde de werkgroep op 8 decem-
ber een bijeenkomst voor jongeren, waarin 
zij hun specifieke behoeften konden delen. 

Zes afgevaardigden in de leeftijd van 13 
tot 25 jaar kwamen samen in De Moriaan, 
onder leiding van projectmanager Annabel. 
De jongeren nemen hun rol als vertegen-
woordigers van de jeugd van Wijk aan Zee 
serieus: “Dit voelt als een hele belangrijke 
vergadering.” Gewapend met mondkapjes,
grote tafels met 1,5 meter ruimte, een flip-
over, heel veel post-it’s en M&M’s zijn ze 
klaar om te delen waar zij behoefte aan 
hebben en wat ze om zich heen zien bij 
leeftijdsgenoten.

Voordat boven tafel komt wat men mist, 
wordt gekeken naar wat er allemaal wél is 
in het dorp. En dat is best veel, te zien aan 
de berg geeltjes die volgeschreven worden 
met faciliteiten. Van de heerlijke natuur, 
verschillende sportverenigingen en basis-
faciliteiten als de dokter, school en super-
markt, tot horeca, een dorpshuis, georgani-
seerde activiteiten, toerisme en meer. 
Over de vraag wat de club van afgevaardig-
den het leukst vindt in het dorp hoeven ze 
ook niet lang na te denken. Het strand, de 
duinen en de vrijheid die je hebt in een klein 
dorp, omringd door natuur en met weinig 
verkeer, worden alom geprezen. Ze zijn het 
erover eens: in de zomer is er vaak genoeg 
te doen voor alle leeftijden, dankzij alles 
wat er georganiseerd wordt. Maar echt iets 
blijvends voor de jeugd, dat mist men toch 
wel. Vooral in de andere seizoenen, vertelt 
een van de meiden: “In de zomer komen 
vrienden en vriendinnen wel naar Wijk 
aan Zee, dan kunnen we gewoon naar het 
strand. Maar in de winter moet ik meestal 
naar Beverwijk als ik met iemand wil 
afspreken, want hier is niet echt iets te doen. 
Dat vind ik wel jammer.” Ook geven de 
jongeren aan dat ze sommige sporten niet 
meer doen, omdat hun team is gestopt door 
te weinig aanmeldingen. Wel vonden ze 
daarna weer een andere leuke sport om te 
doen. Er bestaat dus een paradox, want aan 
de ene kant is er best genoeg te doen voor 

alle leeftijden, maar ook veel van de gewaar-
deerde activiteiten zijn seizoensgebonden 
of worden eenmalig of periodiek georgani-
seerd. Wat bovendien heel duidelijk is, nu 
evenementen door corona nauwelijks moge-
lijk zijn. Iets om te doen ‘wat er altijd is’, dat 
ontbreekt. Op de vraag wat de jongeren dan 
precies missen in Wijk aan Zee roepen vier 
van de zes meteen “Een skatebaan!”, waarna 
ook andere behoeften worden benoemd, 
zoals een muziekschool, gezamenlijke 
moestuin, wielrenclub en een jongerencafé 
om uit te gaan of een jongerencentrum als 
ontmoetingsplek, zoals Beverwijk dat heeft. 
Allemaal waardevolle input en leuke ideeën. 
Annabel moet wel de verwachtingen een 
beetje managen. Ze kan namelijk niet direct 
regelen dat het er allemaal komt, maar zal 
wel alles doorgeven aan de gemeente zodat 
realiseerbare dingen in gang gezet kunnen 
worden. Haar rol in de werkgroep is dan 
ook metaforisch die van gangmaker.

Wat opvalt tijdens de workshop is dat de 
jeugd zich ook erg bewust is van actuele 
onderwerpen. Er wordt een scherpe mini-
analyse gemaakt van Tata Steel, die naast de 
nadelen van zware industrie juist ook heel 
veel werkgelegenheid naar de omgeving 
brengt, en zelfs de krappe huizenmarkt 
wordt besproken. “Wel schrik ik er een 
beetje van dat zij zich nu al zorgen lijken 
te maken over de mogelijkheden om later 
in Wijk aan Zee te blijven wonen,” vertelt 
Annabel na afloop. Ook het lege (voorma-
lige speeltuin) veldje bij de pizzeria kwam 
ter sprake en is voor de groep een mooi 
voorbeeld van hoe initiatief beloond wordt; 
de omwonenden hebben het veldje onlangs 
geadopteerd en gaan er iets leuks van 
maken. De jongeren kijken ook naar zich-
zelf en weten dat ze weleens kunnen klagen, 
maar dat er juist ook veel leuke ideeën zijn 
en het tof is dat er actie ondernomen kan 
worden. Aan de rest van de jeugd van 
Wijk aan Zee is dan ook de boodschap: 

Wil je iets voor elkaar krijgen?
Laat je horen en kom in actie!

Het Behoeftenonderzoek werd in 2019 
uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O 
Research in opdracht van de Gemeente 
Beverwijk en de Participatieraad, met als 
doel de behoeften en wensen van inwoners 
op het gebied van sport, zorg en welzijn 
inzichtelijk te maken. De stukken van het 
Behoeftenonderzoek en het daaruit voort-
gekomen Dorpsplan zijn eerder gepubli-
ceerd door de Dorpsraad en zijn ook terug 
te vinden op dorpsplanwaz.nl.

Tekst: Jolien Herber.

Het is een mooie diverse verzameling van 
filmpjes geworden, sommige gewoon met 
telefoon opgenomen, met vaak een huis-
kamer in beeld, anderen zijn gemonteerd als 
compleet filmpje. Het zijn grappige, mooie 
en ontroerende filmpjes. Geniet ervan en 
hopelijk volgende jaar weer in huiskamer van 
Bert. Het kan zijn dat er na het sluiten van de 
deadline van De Jutter nog acts bijgekomen 
zijn, deze ontdekt u vanzelf als u gaat kijken.

Wie werkten mee? 
1. In memoriam: Paul Verhorst: Wonder-
ful World. Paul heeft diverse malen mee-
gewerkt aan de Wijk aan ZeeDee. 
Zijn vrouw Brynhild Simhoffer heeft dit 
filmpje ingezonden ter gedachtenis aan deze 
bijzondere man en muzikant.

2. Dik Broekman, gitaar en zang. Het is 
een liedje van The Kinks: Village Green 
(wellicht ooit eens te vertalen als Dorpswei).

3. Saskia Domisse en Sjanneke van 
Herpen: slag en viool.
Een boeiende improvisatie in de woon-
kamer van Sjanneke en Willem met twee 
bijzondere toeschouwers. Kijk zelf maar.

4. Arjan Slotboom vertolkt eigen werk 
getiteld: Levenstijd. Hij wordt hierbij 
begeleid door pianist Shon Kranen.
Opgenomen achter de “bekende“ vleugel.

5. Ciel van Aalderen (zang) vertolkt Fien de 
la Mar: Ik wil gelukkig zijn. Zij doet dit in 
de bekendste keuken van Wijk aan Zee.

6. Annemarieke Bechtold (zang en gitaar) 
Sjanneke van Herpen (viool) Serge Heman 
(gitaar) met: Kerse Teen die donker van 
Armanda Strybom.

7. Duo Paconini: David van Aalderen 
(viool), Serge Heman (gitaar). 
Zij hebben een bewerking gemaakt van het 
beroemde gitaarstuk: Asturias van Isaac 
Albeniz. Het filmpje is gebaseerd op hun 
voorstelling “Het Slotstuk“.

8. Kuzola. Deze bijdrage is van een klein 
zanggroepje dat door de corona maatregelen 
is ontstaan. Twaalf vrouwen, allen lid van 
de Afrikaanse zanggroep Kuzola, besloten 
om in klein verband toch te blijven zingen, 
coronaproof, dat wel. Van zingen blijf je 
gezond, dus hebben zij voor de gelegenheid 
een hopelijk tijdelijk ensemble samen-
gesteld. De naam is Kwa Moyo, hetgeen 
betekent Zingen met de Ziel. Zij brengen 
de met een mobieltje gemaakte opname 

van een welbekend kerstlied: Stille Nacht, 
Heilige Nacht, maar dan in het Engels. 
gevolgd door het Zulu en eindigend in het 
Zuid-Afrikaans. De namen van de leden 
zijn: Clary, Mary, Karin, Sindy, Hiltje, Marie 
Louise, Hanneke, Jane, Ineke, Marion, Elli 
en Claudia

9. Kuzola. Het tweede nummer is een 
Gospelnummer, gesoleerd door Jane met de 
titel: Thula Siswe. 

10. Solstice Carole.
Starring: Merei, Mariëtte, Saskia zang.
Productie Ab. Een zeer vrolijk filmpje.

11. Light Years van Pearl Jam.
Uitgevoerd door jong talent van Wijk aan 
Zee. Flint Jongen en Noël Brouer, gitaar & 
zang.

12. Sauw Buwalda en Helene Kalisvaart 
bewerkten de aria La Mamma Morta uit de 
verismo opera Andrea Chenier van compo-
nist Giordani. (Bekend uit de film 
Philadelphia). Helene studeerde deze aria in 
voor een auditie. Sauw probeert een gedicht 
te schrijven dat er door heen gaat over de 
crisis, de kracht van de moeder, de aarde en 
haar stem.

13. Most wonderful time of the year, uitge-
voerd door Blazersgroep Het Dorp.

14. We zijn alleen - De Impulsivo’s
Het lied is speciaal voor de Impulsivo’s 
geschreven door Lut Luttik. Gezongen en 
gespeeld door: Saskia Dommisse, Henk 
Nieuwenhuizen, Mariëtte van Soest, Peter 
Meester, Annemarieke Bechtold, Lut Luttik, 
Merei Dekker en Ab Winkel.
Opname: studio Badgastenkerkje.

Foto: Margot Ekhart.

19e editie van de Wijk aan ZeeDee te 
beluisteren op Sawaz YouTube-kanaal
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Op donderdag 3 december was het weer zover: 
een (nieuw) incident bij Tata Steel! Een gore, 
vieze (chemische) stank en een verschrikkelijk 
herrie dreven weer over en door het dorp.
Paniek alom. Politie gewaarschuwd aangezien er 
telefonisch bij zowel Tata Steel als de Omgevings-
dienst niemand bereikbaar was. Automatische 
antwoordapparaat OD: “het komt morgen wel”.
De politie was snel ter plekke, evenals de brand-
weer. Ik ben astmatisch geworden sinds ik hier 
woon, maar donderdag tijdens dit incident kreeg 
ik het zó benauwd en ik verloor mijn stem waar-
door de brandweer meteen een ambulance belde.
Ook deze was snel ter plekke en ik werd 
behandeld waarna het weer wat beter ging. 
Ik kreeg het dringende advies niet naar buiten 
te gaan en aangifte te doen. Ik ben me dood 
geschrokken dan kan ik wel zeggen. Lieve dorps-
bewoners, dit kan toch niet langer zo doorgaan?
Wordt het niet tijd dat we met z’n allen een vuist 
opsteken en eisen dat er iets gedaan wordt aan 
deze onveilige toestanden bij Tata Steel?
Wij zijn er kennelijk aan gewend geraakt dat 
wij leven in een omgeving die slecht voor onze 
lichamelijke en geestelijke gezondheid is. 
Het is helemaal niet de bedoeling dat Tata Steel 
weggaat. Ik besef dat er al generaties lang 
mensen, soms wel 45 jaar, werkzaam zijn 
(geweest) bij Tata Steel. Maar we kunnen toch 
niet tolereren dat de mensen die bij Tata werken 
en wij als dorpsbewoners, niet alleen in Wijk aan 
Zee maar in de hele IJmond, blootgesteld worden 
aan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen, 
en vaak afhankelijk van de wind, de vreselijke 
herrie? Ook wij als ondernemer hebben gasten 
en dus onze inkomsten ook via Tata Steel.
Maar het is toch vreselijk en te gek voor woorden 
als gasten vragen waar die vreselijke herrie en 
stank vandaan komt en waarom de vensterbank 
van hun kamer vol ligt met zwarte stof?
En dat diezelfde gasten bij vertrek zeggen: 
“we hebben het naar ons zin gehad in uw leuke 
hotel maar wij durven niet zo gauw weer terug 
te komen”. Er zijn mensen die zeggen: “tsja dat 
wist je toen je hier kwam wonen. Dan had je 
maar ergens anders moeten gaan wonen”. 
Maar dat is natuurlijk klinkklare onzin. We zijn 
hier komen wonen omdat we in het leukste dorp 

van Nederland wonen en moeten wij daarom 
maar weggaan omdat Tata zijn gang kan gaan? 
Het moet m.i. andersom zijn: wij wonen hier en 
onze grote buurman moet zorgen dat wij hier 
veilig kunnen wonen zonder gevaar voor onze 
gezondheid. Ik kan me niet voorstellen dat er
ondernemers in het dorp zijn die niet alleen 
zichzelf maar ook hun klanten en gasten hieraan 
willen blootstellen. Ieder bedrijf investeert en dus 
is het de bedoeling dat Tata Steel en de overheid 
ook investeren, zodanig dat zij zich aan WHO 
normen houdt en maatregelen neemt die voor-
komen dat wij ziek worden en kanker krijgen. 
Zo hoort het! Het is toch niet normaal dat iedere 
dag de Firma Grapendaal hier de kinderspeel-
plaatsjes e.d. komt schoonmaken? En natuurlijk, 
als we weer eens gebeld hebben over stofoverlast, 
grafietregens e.d. mogen we gratis onze auto’s 
laten reinigen of ons pand laten schoonmaken. 
Mensen die hun mond open doen krijgen soms 
te maken met intimidatie. Dit is toch te gek voor 
woorden? We hebben hier allemaal met hetzelfde 
probleem te maken en zouden één lijn moeten 
trekken en niet elkaar gaan intimideren of bang 
maken. Willen we niet allemaal een gezonde 
leefomgeving en een veilige werksituatie!
Op 8 december kwam het nieuws dat Tata Steel 
geld gaat steken in een filterinstallatie voor de 
pelletfabriek, nadat zij dit jarenlang hebben 
aangevochten en tegen hebben gehouden.
Zij konden er nu niet meer onderuit.
Maar hoe zit het met Kofa 2. De uitstoot van 
kankerverwekkende stoffen hiervan is nog vele 
malen erger. Dit is een zeer zorgwekkende 
situatie voor onze gezondheid. Laten wij ons niet 
met een kluitje in het riet sturen maar blijven 
eisen dat er meer maatregelen worden genomen. 
Lieve dorpsbewoners, laten wij met zijn allen ons 
best doen om een eind te maken aan de machts-
positie van Tata Steel en eisen dat zij investeren 
in hun bedrijf zodat wij en de werknemers bij 
Tata Steel niet bloot staan aan die gevaarlijke 
rotzooi die zij de lucht in blazen en waardoor 
onze gezondheid en die van onze kinderen in de 
waagschaal zet. Wij wonen nl. in het LEUKSTE 
DORP van Nederland en willen daarom toch het 
beste voor ons en onze kinderen. Alleen samen 
bereiken we het meest.           Barbara van Slooten.

Ingezonden

‘Aan de bal’ - SV Wijk aan Zee nieuws
Door de coronamaatregelen is het helaas erg rustig 
op en rond de velden van SV Wijk aan Zee. 
Te rustig. Geen jonge voetballertjes die op de 
vroege zaterdagochtend gehaast door het dorp 
naar de club fietsen, al vol energie en gekleed in 
het geel-rode shirt. Geen juichende ouders als er 
bij een thuiswedstrijd wordt gescoord. Geen warme 
koffie in een bekertje om je handen te warmen 
langs de lijn. 

De jeugd blijft gelukkig doortrainen in deze 
tijd. Door het bestuur wordt alles op alles gezet
om de jeugd binnen alle maatregelen zo goed 
mogelijk te kunnen laten sporten. 

De vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar, zoals 
dat al sinds jaar en dag het geval is binnen de 
vereniging. In 2021 zal de Jutter in de nieuwe 
rubriek ‘Aan de bal’ maandelijks aandacht schen-
ken aan het wel en wee op onze mooie club.
Niet alleen komen vrijwilligers aan het woord, 
maar ook trainers, voetballers en trouwe 
supporters. Daarnaast gaan we verslag doen van 
de prestaties van de elftallen. En hopelijk mogen 
er ook snel weer activiteiten georganiseerd 
worden, zodat we u ook daarvan op de hoogte 
kunnen houden. Dus volg de club in 2021 elke 
maand in De Jutter. En hopelijk ook weer heel 
snel op de velden van Wijk aan Zee: ‘aan de bal’!
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Jaarvergadering Dorpsraad verzet naar 2021.
De Dorpsraad heeft in verband met corona 
besloten haar jaarvergadering uit te stellen tot 
een later moment. Wij hopen dat de jaar-
vergadering in het voorjaar 2021 kan worden 
gehouden maar dat zal mede afhangen van de 
actuele ontwikkelingen rond het virus. 

Financiële verantwoording.
U kunt de financiële stukken terugvinden op 
onze website www.wijkaanzee.org onder het tab-
blad: jaarverslag/ financiën/ stichtingsraad.

Meedoen op de publieke tribune.
U zult het vast hebben gemerkt: de Dorpsraad 
heeft de afgelopen maanden meermalen digitaal 
vergaderd. Dat was vanwege het coronavirus. 
Wij missen u en elkaar. Elkaar ontmoeten is 
namelijk minstens zo belangrijk als inhoudelijk 
van gedachten wisselen. Maar het is even niet 

anders. De inhoudelijke discussie geschiedt dus 
nu via internet. Het goede nieuws is dat met 
digitaal vergaderen het voor u nog gemakkelijker 
wordt om deel te nemen aan de maandelijkse 
Dorpsraadvergadering. U hoeft nu het huis niet 
uit voor een plekje op onze publieke tribune. 
U kunt dan inspreken en vragen of kwesties 
voorleggen aan de Dorpsraad of gewoon mee-
luisteren. Kijk op de website of op Facebook voor 
de data van de vergaderingen.

Dorpsraad zoekt nieuwe raadsleden. 
De Dorpsraad telt nu tien leden en kijkt uit naar 
nieuwe raadsleden. Dit jaar zijn Tineke Vos, 
Peter Duin en Sauw Buwalda gestopt als raadslid. 
Ronald de Kaper is ons komen versterken.
Ligt uw hart ook bij de toekomst van ons dorp en 
wilt u graag van betekenis zijn of iets doen voor 
het dorp? Dat kan natuurlijk op verschillende 
manieren; de Dorpsraad is er één van. 

De Dorpsraad komt op voor de leefbaarheid en 
gezondheid van ons hele dorp. En zij is een 
kritische gesprekspartner over zaken die daarop 
betrekking hebben. U kunt in de werkgroep 
Vitaal Dorp van de Dorpsraad een bijdrage 
leveren aan de uitvoering van het Dorpsplan in 
samenwerking met de gemeente. Of uw kennis 
en kunde over milieuwetgeving inbrengen in de 
werkgroep Milieu en Gezondheid. Of mee-
denken over cultuur-/strand-/ economische- en/
of horeca belangen in de raad. Heeft u belang-
stelling? Voor informatie kunt u terecht op de 
website, of u richten tot Albert van Lochem, onze 
secretaris. Albert kunt u bereiken via mail: 

secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com. 
Natuurlijk kunt u ook iemand van de Dorpsraad 
opbellen, of even langslopen. Raadsleden en 
telefoonnummers vindt u ook op de website van 
de Dorpsraad: www.wijkaanzee.org 
onder het tabblad: wie zijn wij?

           De Dorpsraad in tijden van corona

Begin december maakte Tata Steel bekend dat het 
300 miljoen euro gaat investeren in extra milieu-
maatregelen om overlast te beperken. Wat vindt 
de Dorpsraad? De Dorpsraad is blij met iedere 
investering die milieu- en gezondheidsschade 
terugdringt. Toch gaat de vlag niet uit.

Positief nieuws is de installatie van een filter bij 
de vervuilende pelletfabriek. Het is de grootste 
uitgave van het pakket. Tata heeft eerder altijd 
gezegd dat een filter (voor stikstofoxiden) te duur
was. En er was milieuruimte, vond het bedrijf. 
Het maximaal toelaatbare risico voor mensen 
was met de uitstoot nog niet bereikt. Het bedrijf 
kreeg de handhaver namens de Provincie, de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied 
(OD-NZKG), mee met deze redenering. Tata 
hoefde van de OD-NZKG geen dure filter voor 
stikstofoxiden te kopen. Dat Tata nu een kosten-
effectiviteitsonderzoek liet doen en een filter 
installeert hebben we mede te danken aan de 
Rijksoverheid. Het Instituut voor Leefomgeving 
en Transport (ILT) vond de soepelheid schan-
dalig – Tata is de grootste uitstoter van stikstof-

oxiden onder de bedrijven en Nederland heeft 
een stikstofcrisis - en daagde de Provincie voor 
de rechter. Volgens het ILT moet de kwaliteit 
van het milieu de toetsteen zijn voor de vergun-
ning. Tata liet ter elfder ure vlak voor de zitting 
alsnog een kosteneffectiviteitsonderzoek doen, 
dat niet openbaar is geworden. Nu heeft Tata in 
overleg met de Provincie gekozen voor de vlucht 
vooruit en alsnog besloten tot de aanschaf van de 
filterinstallatie van 150 miljoen euro. Een bedrijf 
als Tata heeft wettelijk namelijk ook de plicht zich 
in te zetten voor de vermindering van de uitstoot 
van zeer zorgwekkende stoffen. En in 2021 moet 
het de voortgang hierin rapporteren.
Stikstofoxiden zijn vooral schadelijk voor het 
milieu, maar de bijvangst van de nieuwe filter 
is dat de uitstoot van voor de gezondheid zeer 
schadelijke stoffen ook iets zal verminderen. 
Dat is mooi meegenomen voor Wijk aan Zee. 

Bovendien komt de Provincie met een nieuwe 
vergunning. Ook dat is goed nieuws. De gedepu-
teerde die erover gaat, heeft al eerder gezegd in 
gesprekken met bewoners dat hij tot het uiterste 

Op dit moment worden de laatste gesprekken 
gevoerd over het laten samengaan van de 
Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee en de 
Dorpsraad. Het is de bedoeling dat in de nieuwe 
opzet Milieuherstel verder gaat als werkgroep 
binnen de Dorpsraad. De doelstellingen van de 
Stichting blijven behouden, en een aantal 
bestuursleden treden toe tot de Dorpsraad. 
De belangrijkste reden voor de samenvoeging is 
het winnen van slagkracht en het verzekeren van 

een goede samenwerking. De Dorpsraad en de 
Stichting praten met veel dezelfde partijen zoals 
de Gemeente en de Omgevingsdienst. 

De gesprekken waar ook de belangrijkste sponsor 
Windpark Ferrum en haar eigenaar Infinergy 
achter staan, zijn in vergevorderd stadium. 
In de volgende Jutter hopen wij hier meer over te 
kunnen vertellen.

Bestuur Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee.

wil gaan om milieuvergunningen van Tata aan te 
scherpen. Met nieuwe vergunningen krijgt hij de 
kans te laten zien wat zijn woorden waard zijn. 
De Dorpsraad heeft hem daaraan herinnerd en 
uitgenodigd om de daad bij het woord te voegen.

Waarom de vlag dan toch niet uit gaat? 
De belangrijkste boosdoener van de vervuiling 
is de bijna vijftig jaar oude kooksfabriek2 
(Kofa2) en daarmee blijft Tata aanmodderen. 
In het pakket staat ‘tot vijftig miljoen euro’ voor 
maatregelen om ‘de overlast’ van Kofa2 te ver-
minderen. Nu met ‘aanpassing van de afdichting’ 
van de lekkende deuren en een ‘potentieel 
nieuwe afzuigtechniek’. Dat vindt de Dorpsraad 
vaag. Concrete doelen of termijnen worden 
niet genoemd en daarmee zijn er geen garanties. 
Tata Steel is namelijk al meer dan tien jaar bezig 
met de renovatie van de lekkende ovendeuren 
maar het schiet niet op. Het ontwerp van deze 
kooksfabriek is sterk verouderd. De gerepareerde 
ovendeuren beginnen weer te lekken en intensief 
onderzoek en experimenten hebben nog niet tot 
merkbare verbetering geleid. Tata heeft zelf ook 
alle belang bij de aanpak van Kofa2 omdat de 
fabriek ver onder de capaciteit produceert. 
Allerlei ovens zijn vanwege de problemen 
noodgedwongen afgevuld zijn met zand. 

De Dorpsraad heeft – overigens net als het 
Milieuplatform IJmuiden Noord – de Tata
directie gevraagd specifiek te zijn over het hoe, 
wat en wanneer van de maatregelen voor Kofa2. 
Voor de duidelijkheid: de Dorpsraad bepleit 
snelle sluiting van deze kooksfabriek die gevaar-
lijk is, veel stank produceert en kanker-
verwekkende stoffen uitstoot.

De Dorpsraad over Tata’s milieupakket

Dorpsraad en Milieuherstel gaan samen verder
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De slagboom 
die van slag was

Er was er eens een slagboom
En die stond in Wijk aan Zee

Groot was de consternatie
Toen die het niet goed meer dee

Hij ging nog wel omhoog
En ook nog naar benee

Het was dus niet dat ie niet bewoog
Daar zat ie niet zo mee

Maar moest ie omhoog dan ging ie neer
En als ie neer moest kwam ie overeind

Groot was de chaos in het verkeer
De mensen wisten het niet meer
Niemand kwam er zo meer door

Was je op het strand 
Dan was je gestrand

En kwam je van de andere kant
En wilde je naar zee

Dat ging dan niet want 
die boom was naar benee

Wil je in Wijk aan Zee naar zee 
Of wil je weer naar huis

Doe alles dan precies andersom 
En achterstevoren

En wordt die slagboom ooit gerepareerd
Dan loopt alles weer als vanouds gesmeerd!

Dik Broekman.
Op 10 december besloot de gemeenteraad tot 
volledige vervanging van de slagbomen van de 
beide standopgangen. Kosten € 190.000.

Oud papier ophalen
SV Wijk aan Zee heeft al jaren een groep top 
vrijwilligers die u verlossen van het oud papier.
Dit gebeurt 1 x per maand op de zaterdag na de
derde woensdag van de maand. Met de opbrengst
daarvan kunnen de groeiende kosten worden 
betaald. Vandaar deze oproep om zoveel mogelijk 
oud papier op te sparen en het op zaterdag 
23 januari ‘s morgens voor de deur te zetten.
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.

Colofon
Jaargang 40 • nummer 1 • 2021
Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. 
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12

Bezorging: Irene Gerlofsma. 
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Georges van Luijk, Jacky de Vries, Merei 
Dekker, Jan-Paul van der Meij, Alie Blokhuis, Hans de 
Bruijn, Jolien Herber.

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.

Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om 
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor 
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme 
of ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. 
Overname uit De Jutter alleen met bron vermelding.

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

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

Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153

Abonnement per post: 24 euro per jaar, overmaken 
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee. 
(Met naam en adres)

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

Dorpskerk
De kerst zal anders zijn dan sinds mensen-
heugenis…. Vanwege de corona-maatregelen van 
de Overheid geldt dat bij alle kerkdiensten een 
maximaal aantal aanwezigen van 30 mensen de 
richtlijn is. In de praktijk blijven we daar op dit 
moment bij de zondagsdiensten in de Dorpskerk 
onder, maar bij de diensten rond de Kerst zal dat 
niet het geval zijn. Dan komen er gewoonlijk meer 
mensen naar de kerk en zullen we moeten werken 
met aanmelding vooraf.

Kerstnachtdienst
24 december om 22.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop
Kerstmorgendienst 
25 december om 10.30 uur. 
Deze laagdrempelige familiedienst wordt 
verzorgd door de leden van de eigen kerkenraad. 

De kerstnachtdienst vanuit de Dorpskerk is ook 
via een live-stream te zien, de link komt te staan 
op de site van de kerk: www.pknbeverwijk.nl

Aanmelden om aanwezig te zijn bij de kerst-
diensten kan door een mail te sturen aan: 
ml@mlindeman.nl of te bellen met 0251-227612. 
U kunt daarbij ook het antwoordapparaat inspre-
ken. In het weekend van 20 december krijgt u dan 
per mail of telefonisch bericht of u aanwezig kunt 
zijn. 

Zondag 3 januari 10.00 uur 
Voorganger: ds. B. Appers te Castricum
Zondag 17 januari 10.00 uur
Oecumenische viering Week van Gebed
Voorgangers : ds. A. van Nierop en p. N. Smit
Zondag 31 januari 10.00 uur
Voorganger: ds. M. Visser te Heemskerk

Odulphuskerk
Met in achtname van op dat moment geldende 
coronaregels wordt een intekenlijst gehanteerd 
voor de volgende vieringen:

24 december (Kerstavond)
19.30 uur Gezinsviering met kinderkoor
Voorganger p. N. Smit (max 30 gezinnen) 
21.00 uur Kerstavondviering met tafeldienst
Voorganger p. N. Smit, themakoor (30 p.)
25 december (Eerste Kerstdag)
10.00 uur Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger pater T. Hoedemaker (30 p.)
13.00-15.00 uur Kindje Wiegen. Vrije inloop.
Verhalen rond de kerststal en kerstmuziek.
26 december (Tweede Kerstdag)
10.30 uur Communiedienst, met Carolsingers
Voorganger p. B. Stuifbergen (30 p.)

Intekenen voor de gezinsviering bij:
Sandra Commandeur, tel 205970.
Voor de overige vieringen bij:
Leny Stolp, tel. 375373.
U kunt maar op één viering intekenen, zodat 
zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen 
om één van de vieringen bij te wonen. 

Zaterdag 2 januari 19.00 uur 
Themaviering 
Voorganger: p. N. Smit
Zondag 10 januari 9.15 uur 
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. G. Bruggink
Zaterdag 16 januari 19.00 uur
Gezinsviering met jeugdkoor
Voorganger: p. Kaleab
Zondag 17 januari 10.00 uur Dorpskerk
Oecumenische viering Week van Gebed met 
Odulphuskoor
Voorgangers : p. N. Smit en ds. A. van Nierop
Zondag 24 januari 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Voorgangers uit de gemeenschap

Oecumenisch nieuws: In januari slaan we een 
maandje over met de bijbelkring

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance en brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976 - info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 06-1103 5327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242255
www.stofmelder.nl
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk 256256
Gebeidsverbinder Beverwijk-West voor: Leef-
baarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparti-
cipatie 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734

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

Douwe Egbertspunten
voor de Voedselbank

De Lions-club Beverwijk en LEO Club Kennemer-
land zamelen Douwe Egbertspunten in voor de 
Voedselbank IJmond Noord gedurende de maand 
december 2020. Vorig jaar kwamen 2.400 pakken 
koffie naar deze Voedselbank na het ophalen en 
tellen van bijna 1,2 miljoen waardepunten.

Voor afgerond 500 waardepunten geeft Douwe 
Egberts een pak koffie aan Voedselbank IJmond-
Noord. De pakken koffie zijn een zeer welkome 
aanvulling op de voedselpakketten die de 
Stichting Voedselbank IJmond-Noord wekelijks 
samenstelt voor ca. 150 huishoudens (ca 450 
volwassenen en kinderen). De deelnemers wonen 
in Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord, Wijk 
aan Zee, Uitgeest of Castricum. 
Een pak koffie is immers al gauw te duur.
Lions-club Beverwijk en LEO-club Kennemer-
land roepen alle inwoners van de IJmond-Noord 
op om mee te helpen aan dit project.

DE-waardepunten kunnen in Wijk aan Zee 
worden ingeleverd bij: Lia Heydenreich 
Verlengde Voorstraat 14.
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