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De lichte miezerregen, het afgelasten van de 
voorstellingen in De Moriaan en de voort-
denderende coronacrisis mochten de pret 
niet drukken: Sinterklaas is in Wijk aan Zee 
warm onthaald door een grote groep kinderen 
en hun ouders. De jarenlange traditie, met 
de onmisbare hulp van de Jeugdband Adest 
Musica Sassenheim, de Reddingsbrigade, de 
MotorToerClub Wijk aan Zee en de vele 
andere vrijwilligers, vond dit jaar gewoon 
weer gezellig doorgang.

Ook dit jaar verschijnt de ‘Wijk aan ZeeDee’. 
De twintigste alweer. Traditiegetrouw vinden de 
opnames plaats op 7 december in de huiskamer 
van de initiatiefnemer Bert Kisjes aan de 
Julianaweg 35. De liedjes verschijnen niet meer op 
een schijfje, maar worden net als vorig jaar online 
gepubliceerd.

Bert Kisjes houdt van 14 uur tot middernacht 
open huis. Iedereen is welkom om een liedje te 
komen spelen, je hoeft geen professionele 
muzikant te zijn. Het is de bedoeling dat je je 
eigen act filmt, zodat deze op het youtubekanaal 
van Sawaz geplaatst kan worden. Ook zal een 
geluidstechnicus aanwezig zijn, om opnamen te 
maken die later naar de deelnemers worden ver-
stuurd. Het is de laatste keer dat de uitvoeringen 
plaatsvinden in het huiskamer van Bert Kisjes. 
Hij draagt de organisatie over aan Sawaz (Stich-

ting Actief Wijk aan Zee). Die zal de traditie 
voortzetten. ‘Maar misschien op een iets andere, 
meer eigentijdse manier, waarbij we de essentie 
in standhouden. Een laagdrempelige manier om 
mensen via muziek samen te brengen en aan de 
wereld buiten te laten horen hoeveel creativiteit 
er in ons dorp is’, aldus een woordvoerder van 
de stichting. De huiskamer gaat dit jaar open om 
14 uur. Er is een hapje aanwezig en bezoekers 
en deelnemers worden gevraagd om zelf een 
drankje mee te nemen voor zichzelf en om te 
delen. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om op 
7 december langs te komen, mag je ook thuis een 
filmpje opnemen en toesturen. 

In verband met de planning is het fijn 
als deelnemers een mail sturen naar:

sergeheman12345@gmail.com.

Archieffoto: Margot Ekhart.

Ook dit jaar weer Wijk aan ZeeDeeAlsof het voor Beeldenpark
‘Een Zee van Staal’ is gemaakt

Beeldenpark ‘Een Zee van Staal’ is een nieuw werk 
rijker. Vrijdag 19 november werd een stevig blauw 
kunstwerk geplaatst, dat werd gemaakt en is 
geschonken door Thomas Min en Egon Van 
Herreweghe. Dit kunstenaarsduo uit Gent maakte 
een replica van een hekwerk dat zij in Los Angeles 
(VS) aantroffen. Daar, op ‘Muscle Beach’, een 
sportterrein op het strand, tonen gespierde mannen
trots hun lijf en leden aan de buitenwacht. 

De twee kunstenaars hebben zich als ware man-
netjesputters op de uitvoering van hun werk 
gestort. Niet gehinderd door enige ervaring of 
opleiding hebben ze beton gestort en de zaak aan 
elkaar gelast. En zoals echte mannen betaamt, 
schrokken zij niet terug voor de nodige (zelf)
spot. Het blauwe hekwerk, waarvan replica’s in 

verschillende beeldenparken in Europa staan, 
kreeg de titel ‘Crisis of Masculinity’ mee. 
Daarmee verwijst het Vlaamse duo naar de 
crisis waarin de moderne man zich bevindt. 
Een crisis die wordt veroorzaakt door de 
kritische moderne vrouw die zijn mannelijkheid 
en dominantie betwijfelt. En, niet in de laatste 
plaats, door hemzelf. Want de moderne man 
twijfelt natuurlijk vooral aan zichzelf. 

Hoe dan ook, de mannen achter ‘Een Zee van 
Staal’ stonden vrijdag hun mannetje. Zij hebben 
urenlang staan spitten en zwoegen. Nu pronkt 
het blauwe ‘Crisis of Masculinity’ op het beelden-
park alsof het hier altijd al heeft gestaan. 
Alsof het voor ‘Een Zee van Staal’ is gemaakt.

Foto: Peter Neijenhoff.

En hoe. De reddingsboot lag vol met pakjes. 
Kinderen mochten op de foto met Sint. 
De Pieten strooiden weer kwistig met hun 
zakjes pepernoten. Zelfs de brievenbus van 
een gezin moest het ontgelden. De vier 
stonden vanachter de ramen te zwaaien 
naar de optocht en zullen de komende tijd 
genoeg strooigoed hebben om de dagen 
door te komen. Een raamopening met 
daarin twee meisjes vormde ook een mooi 
doelwit om de zakjes in te werpen.

De MotorToerClub Wijk aan Zee zette de 
straten af en leidde het verkeer in goede 
banen. “Het begeleiden doen we nu een 
jaartje of acht”, vertelt Ron Krap, lid van 
de Toerclub en ook van het Sinterklaas- 
en Kerstcomité. “Er waren altijd een paar 
mensen aan het rondrennen tijdens de 
intocht om het zo veilig mogelijk te laten 

verlopen. Indertijd zaten we de avond voor 
de intocht te brainstormen. We hebben er 
een paar motorrijders bijgehaald en we 
hebben meteen meegedaan. Vanaf toen is 
het gaan rollen.” Ze begeleiden de intocht 
jaarlijks met ongeveer vijf motorrijders en 
dat doen ze met veel plezier. “In Wijk aan 
Zee ben je nooit klaar met de Sinterklaas-
intocht. Het is een soort dorpsfeest gewor-
den en dat moet vooral zo blijven.” 
Zodoende werd het ook dit jaar een mooie 
en veilige route door het dorp en een 
heerlijk kinderfeest dat hopelijk nog lang 
zo blijft. “Het is ongelofelijk”, merkt een 
bewoonster op die met haar kleindochter 
achter de koets aan loopt. “Het gaat al zestig 
jaar precies hetzelfde. Je zou er bijna 
emotioneel van worden.” 

Tekst: Merei Dekker/Foto’s: Hans de Bruijn.

Gelukkig: Sint is er!



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

Aflevering 12 (slot): Nico Snijders.
Een bescheiden bordje halverwege de strandopgang 
aan De Zwaanstraat markeert de ingang van het 
Nico Snijderspad. Geen officiële straatnaam, maar 
een initiatief vanuit het dorp voor de naamgeving 
van het pad dat omhoog loopt naar de radar-
bunker op het duin. Het idee voor de naamgeving 
komt van Ton Mars, die een van de initiatief-
nemers is voor “Rondje Wijk aan Zee”

De Wijk aan Zeeër Nico Snijders wordt op 20 
januari 1934 geboren. Als jong jochie maakt hij 
de Tweede Wereldoorlog op een heel directe 
manier mee. De familie Snijders behoort tot 
de kleine kring van negentien gezinnen, die na 
de evacuatie van 1942 in het dorp mag blijven 
wonen. Voor school moet Nico naar Beverwijk, 
maar als dat door de oorlogssituatie niet langer 
mogelijk is, zit hij in een klein klasje boven in 
Café De Zon. Wijk aan Zee maakt onderdeel 
uit van de Festung IJmuiden in het grote Duitse 
verdedigingswerk de Atlantikwall. Nico ziet hoe 
tientallen bunkers in de duinen worden aange-
legd. In het dorp is in die jaren niets te doen, 
er is een avondklok, om acht uur moet iedereen 
binnen zijn. De stilte wordt dan verstoord door 
regelmatig ratelend afweergeschut. Overdag gaat 
Nico op pad om granaatscherven te verzamelen 
ondanks dat de Dorpsduinen tot verboden 
gebied zijn verklaard. “Die granaatscherven 
waren soms nog warm” vertelt hij later. 
“We hebben een groot risico gelopen door hier 

te wonen. Het had heel anders af kunnen lopen, 
maar dat besef je dan niet”. Na de bevrijding 
keren de bewoners terug naar Wijk aan Zee in 
hun vaak uitgewoonde en beschadigde huizen. 
De door de bezetter achtergelaten inventaris van 
de bunkers is een welkome aanvulling voor het 
huisraad dat verloren ging. 

Nico wordt medewerker van het PWN, toezicht-
houder in het duinterrein dat hij op zijn duimpje 
kent. Hij heeft uit eigen waarneming ook een 
grote kennis van de plekken waar bunkers onder 
het duinzand liggen. In totaal zijn het er wel zo’n 
negentig. Dat we nu interessante bunkertochten 
kunnen maken is mede te danken aan Nico 
Snijders en het is dus terecht dat een pad op de 
route zijn naam heeft gekregen. Nico overlijdt 
op 29 september 2007 en ligt begraven op het 
kerkhof van de Odulphuskerk. 

Met dit verhaal over het Nico Snijderspad wordt 
de serie over de straatnamen afgesloten. Zouden 
er in de toekomst nog meer dorpsgenoten of ver-
dienstelijke personen vernoemd kunnen worden?
Straatnaamgeving is een bevoegdheid van de 
gemeente. Suggesties voor straatnamen zijn 
welkom, maar moeten wel passen in het beleid. 
Met de beperkte nieuwbouw mogelijkheden in 
ons dorp blijft de kans klein, dat we nog veel 
personen de eer aan kunnen doen een straat naar 
hen te vernoemen.

Tekst: Jan de Wildt.
Bron: “Wijk aan Zeeërs verhalen - 25 jaar Jutter”.

Op de foto van Greet Cudovan: Nico Snijders 
rechts, met Siem Durge en Wim Aardenburg.

Mensen van de straat
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Sinds juni van dit jaar is er in De Moriaan 
wekelijks een vrijwilligerssteunpunt. Sjoukje 
Slaager (56) zit achter de balie bij de ingang klaar 
om mensen te helpen aan vrijwilligersklussen. 
Maar ook organisaties en vereniging die mensen 
nodig hebben, kunnen zich melden. Tot nu toe is 
er nog niemand ‘aan de balie’ geweest en daarom 
doet Sjoukje een oproep: kom vooral langs op de 
dinsdagen tussen 9 en 13 uur. “Daar willen we 
naartoe, dat mensen hier binnen komen wandelen 
die vrijwilligerswerk hebben of willen doen.”

Dat kan van alles zijn. De voetbalvereniging 
die mensen nodig heeft, de Historische Dorps-
wandeling die vrijwilligers zoekt, maar ook 
zorginstellingen zoals bijvoorbeeld Heliomare. 
Het gaat niet alleen om het ‘traditionele’ vrijwil-
ligerswerk zoals bardiensten, patiëntenvervoer 
of koffie schenken. “We hebben een website voor 
Heemskerk, Beverwijk/Wijk aan Zee waar vraag 
en aanbod bij elkaar komen. Daar krijgen we nu 
wat meer animo voor. Dan komt er bijvoorbeeld 
een mailtje binnen van een barmedewerker die 
zich aanmeldt. Dan kijk ik of er een geschikte 
plek is voor hem. Mensen moeten de website en 
mij weten te vinden. Ook via mond-tot-mond 
reclame. Zo moet het gaan leven.”

In Wijk aan Zee is er inmiddels een succesje 
behaald. Een inwoner van het dorp was veertig 
jaar lang kok, maar werd door fysieke problemen 
afgekeurd. Hij meldde zich aan op de website. 
En Sjoukje hoorde in De Moriaan dat ze hulp 
kunnen gebruiken in de keuken. “Dus deze man 
is hier nu één keer in de week in de keuken aan 
het helpen. Hij stuurt stagiaires aan uit Helio-
mare die niet-aangeboren hersenletsel hebben. 

Zo deelt hij zijn kookervaring en begeleidt hij ze. 
Een goeie match dus.”

Buiten deze geslaagde interventie werkt de 
coronacrisis niet bepaald mee, merkt Sjoukje. 
Corona zorgde er bijvoorbeeld voor dat er geen 
vrijwilligers meer naar verzorgingshuizen kon-
den. “Het was heel lastig. Zorgcentra moesten 
heel veel zelf doen. Er waren weinig gezamenlijke 
activiteiten voor bewoners, want dat mocht 
allemaal niet.” Aan de andere kant kwamen er 
vanuit het sociaal team hulpvragen van mensen 
die geen boodschappen durfden te doen door 
corona of eenzaam werden. “We hebben vrij-
willigers ingezet voor coronahulp. Maar dat is nu 
wel een beetje voorbij.”

Voor de twijfelaars of mensen die denken dat het 
veel werk is, houdt Sjoukje een warm pleidooi 
om toch eens iets te doen. Ze is zelf ooit op een 
vrijwilligersmarkt gestrikt door de Brandwonden
stichting en is daar nog steeds wijkcoördinator 
voor collectanten. “Mensen denken vaak dat het 
veel gedoe is. Maar zoveel werk is het niet. 
Je maakt je één keer per jaar gedurende twee 
weken een beetje kwaad en dan is het zo 
geregeld. Dat geldt voor meer vrijwilligerswerk, 
het hoeft niet meteen elke week. Soms is het ook 
eenmalig. En het geeft voldoening.”
Sjoukje Slaager van het Steunpunt Vrijwilligers 
Beverwijk is elke dinsdag van 9 tot 13 uur in 
De Moriaan. Iedereen kan bij haar langskomen 
voor informatie. Bellen is ook mogelijk via 
0251-300 333. Of neem een kijkje op 

www.beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl

Tekst: Merei Dekker/Foto: Hans de Bruijn.

Steunpunt Vrijwilligers in De Moriaan
‘Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening’

Eind vorig jaar kreeg de bemanning van het 
KNRM-station in Wijk aan Zee het fantastische 
nieuws dat er in 2024 een nieuwe reddingboot 
komt. Na 31 jaar zal de ‘Donateur’ worden ver-
vangen door een nieuw te bouwen schip van 
de ‘van Wijk’ klasse. Deze nieuwe reddingboot 
zal iets langer zijn dan de huidige reddingboot 
en resulteert in het feit dat het fijne boothuis 
‘October’ te klein geworden is. 

Inmiddels is er een start gemaakt met de uit-
breiding van het station waarbij er aan de 
achtergevel een stuk wordt aangebouwd. 
Om de kosten te verminderen is de bemanning 
zelf hard bezig met sloopwerkzaamheden en zal 
er na de ruwbouw ook gewerkt worden aan de 
afwerking en inrichting van het nieuwe gedeelte. 
Om de laatste fase van de verbouwing te kunnen 
bekostigen is men afhankelijk van sponsoren en 
donaties. Zo heeft Keller Keukens inmiddels een 
mooie nieuwe keuken toegezegd, maar daarmee 
is men er nog niet. Er wordt verwacht dat er nog 

aanzienlijke kosten gemaakt moeten worden 
voor bijvoorbeeld schilderwerk, inrichting van 
het bemanningsverblijf, realiseren van een 
vergaderruimte, netwerkaanleg etc. 
Na een periode van slopen is men begonnen met 
het opbouwen van de uitbouw. Wat een geweldig 
gezicht nu duidelijk te zien is hoe groot alles 
wordt. 

De fase van de inrichting en afbouw wordt 
bekostigd door de bemanningsleden zelf en zij 
zijn dus op zoek naar bijdragen!
Helpt u mee aan de inrichting en verbouwing van 
het vernieuwde onderkomen? Het thuis van de 
KNRM Wijk aan Zee, waar men bijeenkomt na 
alle acties, maar ook iedereen opvangt die hulp 
nodig heeft! Donaties zijn mogelijk via:

tinyurl.com/ygalzd8k

Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen? 
Facebookpagina: KNRM station Wijk aan Zee of 
kijk op: www.knrm.nl/wijkaanzee

Donaties gezocht voor de verbouwing van het KNRM-station Wijk aan Zee
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Hoeveel auto’s hebben er sinds 2002 in totaal geparkeerd op de Dorpsweide? Dat was de vraag in de 
Jutter van oktober. Het goede antwoord: 158.712. De winnaar is Renee Wierenga. “We hebben best 
even zitten rekenen”, vertelt ze. Die moeite is beloond met een cadeaubon van Rosemary’s. Met een 
schatting van 602.005 auto’s zaten ze niet echt heel dicht in de buurt, maar dat zegt meer over de 
andere inzendingen…

Winnaar prijsvraag parkeren

Workshops in de Kop van WaZ
Workshop kerst- en nieuwjaarskaarten maken
Op woensdag 1 december van 10-12 uur leren 
Barbera Berghuis en Tineke van Hout je tips 
en trucjes om mooie effecten te krijgen met 
aquarelverf. Met deze tips kun je bijvoorbeeld 
een eigen kerst- en nieuwjaarskaart maken. 
Na de workshop kun je thuis de geleerde technie-
ken gebruiken en verder ontwikkelen, want 
je krijgt aquarelverf en een palet mee naar huis. 
De kosten voor deelname is € 14,50 inclusief
koffie en thee. Aanmelden kan via de mail: 
barbebo@gmail.com of tvanhout@casema.nl. 

Workshop abstract schilderen met acryl
Op woensdag 8 december van 10-12.30 uur 
zullen de twee kunstenaressen Angela Delsasso 
en Gea Nagel vol verve de deelnemers veel 
bijbrengen over het werken met acryl. 
Denk daarbij aan kleur, kunst, abstractie en 
humor. Als deelnemer bepaal je zelf de prijs van 

deze workshop; de richtprijs is € 25,- incl. koffie 
en thee. Inschrijven kan via de mail: 

angela.delsasso@kpnplanet.nl 
of geanagel@gmail.nl. 

Workshop dotpainting fietsbel beschilderen
Op zaterdag 11 december van 10-12 uur laat 
Angela Delsasso je kennismaken met dotpain-
ting en het spelen met kleuren en stippen. Je 
beschildert een fietsbel en geeft deze een eigen en 
vooral veel originaliteit mee. Richtprijs van deze 
workshop is € 25,- maar je bepaalt zelf wat je er 
voor over hebt. Koffie en thee zijn inbegrepen. 
Inschrijvingen kunnen gemaild worden naar: 

angela.delsasso@kpnplanet.nl.

Workshop Art Stones
Op woensdag 15 december van 10-12.30 uur 
geeft Angela Delsasso uitleg over verschillende 
materialen, maak je kennis met dotpainting en 
leer je hoe je een tekst op een steen kunt maken. 
Art Stones is een wereldwijd fenomeen en ook 
in de IJmond razend populair. Richtprijs voor 
deelname is € 25,-. Echter, je bepaalt zelf wat je 
voor deze workshop wilt betalen. Koffie en thee 
zijn inbegrepen. Inschrijven via mail naar:

angela.delsasso@kpnplanet.nl.

Voor alle workshop geldt dat inschrijving ook 
mogelijk is bij de Kop van WaZ, Voorstraat 12 
in Wijk aan Zee. De Kop is open van donderdag 
t/m maandag van 13-17 uur.

Aan de handbal, om precies te zijn. Want bij 
SV Wijk aan Zee wordt niet alleen gevoetbald, 
maar net zo goed gehandbald. Zo’n twaalf jaar 
geleden gingen de twee clubs samen. Bij deze fusie 
was Linda nauw betrokken. In haar dagelijks leven 
werkt ze als klerk op een notariskantoor en met 
deze kennis kon ze het fuseren van de verenigingen 
goed begeleiden.

Linda (51) is geboren in Beverwijk. Linda woont 
vanaf 1998 aan de Tappenbeckstraat en woont 
hier samen met Jeroen Hoek. Uiteraard kende 
ze Wijk aan Zee al goed, van het uitgaan en het 
strand. Toen ze net in het dorp woonde vroeg een 
vriendin of ze geen secretaris van de handbal-
vereniging wilde worden. Zo geschiedde. 
En zoals het vaak binnen de vereniging gaat, 
dat was pas het begin. Na de fusie werd Linda 
lid van bestuur en verantwoordelijk voor de 
handbalzaken. 

Linda’s beide kinderen zijn geboren in Wijk aan 
Zee. Dochter Michelle ging op jonge leeftijd 
al handballen bij de club, met haar moeder als 
coach. Linda is al die jaren begeleider gebleven 
van dit team en heeft door de jaren het spelletje 
goed leren kennen. Langs de lijn bij de 
A-junioren staat inmiddels een zeer ervaren 
coach die alle kneepjes van het handbal kent. 
Mooi dat een team al zo lang met elkaar speelt. 
Wat is het geheim? “Het plezier in het spel”, 

vertelt Linda. “Maar ook het samenspelen, het 
samen groeien als team, dat is toch wel het 
belangrijkste.” Linda coacht alleen nog tijdens 
de wedstrijd: “Daar wordt het spelletje echt 
gespeeld. Juist die wedstrijden misten we dan ook 
erg in de afgelopen corona-periode. Dat was niet 
prettig voor de jeugd. Het is zeker niet te hopen 
dat we met de nieuwe maatregelen dit seizoen 
weer die kant opgaan.” 

Op dit moment heeft de handbalafdeling een 
H-jeugd, E-jeugd, D-jeugd, Dames A, senioren, 
dames-midweek en een Oldstars (walking hand-
bal) team. Zo is er iedere week genoeg te regelen 
voor Linda. Zeker als je ook nog regelmatig 
bijspringt in de kantine en niet te vergeten: gaat 
kijken bij de wedstrijden van zoon Quinten, die 
voetbalt bij SV Wijk aan Zee. Rustig een boek 
lezen in het weekend? Dat schiet er vaak bij in….
Linda is al jarenlang een zeer gewaardeerde vrij-
williger, ze doet fantastisch werk voor de club.
Daarnaast is ze een ware ambassadeur die ook 
graag van deze gelegenheid gebruik maakt om 
een oproepje te doen binnen het dorp: “We 
zoeken iemand voor de functie van secretaris.
Mocht je interesse hebben, kom even langs. 
En lijkt het je leuk om te komen handballen, 
kom gewoon lekker een periode meetrainen om 
te kijken hoe je het vindt. Je bent altijd welkom!”

Tekst: Martin de Vlugt/Foto: Hans de Bruijn.

Kerstsamenzang op 19 december
Laten we hopen dat het gewoon weer kan: samen kerstliedjes zingen op het plein, met knapperend 
hout in de vuurkorven, broodjes bakken aan een stok, dampende chocolademelk of een glühwein 
en kerstkransjes van de Kerstman. Dit jaar is de muzikale begeleiding in handen van onze eigen 
blaaskapel ‘Het Dorp’. We hopen elkaar allemaal te zien op zondag 19 december om 17.30 uur op het 
Julianaplein!

AAN DE BAL.. Linda van der Kolk
   Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee

Nationale boomfeestdag Wijk aan Zee

Op 10 november werd de Nationale boomfeest-
dag gevierd in Wijk aan Zee op de speelplek aan 
de Stetweg! In samenwerking met het NME is er 
die ochtend samen met de kinderen en de jonge-
ren van het SIG - Anneko van der Laanhuis een 
aantal bomen aangeplant. Het thema dit jaar was:
‘Bomen maken gezond!’ Het belang van groen 
in de directe leefomgeving wordt steeds meer 
erkend en gewaardeerd. Groen heeft positieve 
effecten op de gezondheid van kinderen. 

In een groene omgeving bewegen kinderen meer, 
ontwikkelen ze betere motorische vaardigheden 
en laten ze meer divers en creatief spel zien. 
Ook heeft een groene omgeving positieve 
effecten op het psychisch wel-bevinden: kinderen 
ervaren er minder stress en meer rust en ze 
kunnen zich er beter concentreren. 
De kinderen en jongeren waren erg enthousiast 
met het scheppen van de grond, zodat de bomen 
stevig in de grond kwamen te staan.
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Binnen drieënhalf jaar kan in ieder geval een 
ongezonde cokesfabriek in IJmuiden gesloten 
worden. Dat blijkt uit een verklaring van de 
nieuwe site-directeur van Tata in IJmuiden, 
Jeroen Klumpert, tijdens het zogeheten Buren-
overleg.Voorwaarde is dat de Provincie snel met 
de nodige vergunning komt. De Dorpsraad heeft 
de Provincie aangespoord in actie te komen in het 
belang van de volksgezondheid.

Het Burenoverleg is een vast overleg van de Tata-
directie met vertegenwoordigers van bewoners-
organisaties. Klumpert sprak daar over de zoge-
heten DRI, Direct Reduction Iron. Dit is een 
installatie die een hoogoven en daarmee ook 
cokes overbodig maakt. In een DRI kan ijzererts 
namelijk met aardgas in plaats van met cokes 
tot ruw ijzer worden gereduceerd. Met een DRI 
kan in IJmuiden in ieder geval een van de twee 
cokesfabrieken onmiddellijk sluiten. 
De voordelen voor de gezondheid van om-
wonenden zijn overduidelijk: de cokesproductie 
en het cokes verstoken in een hoogoven zijn het 
smerigste deel van de staalproductie en tevens 
het voor de gezondheid meest schadelijke. 
Kanker en hartfalen kunnen direct gelieerd 
worden aan de uitstoot. 

Veel staalfabrieken die vergroenen installeren 
een DRI. In de routekaart van Tata staat een 
DRI op zijn vroegst in 2030 op het programma. 
De bewoners vinden dat onverantwoord lang 
duren. De lange doorlooptijd zit ook de FNV niet 
lekker. De FNV Metaal liet in mei van dit jaar al 
weten dat Tata prima binnen vijf jaar het grootste 
deel van zijn productie kan vergroenen. Ruw 
ijzer maken in de hoogovens is voor Tata echter 
makkelijker en goedkoper. De bewoners van de 
IJmond betalen de prijs met hun gezondheid.

De nieuwe site-directeur pakte de handschoen 
op tijdens het Burenoverleg. Hij verklaarde ten 
overstaan van iedereen: ‘Als de vergunning in 
zes maanden op tafel ligt, dan staat de DRI 
er vanaf dit moment binnen drieënhalf jaar. 
Daar steek ik mijn nek voor uit.’ De directeur 
Gezondheid, Veiligheid en Omgeving, Marco 
Workel, ook aanwezig, beaamde dit. De drieën-
half jaar staat voor een jaar ontwerpen en door-
rekenen plus tweeënhalf jaar bouwen, lichtten zij 
toe. Het ontwerpen en doorrekenen is al begon-
nen en kan terwijl het vergunningtraject loopt 
worden voortgezet. Volgens Klumpert is levering 
geen groot probleem. ‘We praten al met de drie 
DRI technologie leveranciers.’ Van de concurren-

tie heeft IJmuiden niet veel te duchten, stelden de 
twee directeuren. Tata staat namelijk voorin de 
rij. ‘We zijn in de forefront van de industrie. 
Dus de leveringsproblemen door te grote vraag 
zijn wij nog voor,’ aldus de twee.

De Dorpsraad heeft Jeroen Olthof, de gedepu-
teerde die namens de Provincie over Tata gaat, 
in een brief opgeroepen hier werk van te maken. 
‘Wij roepen u, de vergunningverlener, met klem 
op om gebruik te maken van de flexibiliteit in 
de regelgeving opdat de procedures versneld 
worden en waar nodig het wettelijk regelgevings-
kader aan te passen met een noodregeling gezien 
de hoge urgentie. In de corona-crisis hebben wij 
gezien dat de volksgezondheid zo geholpen werd: 
dankzij een noodwet was de snelle goedkeuring 
van vaccins mogelijk.’

Ook de verschillende ministeries zijn aange-
schreven. ‘Dit is een kans die we niet kunnen 
en mogen laten lopen,’ zegt voorzitter Vera van 
Waardenburg. ‘De cokesproductie schaadt de 
gezondheid van bewoners van de IJmond. 
De Dorpsraad strijdt al sinds 2013 voor sluiting 
van in ieder geval de sterk verouderde en 
lekkende cokesfabriek2.’

Snelle sluiting van een cokesfabriek niet laten lopen

De luchtkwaliteit in de IJmondregio staat 
onder druk. Gevolg hiervan is dat inwoners 
bezorgd zijn over hun gezondheid en de leef-
baarheid. “Verbeter je de luchtkwaliteit, dan 
verbeter je de leefomgeving van inwoners én 
de beleving daarvan. En daarmee bevorder 
je ook de gezondheid”, zegt wethouder van 
Velsen Sebastian Dinjens namens de IJmond-
gemeenten. In januari 2020 ondertekenden 
de IJmondgemeenten daarom het Schone 
Lucht Akkoord (SLA). Met het SLA werken 
gemeenten er naar toe om in 2030 de wereld-
gezondheidsnormen voor luchtkwaliteit, op 
het gebied van fijnstof en stikstof, te behalen. 
De ambitie om deze normen te halen, is 
IJmondiaal uitgewerkt in het Programma 
Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond. 

Het programma bevat maatregelen op 
het gebied van industrie en bedrijvigheid, 
mobiliteit en scheepvaart en onze woon- en 
leefomgeving. De maatregelen zetten vooral 
in op vermindering van uitstoot van stik-
stofdioxide en fijnstof en dragen ook bij aan 
de reductie van CO2 uitstoot in de IJmond. 
Nadat het ontwerpprogramma zes weken ter 
inzage heeft gelegen en de zienswijzen van 
inwoners zijn verwerkt, is het programma 
ter vaststelling aan de colleges voorgelegd. 
Het programma wordt nu aangeboden aan 
de gemeenteraden. Daarna start zo snel 
mogelijk de uitvoering van de maatregelen.

Bezorgdheid inwoners over gezondheid 
en leefbaarheid
De luchtkwaliteit in de IJmond staat onder 
andere onder druk door de zware industrie 
en het vele gemotoriseerde verkeer, over de 
weg, het water en door de lucht. 
Recent gezondheidsonderzoek van het 
RIVM laat zien dat in de IJmond inwoners 
vaker met acute gezondheidsklachten en 
chronische aandoeningen bij de huisarts ko-
men, in vergelijking met andere industrie-
gebieden. Inwoners maken zich steeds meer 
zorgen over hun gezondheid en de leefbaar-
heid in de IJmond.

Concrete maatregelen door gemeenten
Naast andere (gezondheids)onderzoeken en 
programma’s die er lopen, waaronder het 
programma Tata Steel 2020-2050 dat door 
de provincie en IJmondgemeenten is opge-
steld, gaat dít programma over maatregelen 
die gemeenten zelf gaan uitvoeren. Dit doen 
zij samen met inwoners en bedrijven. 
Zo worden bedrijven gecontroleerd op de 
uitstoot naar de lucht van zeer zorgwekken-
de stoffen en hoe ze die kunnen terugdrin-
gen. Ook gaan de IJmondgemeenten 
de 25 grootste bedrijven (naast Tata Steel) 
meer controleren op hun stookgedrag. 
De bedrijven ontvangen advies over welke 
maatregelen zij kunnen nemen om hun 
energieverbruik te verminderen, zodat hun 

uitstoot minder wordt. Daarnaast wordt 
gekeken naar de mogelijkheid om in havens 
schone(re) brandstoffen te gaan gebruiken 
en loopt er een verkenning met haven-
bedrijven over de havengelden, waarbij de 
vervuiler (meer) betaalt. 
Verder gaan gemeenten via campagnes 
inwoners bewuster maken van de invloed op 
de luchtkwaliteit door het gebruik van hout-
kachels, openhaard of barbecue. 
En er is het programma IJmond Bereikbaar, 
dat werknemers stimuleert de fiets- of OV 
te gebruiken voor hun woon-werkverkeer. 
Dit programma wordt voortgezet en uitge-
breid.

Kwetsbare groepen en hoge blootstelling 
aan luchtvervuiling
Aanvullend op het programma Gezondheid 
& Luchtkwaliteit IJmond willen de IJmond-
gemeenten in aanmerking komen voor 
de zogenaamde ‘gebiedsgerichte aanpak’ 
van het Rijk. Het Rijk helpt dan enerzijds 
mee om te zoeken naar de meest effectieve 
maatregelen en (aanvullende) initiatieven 
om luchtvervuiling te verminderen. Daarbij 
wordt er specifiek gekeken naar groepen 
die het meest kwetsbaar zijn, waaronder 
kinderen en ouderen, en mensen die veel 
blootgesteld worden aan luchtvervuiling. 
Aan de andere kant is er ook financiële hulp 
aangevraagd. 

Colleges IJmondgemeenten stellen programma 
Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond vast

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.omgeving.tatasteel.nl/meldformulier.html
www.gisviewer.odnzkg.nl/tatasteel/
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/iets-melden
Gemeente Beverwijk en Gebeidsverbinder 
Beverwijk-West voor: Leefbaarheid, Sociale 
Samenhang en Bewonersparticipatie 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

Colofon
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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: Merei Dekker, Jolien Herber, Jacky de Vries, 
Alie Blokhuis, Jan-Paul van der Meij, Hans de Bruijn.

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: 1350 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

Actie Red de Zon nog in volle gang
De initiatiefnemers van Red De Zon werken nog 
steeds keihard aan het behoud van de dorpskroeg 
in Wijk aan Zee. ‘We zijn doorlopend gesprekken
aan het voeren met potentiële financiers’, legt 
woordvoerder Saskia van der Meij uit. 
‘We hebben er nog alle vertrouwen in dat het gaat 
lukken, maar het vraagt geduld.’

Op dit moment opereren de initiatiefnemers 
enigszins in de luwte. ‘We hebben veel tamtam 
gemaakt voor de crowdfunding en dat was ook 
nodig. We hebben zo binnen korte tijd een aan-
zienlijk bedrag binnengehaald, waarvoor we heel 
dankbaar zijn. De mensen met wie we in gesprek 
zijn voor het resterende bedrag, hebben ons 

gevraagd om wat minder te communiceren. 
Om het proces niet te verstoren. Daar houden we 
ons dan ook maar aan, alles voor de goede zaak.’
De gesprekken met de reguliere banken verliepen 
moeizaam. ‘We hadden goed contact met de 
Rabobank, maar na verloop van tijd merk je toch 
dat veel banken wat minder maatschappelijk 
betrokken zijn dan ze doen voorkomen’, legt 
Martin de Vlugt uit. ‘Dat was voor ons wel 
ontluisterend. We zijn nu andere paden aan het 
bewandelen en die gesprekken verlopen een stuk 
constructiever.’

De huidige eigenaren Ad en Carla geven de 
initiatiefnemers nog wat tijd. ‘Het café loopt 

goed en we hoeven niet morgen al te stoppen. 
Op termijn wel en dan is het onze wens dat 
De Zon in de huidige vorm bewaard blijft. 
Daarom ondersteunen we dit initiatief.’
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Dorpskerk
Zondag 5 december 10.00 uur
Tweede zondag van de advent
Voorganger: Mevr. ds. M. Myburgh
Zondag 12 december 10.00 uur
Derde zondag van de advent
Voorganger: ds. S. Schippers
Vrijdag 24 december 22.00 uur - Kerstnacht
Voorganger: ds.J.M.F. Bellwinkel te Leiden
Zaterdag 25 december 10.30 uur - Kerstmis
Gezinsdienst door kerkenraad

Odulphuskerk
Zaterdag 4 december 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: J. de Wildt
Zondag 12 december 10.00 uur
Woord en communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: diaken Marcel de Haas
Zaterdag 18 december 19.00 uur
Familieviering met Jeugdkoor
Voorganger: diaken Marcel de Haas 
Vrijdag 24 december Kerstavond 19.30 uur
Kerstviering met Jeugdkoor en Themakoor
Voorganger: pastor Nico Smit
Zaterdag 25 december Kerstmis 10.00 uur
Kerstviering met Odulphuskoor
Voorganger: diaken Marcel de Haas
Zondag 26 december 2e Kerstdag 10.30 uur
Nog geen nadere gegevens

Coronamaatregelen bij de kerstvieringen:
De anderhalve meter maatregel is weer van 
toepassing en daarom moet u zich aanmelden
voor beide Kerstvieringen bij: Leny Stolp, 

tel. 375373, email: leny.stolp@icloud.com

KERST-IN in Odulphuskerk
Vanwege het grote succes van vorig jaar heeft het 
Jeugdkoor Wijk aan Zee voor u weer een kerst-
show voorbereid. Ze gaan dat opvoeren in de 
Odulphuskerk op zaterdag 11 december.
Er zal gezongen en gedanst worden, er worden 
gedichten voorgelezen, de Kerstman en Rudolf 
komen langs en nog veel meer. Het wordt één 
groot feest en is geschikt voor jong en oud. 
Er wordt begonnen om 19.00 uur.
Voor dit evenementen geldt de QRcode naast de 
anderhalve meter maatregel. 

Kennemer Christmas Carol Singers
De Kennemer Christmas Carol Singers is een 
regionaal kerstkoor met veel mooie Engelse 
Christmas Carols op het repertoire. Naast 
Engelstalig zingen zij ook Nederlandstalig. 
Met 50 koorleden brengen zij het kerstgevoel tot 
leven. In september zijn ze begonnen met repete-
ren in De Moriaan onder leiding van Wim Duin 
en daar wordt het hele jaar al naar uitgekeken. 
Het kerstgevoel zit er dan meteen in. Saamhorig 
werken ze naar de concerten toe die in december 
plaatsvinden op mooie locaties. Dit jaar zal het 
afsluitende concert plaatsvinden in de grotere 
Odulphuskerk. Voor dit evenementen geldt de 
QRcode naast de anderhalve meter maatregel. 

Nieuws uit de huisartsenpraktijk
Binnenkort ontvangt een aantal van u een brief 
in de bus. Deze komt van uw huisartsen.
Wij willen graag voorkomen dat mensen botten 
breken. Een aantal mensen, onder andere 
ouderen, maar ook bij het gebruik van bepaalde 
medicijnen, loopt een hoger risico op het breken 
van botten. Een van de methodes om de kwets-
baarheid vast te stellen is om door middel van 
een bot dichtheid meting te onderzoeken of uw 
bot zodanig bros is dat u makkelijk iets breekt.
In de brief staat uitgebreid uitleg over de risico 
factoren, de kosten (wordt geheel vergoed maar 
gaat wel van het eigen risico af) en of u in aan-
merking komt voor dit onderzoek.

We hopen dat u allen mee wilt doen als u de brief 
heeft gehad.

Met vriendelijke groet,
M. Burger en D. Hooijberg, uw huisartsen.

Agenda
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Woensdag 1 december
Kop van WaZ: Workshop kerst- en nieuwjaars-
kaarten maken; 10.00–12.00 uur

Vrijdag 3 december
De Moriaan: Dorpslunch; 12.00-13.30 uur

Zondag 5 december
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14.00 uur

Dinsdag 7 december
Huiskamer Bert Kisjes: Opnames van de Wijk 
aan ZeeDee; 14.00-24.00 uur

Woensdag 8 december 
Kop van WaZ: Workshop abstract schilderen met 
acryl; 10.00–12.30 uur
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur

Zaterdag 11 en zondag 12 december
Café de Zon: Vintage café

Zaterdag 11 december
Kop van WaZ: Workshop dotpainting fietsbel 
beschilderen; 10.00-12.00 uur
Odulphuskerk: Kerst-in jeugdkoor; 19.00 uur

Zondag 12 december
De Moriaan: WijkerToren Jeugdschaaktoernooi; 
9.00–18.00 uur

Dinsdag 14 december 
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur

Woensdag 15 december 
Kop van WaZ: Workshop Art Stones; 10.00-12.30 
uur

Vrijdag 17 december
Doolhof: Kerst Seniorenochtend met lunch 
vanaf 75 jaar; 10.00 uur
De Moriaan: Kerststukjes maken; 14.15 uur

Zaterdag 18 december
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
De Moriaan: Moriaan Darts; 20.00 uur
Inschrijven vanaf 19.00 uur

Zondag 19 december
Julianaplein: Kerstsamenzang; 17.30 uur

Woensdag 22 december
Odulphuskerk: Kerstconcert van de Kennemer 
Christmas Carol Singers; 20.00 uur

Dinsdag 28 december
De Moriaan: Sport & Spel Instuif voor kinderen 
t/m 12 jaar; 13.00–15.30 uur

Woensdag 29 t/m vrijdag 31 december
Café de Zon: Hein de Vries Schaaktoernooi

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud 
van mogelijke corona-maatregelen.

Oud papier ophalen
SV Wijk aan Zee haalt weer oud papier op

zaterdag 18 december
Met de opbrengst daarvan kunnen de groeiende 

kosten van de vereniging worden betaald. 
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.

Zwerfvuilopruimactie

Op zaterdag 4 december vindt er weer een 
schoonmaakactie van zwerfvuil plaats in Wijk 
aan Zee. Om 10.00 uur wordt gestart vanaf de 
Spar. Gereedschap is aanwezig. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers zal in een uur een zo groot 
mogelijk gebied van zwerfvuil worden ontdaan. 
Na afloop bestaat de mogelijkheid om in Café de
Zon nog wat na te praten met een gratis drankje.

Kerstseniorenochtend 17 december
Het Team Kofferbakmarkt organiseert in de 
kantine van s.v. Wijk aan Zee een seniorenochtend 
voor onze dorpsgenoten van 75 jaar en ouder.

De Kerstman zal u tussen 10.00 en 10.15 uur 
verwelkomen en na het welkomstwoord zal er, 
onder  rustige Kerstmuziek, een kopje koffie of 
thee met wat lekkers worden geserveerd.
De seniorenochtend wordt afgesloten met een 
heerlijk kopje soep en een broodje.
Tijdens het samenzijn zullen er oude foto’s van 
Wijk aan Zee en haar inwoners worden getoond.

Bent u geïnteresseerd in deze seniorenochtend 
en behoort u tot de doelgroep dan kunt u zich tot 
uiterlijk 10 december opgeven bij Leny Stolp. Zij 
is bereikbaar via 0215-375373 of 06-27448592, 
en indien u moeilijk ter been bent en niet kan 
worden gebracht en/of gehaald dan kunt u dit 
aan Leny doorgeven. Hetzij uitdrukkelijk 
vermeld dat er maximaal 60 plaatsen beschikbaar 
zijn en vol is vol, dus geef u snel op. Tenslotte 
wijst het team u erop dat er gecontroleerd wordt 
op uw QR-code en identiteitsbewijs, vergeet deze 
dus niet mee te nemen. Het mag voor zich spre-
ken dat wij de coronamaatregelen van de regering 
respecteren en bestaat er de mogelijkheid dat het 
evenement geen doorgang kan vinden, houdt de 
nieuwsberichten hierover goed in de gaten.
Wij hopen u 17 december te kunnen begroeten.

Team Kofferbakmarkt.
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