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Grootmeesters,
grootouders en
grote schaakfans...

Wist u dat:
… er ongeveer 1800 deelnemers meedoen
aan het Tata Steel Chess Tournament 2012.
… tijdens het schaaktoernooi tussen de 2500
en 3000 auto’s op de Dorpsweide worden
geparkeerd, en alles geregeld wordt door
vrijwilligers.
… als het veel sneeuwt of regent en de weide
in een modderpoel verandert, de vrijwilligers
de auto’s naar een andere plek moeten zien te
loodsen.
… er in de Moriaan tijdens het toernooi
1200 liter erwtensoep wordt geserveerd.
… het schaaktoernooi het grootste schaaktoernooi van de wereld is.
… het schaaktoernooi één van de belangrijkste evenementen van de hele provincie
Noord-Holland is? Dan weet u nu dat Wijk
aan Zee een heel belangrijk dorp is!

In januari staat Wijk aan Zee helemaal in het teken van het internationale
schaaktoernooi ‘Tata Steel Chess tournament’. De huisjes zijn volgeboekt, de
hotels goed bezet en ook de restaurants hebben veel aanloop in deze periode.
Een jaarlijks terugkerende competitie, maar ook een terugkerende tijd van
drukte en gezelligheid voor het kustdorp. Vooral bij de horeca.

~ Georges van Luijk ~

“Het is heel druk en keihard werken, maar
vooral: heel gezellig. Het schaaktoernooi is heel
belangrijk voor ons”, vertelt Afra Fennema van
de Moriaan. “Maar volgens mij geldt dit voor
alles in Wijk aan Zee. Het toernooi is tot en met
2013 gegarandeerd, de vraag is nog hoe het na die
tijd zal gaan. Wij hopen natuurlijk dat het wordt
voortgezet. Misschien dat de toernooileiding daar
dit jaar een uitspraak over kan doen. Iedere dag
is anders, met andere groepen en andere spelers.
Het is enig met al die mensen over de vloer, drie
weken buffelen, maar wel heel gezellig”.
Dat het druk is, kan Bart Brethouwer van
het Visserhuis alleen maar beamen. “Met de
tienkamp begint voor ons de echte drukte. Deze
schakers komen schaken en vakantievieren. Ook
gebeurt het vaak dat iemand die alleen komt eten,
plaats neemt aan de stamtafel en dat de volgende

gasten daar ook bij aanschuiven. Uiteindelijk
raakt de tafel helemaal vol en vervolgens krijg je
ze de deur niet meer uit. Ook de grootmeesters
komen gewoon een visje eten.”
Een grote reunie
Volgens Carla van Schie van Café de Zon is het
één grote reunie. “Ieder jaar komen dezelfde
mensen terug. Bij ons spelen de laagste groepen,
het deelnemersaantal ligt tussen de 70 en 100
schakers. Ze willen niet hoger spelen, want dan
moeten ze naar de Moriaan. Ze komen hier
om te eten, te roken en te biljarten, gezellig een
biertje doen”. Grappige dingen gebeuren er ook.
“Zo kwam een keer een schaker terug met de
mededeling dat zijn vork het niet meer deed.”
Schakers hebben zo hun vaste gewoonten, vertellen David en Esther Obadia van Snackcorner.
“Een van de grootmeesters komt altijd een keer

Magie van de Natuur
Vrijdag de 13 e in de KOP van WaZ

bij ons langs, neemt plaats aan dezelfde tafel en
bestelt steevast hetzelfde gerecht. We krijgen
niet alleen de schakers maar ook bijvoorbeeld
grootouders die op de woensdag met hun kleinkinderen naar het schaken komen”.
Kortom: het schaaktoernooi is een traditie
voor het dorp. Voor Carla Zonneveld, die al
jarenlang de Horse Club runt, zijn het hele
leuke weken, “uniek voor Wijk aan Zee”, schetst
ze. Noemenswaardig is dat de Horse Club op
6 januari 30 jaar bestaat! “Je proeft de speciale
sfeer in het dorp, of je nu van schaken houdt of
niet. Je hebt veel vaste mensen, die je maar een
keer per jaar ziet, maar je kent elkaar. Wij zien
extra aanloop en dat maakt het zakelijk ook
aantrekkelijk in een periode die doorgaans voor
de horeca rustig is. Het is een aparte belevenis.
Wij zijn er heel blij mee”.
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~ Sonja Waschkowitz ~

Nieuwjaarsborrel in De Zon

Op zondag 8 januari van 17.00 tot 19.00 uur heeft
elke Wijk aan Zeeër de mogelijkheid om zijn/
haar medeburger een goed, fijn, geweldig, fantastisch, mooi, heerlijk en gelukkig nieuwjaar te
wensen in café De Zon. De borrels zijn op kosten
van SaWaZ. Er is muzikale omlijsting van Slagzij.
We hopen zowel de jongere als de oudere

bewoners van Wijk aan Zee te mogen treffen.
Een ieder is van harte welkom...

Van de redactie
Zeevonk, een zeldzaam zeespektakel van jewelste. Kust- en zeemensen hebben het geluk dit heel af en
toe te mogen aanschouwen. Het aan komen rollen op zee van lichtgevende golven, je stappen die oplichten in het zand bij de branding en de honderden balletjes die licht gaan geven als je het water in beweging
brengt, magie! Dat is de natuur op haar best: ze mengt wat omstandigheden door elkaar en laat een
wonderbaarlijk verschijnsel ontstaan.
Ginny Bartholomée liet zich inspireren door dit natuurverschijnsel. Ze heeft niet getracht het na
te maken, ze heeft er een eigen draai aan gegeven. Haar zeevonk bestaat uit 130 met de hand gegoten
keramische balletjes, die hun licht zacht wiegend in het donker prijsgeven. Laat je in vervoering
brengen door licht, beweging en geluid. Een kortstondige beleving, maar wel een intense!
Ernie Gerrits heeft zich laten inspireren door het Noorderlicht. Ze is een van de gelukkige mensen
die naar het noorden is geweest en het Noorderlicht heeft mogen aanschouwen en dat heeft zoveel
indruk gemaakt dat ze het heeft vastgelegd op doek.
Daphne Verheijke is een kunstenares geïnspireerd door de natuur. Grote doeken met intense
kleuren weergeven de natuur. Ze zoekt naar een eigen stijl en dat is best moeilijk want er is al
zoveel gemaakt. Daphne probeert wel kritisch te zijn op wat ze maakt en ze is niet snel tevreden.
Schilderen is een wonderlijk fenomeen, zo is HET daar opeens en dan schildert ze de magie weer weg.
	Vrijdag de dertiende opening vanaf 17.00 uur. Expositie tot 7 april. De KOP van WaZ is altijd open
op donderdag en vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur en zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Voorstraat 12 in Wijk aan Zee.
www.kopvanwaz.nl

Het kan eigenlijk niet missen dat u iets
opgevallen is aan deze Jutter: de andere kop,
het nieuwe lettertype en de nieuwe opmaak.
Kortom: de nieuwe outfit van onze oude,
vertrouwde dorpskrant. We hebben dit kunnen
doen dankzij de goede ideeën en belangeloze
inzet van dorpsgenoot en professioneel
vormgever Peter Neijenhoff. Hiermee is de
Jutter meer tot krant geworden, maar laat zich
tegelijkertijd nog wel duidelijk onderscheiden
van de kranten die dagelijks en/of wekelijks in
onze brievenbussen worden gestopt.
Een andere nieuwigheid is dat we ervoor
gekozen hebben de Jutter voortaan op duurzaam papier te laten drukken. Dit is nog steeds
op wit papier, maar degenen onder ons met
scherpe ogen kunnen een hele lichte spikkel bespeuren. De keuze voor duurzaamheid
hebben wij kunnen maken omdat de kosten

nagenoeg hetzelfde zijn en dat de kwaliteit
gehandhaafd blijft.
	Maar er zijn meer veranderingen te melden.
Zo is ons teamlid van de Jutter Carla Seelemeijer na 12 jaar gestopt met het opmaken van de
Jutter. Zij was degene die de Jutter het digitale
tijdperk heeft ingeloodst, ofwel de overgang
van het letterlijke knip en plakwerk naar het
digitaal opmaken. Chapeau! Het stokje is nu
overgenomen door Marian van den Hul, met
deze eerste editie van 2012 als resultaat.
Kortom: Passend bij de start van een nieuw
jaar presenteren wij de Jutter ‘nieuwe stijl’.
Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt! En wat
de inhoud betreft: als redactie gaan we er weer
voor om ook dit jaar, met uw bijdragen voor de
Jutter, er een lezenswaardig blad van maken!
~ Sonja Waschkowitz ~
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Wijk aan Zeese kunstenaars

Stephanie Dumoulin

Stephanie Dumoulin woonde in Amsterdam, maar wilde graag aan zee wonen.
Haar vriendin vertelde dat het huis naast dat van haar ouders te koop was, in Wijk aan
Zee. Zo kregen Stephanie en haar man Didier op 1 september 2011 de sleutel van hun huis
aan de Burgemeester Rothestraat. Sindsdien is er keihard gewerkt om de woning aan
te passen aan hun smaak. Het laatst wat aan de beurt zal zijn is de studio op zolder, de
werkplek van fotografe Stephanie Dumoulin.

Na de Havo wilde Stephanie fotografie gaan
studeren aan de Haagse Kunst Academie. Maar
dat ging niet door. “Tot mijn teleurstelling werd
ik afgewezen, omdat ik niet voldoende ervaring
had. Ik moest me het volgend jaar nog maar eens
aanmelden. Toen ben ik eerst maar het VWO

Champagne
“Omdat ik het Frans beter wilde spreken, ben ik
Frans en Internationale Bedrijfscommunicatie
gaan studeren in Utrecht. Mijn scriptie ging
over champagne waardoor ik veel in contact
kwam met champagnehandelaren en in het
bijzonder één in Den Haag. Deze bracht mij in
contact met het Champagnebureau. Dit is een

Foto: Stephanie Dumoulin

Foto: Harold Pereira

gaan doen. Daarna ben ik, zeer tegen de zin
van mijn vader, zonder een echt doel naar
Frankrijk gegaan. De eerste negen maanden
ben ik in Annecy naar school gegaan om de taal
goed te leren. Daarna ben ik in de buurt van
Saint-Tropez in een restaurant gaan werken.
Ik was waanzinnig gefascineerd door de cultuurverschillen van de Nederlandse levensstijl
en de Franse ‘joie de vivre’. In Nederland gaat
men voor een mooi bankstel, in Frankrijk zit
men liever op een eenvoudige bank of zelfs een
keukentafel met vier stoelen onder een TL balk,
maar dan wel eten buiten de deur en het liefst
in een sterrenrestaurant.”

Franse organisatie, die champagne probeert
te promoten in de rest van de wereld. Ik werd
directeur van de Nederlandse vestiging. Ik had
contacten met professionelen, zoals sommeliers,
maar ook met de pers. Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan, en in 2008 heb ik mij
aangemeld bij de Foto Academie in Amsterdam.
De champagne werd afgebouwd en per 1 januari
2012 stop ik hier definitief mee. Nu wil ik nog
alleen met de fotografie bezig zijn.”
Portretten en landschappen
“Mijn specialiteit is portretfotografie en
landschappen, het spelen met licht is geweldig.
Ik heb speciaal een heel bijzonder toestel

gekocht, een Linhof 4 x 5”, dit analoge toestel
met negatieven heeft in tegenstelling tot andere
camera’s een lens die zodanig is in te stellen
dat je de scherpte kunt beïnvloeden. Hierdoor
ontstaat een diepte die met een digitale camera
nooit is te bereiken.
Leven van de fotografie als kunst is voor
mij nog niet mogelijk, vandaar dat ik met baby
fotografie mijn boterham moet verdienen.
Ik heb ook wel eens een bruidsreportage gemaakt, maar daar heb ik niets mee. Binnenkort
krijg ik in Amersfoort mijn eerste expositie met
portretten en landschappen, en ik hoop ook snel
in Wijk aan Zee te kunnen exposeren”.
~ Georges van Luijk ~
Foto: het wrak van de Vrijheit voor de kust bij Heemskerk

eenkomsten. Maar de belangrijkste reden is dat
scholen onder Fedra hun eigen identiteit kunnen
behouden. Dat vinden wij heel belangrijk. De
Vrijheit profileert zich als school die cultuur
hoog in het vaandel heeft staan, en dat zal in de
toekomst gewoon zo blijven.”

Basisschool de Vrijheit
geeft zelfstandigheid op
Per 1 januari 2012 sluit basisschool De Vrijheit aan bij een grotere scholenorganisatie, de stichting Fedra in Beverwijk. Directe aanleiding is het dalende leerlingenaantal, maar de aansluiting
biedt de school ook belangrijke nieuwe mogelijkheden, zoals de verdere professionalisering van
het onderwijs. Een gesprek met Marian van den Hul, (nu nog) voorzitter van het bestuur van de
Vrijheit, over het waarom van deze onvermijdelijke stap, maar vooral ook over de kansen.
Er is landelijk een trend gaande van een steeds verder teruglopend aantal leerlingen in het basisonderwijs, met name in kleinere kernen. Helaas raakt
deze ontwikkeling ook de basisschool in Wijk aan
Zee. Dit schooljaar telt de Vrijheit nog 178 leerlingen, maar volgens de prognoses loopt dit aantal
in drie jaar terug naar 139. “Er ontstaat voor De
Vrijheit een financieel probleem, omdat een school
door de overheid wordt gefinancierd op basis van

het aantal leerlingen. Minder leerlingen betekent
minder inkomsten, terwijl de grootste kostenposten zoals huisvesting en personeel niet of nauwelijks kunnen worden verlaagd”, zo legt Van den Hul
uit. “Als bestuur hebben we onderzocht waarop
bezuinigd kon worden. Op het gebouw is dit niet
of nauwelijks mogelijk, het staat er en het moet
worden onderhouden, of je nu veel leerlingen hebt
of weinig. We hebben geprobeerd de leegstaande

lokalen te verhuren, daar waren gegadigden voor.
Helaas heeft de gemeente hiervoor geen toestemming gegeven omdat deze verhuur in strijd is met
het bestemmingsplan. De andere grote kostenpost
is personeel. Daar kun je ook niet onbeperkt op
bezuinigen, want er moeten wel voldoende leerkrachten voor de klas blijven staan. Ons uitgangspunt is en blijft het geven van goed onderwijs”.
Eigen identiteit
“De Stichting Fedra, een onderwijsorganisatie
voor bijzonder onderwijs in Beverwijk, was voor
de Vrijheit de beste partij om mee in zee te gaan”,
vervolgt Van den Hul. “De geografische ligging is
gunstig en op inhoudelijk vlak zijn er veel over-

Hoge kwaliteitseisen
“De meerwaarde van een grote organisatie is
dat verdere professionalisering mogelijk is. De
kwaliteitseisen die aan scholen worden gesteld,
zijn steeds hoger geworden. Ons bestuur bestaat
weliswaar uit deskundige mensen die expertise
inbrengen op het gebied van personeelsmanagement, financiën en onderwijskunde, maar de
druk op de taken als vrijwilliger wordt heel groot.
Vanuit Fedra kunnen velerlei zaken bovenschools
worden georganiseerd.
De aansluiting van de Vrijheit bij Fedra maakt de
school sterker, zowel op financieel als op bestuurlijk vlak. De school draait goed, maar om dat te
houden is deze stap noodzakelijk. We geven de
Vrijheit met een gerust hart in handen van Fedra.
Bij Fedra werken deskundige mensen met hart
voor het onderwijs, ook voor de Vrijheit in Wijk
aan Zee”.
~ Sonja Waschkowitz ~
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Verhoging toeristenbelasting?
Er ligt een raadsvoorstel om de toeristenbelasting in Beverwijk te verhogen. Volgens het
college is het tarief van € 0,63 per overnachting
laag in verhouding met vergelijkbare kustplaatsen, en stelt voor dit te verhogen naar € 1,50.
Een verhoging van 138 %.
Zo zijn de tarieven in Velsen € 0,90, Bergen
€ 1,27, Castricum € 1,50, voor hotels en
€ 1,25 voor een camping en hanteren Haarlem
en Zandvoort € 2,00 per overnachting. Hiermee
staat Beverwijk op plaats 256 van de 441 gemeenten in Nederland. Maar zijn de genoemde
kustplaatsen te vergelijken, zijn er in Wijk aan
Zee dezelfde voorzieningen als in deze andere
plaatsen?
In het raadsvoorstel staat dat hiermee de toeristische infrastructuur kan worden verbeterd
en dat daarmee de Blauwe Vlag kan worden
veroverd, en de City-manager kan worden
bekostigd. Maar er staat ook dat de toeristenbelasting een soort belasting is, dat als algemeen
dekkingsmiddel voor de gemeentebegroting
kan worden ingezet, en dat het verhogen van de
tarieven kan leiden tot een hogere opbrengst en
een extra toevoeging van de algemene midde-

len. Dat betekent dus dat de opbrengst niet per
sé naar de versterking van de toeristische infrastructuur hoeft te gaan, of de verovering van
de Blauwe Vlag. En wat de City-manager voor
Wijk aan Zee betekent moeten we nog zien.
Jarenlang heeft de gemeente ons aan het lijntje
gehouden met betrekking tot de riooloverstort.
Rond 1990 hebben wij twee keer de Blauwe
Vlag gekregen, totdat de internationale commissie erachter kwam dat Wijk aan Zee een
riool-overstort had. De gemeente heeft ons toen
beloofd dat binnen enkele jaren de overstort
tot het verleden zou behoren. We zijn allemaal
positief over de huidige werkzaamheden die er
toe zullen leiden dat de overstort echt weg gaat,
maar is dat niet twintig jaar te laat.
Wij moeten niet vergeten, dat in tegenstelling
tot de eerder genoemde kustplaatsen
er een groot verschil is met Wijk aan Zee.
En dat is betaald parkeren. Als de gemeente
die € 90.000,- sowieso wil ophalen zullen de
ondernemers misschien toch liever toeristenbelasting verhoogd zien worden dan betaald
parkeren ingevoerd.
~ Georges van Luijk ~
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Afscheid Jan Knaap

Na 10 jaar wijkagent te zijn geweest van onder andere Wijk aan Zee heeft mijn teamleiding mij
het verzoek gedaan om de wijk SOMA (voormalige Oranjebuurt) over te nemen van mijn collega.
Uiteraard heb ik hier goed over nagedacht en ik ben tot de slotsom gekomen dat ik de overstap
naar een andere wijk ga maken. Dit betekent dus dat ik met ingang van 1 januari 2012 van wijk ga
wisselen. Ik heb altijd een speciale band gehad met het dorp en ik wil heel Wijk aan Zee dan ook
bedanken. Ik heb me al die jaren geaccepteerd gevoeld.
Mijn Collega Aart van Oostveen neemt mijn plaats in. Aart is jarenlang binnen in de algemene
surveillancedienst in ons team werkzaam geweest. De laatste maanden heeft hij de wijk Kuenenplein/Plantage waargenomen.
~ Jan Knaap ~

Visliefhebbers
uit Wijk aan Zee

Het vissen heeft Frits de Bie niet van een vreemde. Zowel zijn opa als zijn vader
visten hun hele leven al. Zijn passie voor vissen en de kust heeft erbij toegedragen
dat hij nu in Wijk aan Zee woont.

Dorpsraadslid Jeroen Limmen

“Het gaat niet om het individueel belang,
maar om wat het beste is voor het dorp”
De Dorpsraad, wie zitten daar nu eigenlijk in? De Jutter start een serie portretten om te
laten zien wie de gezichten achter de Dorpsraad zijn. Het zijn heel verschillende mensen,
maar één ding hebben ze gemeen: ze hebben hart voor Wijk aan Zee.
Jeroen Limmen mag dan technisch gesproken wel
in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk geboren zijn, toch is hij een Wijk aan Zeeër in hart en
nieren. Heel zijn leven woont hij al in het dorp,
en ook zijn ouders wonen nog in het huis waar
hij vanaf zijn geboorte heeft gewoond. De liefde
voor strand en zee zit hem dan ook in de genen.
“Het strand heeft altijd een grote rol gespeeld
in mijn leven. Met slecht weer ging ik er surfen
of kiten, met mooi weer waren we aan het werk.
Vooral de nachtelijke zwempartijen als de zee aan
het ‘lichten’ is, staan in mijn geheugen gegrift. Bij
bepaalde weersomstandigheden is er een algje in
het water wat licht geeft als je het water beweegt.
Dat is zo’n wonderbaarlijke ervaring.”
Werken op het strand
Jeroen ging aan het werk bij een houthandel,
maar zijn grote droom was het exploiteren van
een eigen strandpaviljoen. Na tien jaar kwam
zijn kans. “We konden een strandpaviljoen
kopen en zijn van snackbar gegroeid naar
restaurant met een leuke keuken. Na acht jaar
keihard werken heb ik een ommekeer gemakt.
Het is voor een strandexploitant moeilijk om
de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral met
de slechte zomers van de laatste tijd. In de
afgelopen elf jaar heb ik maar twee keer een
echte goede zomer meegemaakt. In overleg
met de gemeente en de vereniging van strand
exploitanten heb ik het paviljoen opgedoekt,
en op die plek negen strandhuisjes en een kiosk
neergezet. Ik kon het paviljoen wel verkopen,
aan een evenementenbureau, maar dat vonden
alle partijen geen gewenste situatie. Dan krijg
je grote groepen met geluidsoverlast op het

strand. Bovendien wilde ik graag op het strand
blijven. Nu beheer ik sinds drie jaar de kiosk
met de huisjes, en dat gaat goed.”
Handen uit de mouwen
“Wijk aan Zee is zijn balans kwijt. Het dorp is
flink aan het vergrijzen. Door het gebrek aan
goede woningbouw, is er geen doorstroom. Dat
merkt de school, de verenigingen en dat merken
de ondernemers. Dus als Wijk aan Zee wil groeien dan zal het dorp eerst die balans terug moeten
vinden. Er is geen evenwicht, tussen jongeren en
ouderen, tussen bestaande woningen en nieuwe
woningen, tussen huur- en koopwoningen. Nu
zijn we er in Wijk aan Zee altijd erg goed in om
te roepen dat iets niet goed is. Maar je kunt alleen
maar wat veranderen door er met elkaar wat aan
te doen. Voor mij begint dat bij de bron, en dat
is de Dorpsraad. Want mede daardoor is er in de
afgelopen tien jaar geen woningbouw gepleegd.
De Dorpsraad is echter veranderd, het is nu een
evenwichtigere vertegenwoordiging uit het dorp.
We hebben een betere communicatie met de
gemeente. Ik vind ook eigenlijk dat de mensen
in Wijk aan Zee en de gemeente Beverwijk de
Dorpsraad wat meer zouden moeten steunen.
Niet alleen maar roepen wat niet goed is, maar de
handen uit de mouwen steken om het te veranderen. Ik denk dat er in de toekomst goede dingen
gaan gebeuren in Wijk aan Zee. Natuurlijk zullen
nieuwe plannen ook weer reacties oproepen.
Maar het gaat niet om individueel belang, het
gaat om wat het beste is voor het dorp. Als je wilt
dat jouw kind of kleinkind hier straks rustig kan
wonen, zullen we er nu wat aan moeten doen.”
~ Marian van den Hul ~

“Elk jaar ging ik met mijn broer en vader een
dagje vissen op de Vinkeveense plassen. We keken er het hele jaar naar uit. We woonden toen
in Amsterdam.
Ik herinner me een keer, ik zal 7 jaar oud
geweest zijn, dat we weer gingen vissen op de
Vinkeveense plassen. Mijn vader viste op snoek,
mijn broer en ik visten niet op snoek, maar
hadden soms samen wel 10 hengels uitstaan.
Dit tot grote ergernis van mijn vader. Volgens
de regels mag je met niet meer dan 2 hengels
vissen. Die dag had mijn vader een grote snoek
beet. Het sterke dier zwom, in een poging te
ontsnappen, heen en weer door onze vislijnen,
het werd een grote janboel van lijnen, de lijn
van mijn vader brak en het dier wist te ontsnappen. Mijn vader brieste: ‘we gaan nu naar huis
en we gaan nooit meer vissen’. Een jaar laten
zaten we gewoon weer in het bootje in Vinkeveen.”
“Ik vis nog steeds veel. Tot een paar jaar
terug viste ik na mijn werk in de avond en de
nacht tot in de vroege uurtjes, om daarna weer
naar het werk te gaan. Soms wel 2 á 3 nachten per week. Ik vis graag vanaf de pier of het
strand. Soms vlieg ik naar andere landen, zoals
Afrika, om te vissen. Het is lichamelijk inspannend en tegelijk mentaal ontspannend. Als ik
vis, sta ik meestal, want ik wil niets missen. In
de Noordzee zie ik zeehonden, bruinvissen en
ook prachtige vogels boven het water. Ik vind
het fijn om buiten te zijn. Het spannendst is het
wanneer de vis aanbijt, de klap op de hengel en
dan proberen de vis uit het water te krijgen.
Een deel van de vis, die ik vang, gaat mee naar
huis en een deel zet ik terug. Als ik thuis kom,
soms om 2 uur in de ochtend, maak ik eerst
de vis schoon en vries ze in. Dan pas naar bed.
Vroeger vingen we kabeljauws soms van 90 cm
lang. Ze wogen tussen de 10 - 20 pond. Die
vangen we niet meer. Ook de zeebaars vangen
we minder. Dit heeft waarschijnlijk te maken
met het leegvangen van de Noordzee door de
grote schepen en het verspreidingsgebied wat
groter wordt onder invloed van het warmer
worden van de zee. In het water bij het zuidelijke deel van Noorwegen worden nu ook al
zeebaars gespot.”

Een van de lievelingsgerechten van Frits,
op recept van Josine (partner);

Kabeljauw met tomaten en camembert:
Ingredienten
500 gram kabeljauw
olijfolie
3 tomaten
een camembert
glas witte wijn
zout peper kan aangevuld met tijm en basilicum
Bereiding
Vet de ovenschaal in met olijfolie.
Bedek de bodem van de ovenschaal eerst met
plakjes tomaat, daarna gaat de kabeljauw erop.
De vis wordt gekruid met zout en peper.
Met tijm en basilicum erbij wordt het nog
lekkerder. Dan de witte wijn erop, een paar
plakjes citroen erop en als laatste snij je de
camembert in plakjes. Met deze plakje dek je de
vis af. Dan 25 minuten in de oven op 220 graden.
~ Trudi Duin ~
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Cultural Village
Schaaktoernooi
Het Tata Schaaktoernooi is wereldberoemd, maar
er speelt zich nog een ander toernooi af, het
Cultural Village Schaaktoernooi. Dit schaaktoernooi, dat al bestaat sinds 1987, is een grootmeestertoernooi en erkend door de internationale
schaakbond FIDE. Het toernooi is begonnen
onder de naam ‘Sonnevanck Schaaktoernooi’,
en speelt zich tegenwoordig af in café ‘De Zon’.
De erkenning houdt in dat deelnemers punten
kunnen verdienen om een meester- en grootmeester titel te verkrijgen. Zo heeft David Klein
een meesterresultaat behaald. Bij drie van deze
resultaten heeft hij de meester titel. Voorwaarde
voor een door de Fide erkend toernooi is dat
er deelnemers uit minimaal vier verschillende
landen komen. Twee van de deelnemers kwamen
uit de Verenigde Staten van Amerika, twee uit
India, één uit Oekraine, en vijf uit Nederland.
Opmerkelijk dit jaar was dat zeven van de tien
deelnemers onder de twintig jaar waren. Eén van
de jonge Amerikanen was onder begeleiding van
zijn moeder. Het toernooi is gewonnen door de
Indiër Baskaran Adhiban.

Handvest II
Het Handvest van graaf Floris V stond in
het teken van vele doelen. De Kennemers, en
daartoe behoorden ook de inwoners van Wijk
aan Zee, wilden betere waarborgen voor hun
rechten. In het algemeen ging het om zeer oude
rechten, die nog uit de Friese en Germaanse
tijd stamden. Maar in Wijk aan Zee zal het
om betrekkelijk nieuwe rechten gegaan zijn.
De dorpelingen van Wijk aan Zee hadden
zich immers gevestigd in het woeste grafelijke
domein om dat tot ontginning te brengen. Alle
kans, dat zij bij die gelegenheid waren verheven
van horigen (ministerialen) tot vrije mannen
(vrijen of huislieden), die grond in eigendom
mochten bezitten.
De Kennemers wilden die rechten beter beschermd zien tegen de (hogere) adel. De adel
had zich in het lokale bestuur en in de lokale
rechtspraak een stevige plaats toegemeten en
oordeelde bij voorkeur ten gunstige van het
eigenbelang of het belang van standgenoten: de
welgeborenen. De welgeborenen waren vrijgesteld van de schotbetaling. De vrije mannen of
huislieden waren dat niet.
Steeds ging de twist dan over de vraag of de
welgeborene op zijn hoeve handarbeid had
verricht. Dat hoorde uitdrukkelijk niet bij zijn
welgeboren stand. `Betrapten’ huislieden een
welgeborene op handwerk, dan daagden zij
hem voor de rechter. Het heette dan,
dat hij feitelijk van de staat van welgeborene (noodgedwongen) afstand had gedaan.
Bijvoorbeeld, omdat hij zich geen knechten
meer kon veroorloven. Zo’n proces liep vaak
verkeerd af, omdat de adellijke rechters partijdig oordeelden.

Om zich van de trouw van de Kennemers
te verzekeren, kwam de graaf aan deze grief
tegemoet. In het Handvest werd nauwkeuriger bepaald, hoe de plaatselijke rechtspraak
een minder partijdig karakter kon krijgen. De
rechtbank van `buren’, het buurgerecht, kwam
te vervallen Voor de verbetering van de plaatselijke rechtspraak en het lokale bestuur stelde
graaf Floris V de vroedschap in. Bovendien
regelde hij het beroep op de rechtbank van de
baljuw en zijn mannen en het hoger beroep op
de graaf en zijn raad.
De instelling van de broedschap was een
krachtige versterking van het openbaar bestuur
en van de gerechten in de schoutsambachten.
De vroedschap bestond uit de schout en de
schepenen. De schout was een grafelijke ambtsdrager van welgeboren afkomst: Albrecht van
Velsen tot 1275 en Gerard van Velsen tot 1296.
Het kan zijn, dat Albrecht van Velsen voortkwam uit de familie van Albrecht Banjaert
(banierdrager).
De schepenen kwamen voort uit de plaatselijke
huislieden. Elk jaar werden zij gekozen en elk
jaar moesten zij de eed van trouw afleggen
aan de graaf. Bij de uitoefening van hun
rechterlijke taak, hoorden zij de partijen aan
in tegenwoordigheid van de schout. Maar zij
beraadden zich over hun beslissing of vonnis in
besloten kring: in de raadkamer. Een opdracht
in het Hansvest was bijzonder, maar heel
begrijpelijk in samenhang met de grieven
van de Kennemers. De schepenen moesten
rechtspreken, zoals de oude recht-zeggers
(de azygen of assega’s) sinds mensenheugenis
dat hadden gedaan.
Reageren? janbudding@netaffairs.nl

Reis naar Osnabrück en Münster
Donderdagmorgen 8 december vertrok een groep
van bijna 40 personen uit Wijk aan Zee voor een
2-daagse busreis naar de kerstmarkten. De reis
was o.a. georganiseerd door de bekende Wijk aan
Zeeër Horst Reidenreich. Zowel in Osnabrück als
in Münster was het droog, fris winterweer. Ideaal
om een rondgang te maken langs de sfeervol ingerichte kraampjes of te genieten van de glühwein
of allerhande versnaperingen. Zelf heb ik de kans
aangegrepen om in beide steden de plaatselijke
musea te bezoeken. Bijzonder indrukwekkend was de expositie van de Nederlander Jeroen Krabbé, in
het Felix Nussbaumhaus, met prachtige schilderijen waarop verbeeld was hoe zijn joodse grootvader
in de oorlog via Westerbork in een van de vernietigingskampen terechtkwam en is omgekomen.
Horst en Lia willen volgend jaar weer een reis organiseren, waarschijnlijk naar een andere Duitse
bestemming. Misschien dat er zich dan 60 Wijk aan Zeeërs voor de reis melden?
~ Jacob Brakenhoff ~

OPEN ACTIVITEITEN
Kom vrijblijvend langs om te kijken en/of mee te doen
bij onderstaande activiteiten:
Wijkerstraatband - elke dinsdagmiddag van 15.30 17.00 uur.
Typisch Wijk aan Zee - elke eerste woensdag van de
maand van 20.00 tot 22.00 uur vanuit de Rel. Radio met
live interviews, nieuws en live-muziek
Internetcafe - elke woensdag- en vrijdagmiddag van
14.00 tot 17 uur.
Relhonk - regelmatig is de Rel ’s avond open voor
jongeren. Contacten lopen via Nikita Collens en
Silvian Niesten maar je kunt ook even mailen.
Disco SPOT (S) - vrijdag 20 januari voor 8 t/m 11
jarigen van 19.00 tot 21.30 uur. Kosten € 2,50
(incl limo en iets lekkers)
Ruimte huren? - mail naar derel@live.nl
ACTIVITEITEN MET AANMELDING
Aanmelden kan per e-mail: derel@live.nl.
Info: www.wijkaanzee.org/de rel
Workshop Tenen lezen - Vrijdag 13 januari van 19.30 tot
22.00 uur, o.l.v. Karin Postma, kosten € 12,50 p.p. Je tenen
hebben veel over je te vertellen. Laat je verbazen tijdens
deze interessante workshop.
Spirituele healing avond - Dinsdag 17 januari
van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Kosten € 11,- incl. koffie/thee. Heb je altijd al willen weten
wat spiritueel inhoudt en voor je zou kunnen betekenen?
Deze avond is voor een ieder die al dan geen ervaring met
spiritualiteit hebben. Tijdens de avond krijg je een healing,
waardoor je weer ontspannen en relaxed naar huis gaat.
Proeftuin Muziek - Donderdag van 15.15 tot 16.00
uur vanaf 19 januari, o.l.v. Karin Ravenstijn, muziekschooldocente, voor kinderen uit groep 4, 5 en 6 van de
basisschool. Kosten nu eenmalig tot 1 juli van € 27,- voor
€ 20,- per maand (20 lessen).
Als je je nog niet vast wilt leggen op 1 instrument, of
gewoon nog niet weet wat bij je past, speel dan mee in
de Proeftuin Muziek. Maak kennis met blaasinstrumenten, toetsinstrumenten, snaar- en strijkinstrumenten en
slagwerk en laat van je horen. De lessen worden in de Rel
gegeven.
Internetcursus - Donderdag van 19.30 tot 21.30 uur, start
19 januari, 4 lessen, o.l.v. Sjors van Engeland, kosten € 50,-.
Een cursus voor mensen die al enige ervaring hebben met
internet, maar nog met een aantal vragen zitten. Bijvoorbeeld hoe plaats ik een advertentie op marktplaats, hoe
maak ik een hotmail account, hoe verstuur ik een foto als
bijlage, hoe bestel ik iets op internet. Een ieder werkt met
een eigen computer.
Ook is het mogelijk een eigen laptop mee te nemen.
De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers. Opgeven bij
derel@live.nl of op woensdag/vrijdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur in de Rel.
Italiaanse avond - Donderdag 16 februari is er weer een
Italiaanse avond vanaf 18.00 uur. Heerlijk traditioneel eten
bij pizzeria Tarantella (niet van de kaart) en een Italiaanse
film in de Rel. Tussen het drie-gangen menu door wordt de
film getoond. Welke film het wordt, staat binnenkort op de
site www.wijkaanzee.org/derel.
We starten bij pizzeria Tarantella. Kosten € 35,- p.p.

55-plus? Bewegen dus!
Is 2012 dan het jaar dat je eindelijk...
... elke dag een stukje gaat wandelen?
... de auto vaker laat staan en de fiets neemt?
... de stap zet naar een van onze Wijk aan Zeese sportclubs?
... aan de fysiotherapie of heliomare Sport een advies vraagt?
Hoe dan ook: alle 55-plussers een beweeglijk 2012 gewenst,
om te zorgen dat het geen bewogen jaar zal worden.

Zondag 1 januari
Strandopgang Zwaanstraat: Nieuwjaarsduik
15.00 u; vanaf 14.00 u verzamelen
Een Zee van Staal: gratis rondleiding
Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 4 januari
De Rel: uitzending Radio Typisch Wijk aan
Zee 20.00 – 22.00 u. 104.5 FM
Vrijdag 6 januari
Sonnevanck: Kevin en Esmee 21.30 u
Zaterdag 7 januari
Sonnevanck: Latin Adventure 21.30 u
Zondag 8 januari
Café De Zon: Nieuwjaarsborrel(SAWAZ)
voor alle dorpsbewoners, optreden van
‘Slagzij’: 17.00 – 19.00 u
Sporthal Heliomare: 24e Winter Strand
Duin Wandeling; start vanaf 9.00 u
Herhaling uitzending Radio Typisch Wijk
aan Zee 16.00 – 18.00 u. 104.5 FM
Woensdag 11 januari
Locatie ?: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Donderdag 12 t/m zaterdag 28 januari
De Moriaan en Tent Dorpsweide: Tata Steel
Chess Tournament
Zaterdag 14 januari
Sonnevanck: Whoobab Swing 21.30 u
Zaterdag 21 januari
Sonnevanck: Prairie Parlor 21.30 u
Zaterdag 28 januari
Tent Dorpsweide: Slotfeest Tata Steel Chess
Tournament

Creatieve Handvaardigheid

Gewoon thuis in een klein groepje (4 personen) bezig zijn met klei, papiersoorten,
gips, verf, textiel, lino-houtsnede, speksteen,
kortom alles waar je zin in hebt. Iedere dins
dagavond tussen 19.30 en 22.00. Gezamenlijk kiezen we materiaal en een thema waar
we aan kunnen werken. start: dinsdag 31
januari. Mail naar Jonnevandijk@gmail.com
of marjonvanhal@casema.

Opbrengst collecte Alzheimer

Van 7 t/m 12 november is er in het dorp
gecollecteerd voor Alzheimer Nederland.
Deze collecte heeft € 1.053,03 opgebracht.
Dank aan alle collectanten (17!) en aan de
dorpsgenoten voor hun bijdrage.

Yoga in 2012

Yoga geeft u de mogelijkheid om aan de
hectiek van alledag te ontsnappen. Via
simpele oefeningen leert u te ontspannen
waardoor er meer ruimte ontstaat in lichaam
en geest. De lessen op dinsdag avond zijn
onder leiding van Marjolijn Adriaansche en
op woensdag avond onder leiding van Karin
Bakker. U kunt instromen of gewoon even
voor de proef mee doen.
Info: gezondheidcentrum of bij Karin Bakker 06-51949229 (k.seltmann@hotmail.de)
of Marjolijn Adriaansche 06-14816976
(marjolijn@yoga-bewustzijn.nl)

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 1 januari
Geen dienst
Zondag 15 januari
Mevr. ds.M. Myburgh, Oec.dienst.
Zondag 29 januari
Ds. R. Praamsma te Easterein (orgel
Sebastiaan Schippers)

IJmuiden hoog- en laagwater

Agenda
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Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 7 januari
19.00 uur eucharistieviering		
voorganger E. Kaak
samenzang
Zondag 15 januari
10 uur oecumenische viering,
voorgangers ds M. Myburgh
gezamenlijke Dorpskerk
p. B. Stuifbergen
koren
Zaterdag 21 januari
19.00 uur familieviering
voorganger E. Kaak,
jeugdkoor
Zondag 29 januari
9.30 uur eucharistieviering
voorganger p. Matthew
gemengd koor
Oecumenische bijbelkring
Maandag 2 januari oecumenische
bijbelkring, thema ‘Met andere ogen’.
Inloop met koffie of thee om 19.30 uur, gesprek
van 20.00 - 21.30 uur.
Gespreksleider is pastor Elroy Kaak.
Iedereen is van harte welkom in de consistorie
van de Dorpskerk aan het Julianaplein. Er zijn
geen kosten verbonden.
Week van gebed voor de eenheid van christenen
De bijbeltekst uit 1 Korintiërs 15:57 Winnen
met gevouwen handen staat centraal in de
oecumenische viering op zondag 15 januari.
De tekst werd aangedragen door Poolse christenen en de Raad van Kerken stelde er een
liturgie uit samen die we hier in Wijk aan Zee
gebruiken.
Er is in ons dorp al een lange traditie van
samen vieren in de week van de eenheid.
We delen brood en wijn met elkaar en brengen
zo onze verbondenheid tot uitdrukking.
Wijk aan Zee bewijst door de jaren heen op
allerlei fronten dat we door samen te werken
een levende gemeenschap behouden.
De afgelopen decembermaand met zijn vele
activiteiten heeft dat weer eens onderstreept!
Iedereen die deze manier van samenwerking
aanspreekt is van harte welkom.
Aanvang: 10 uur.
Plaats van samenkomst: Dorpskerk in Wijk
aan Zee
Voorgangers: ds. Miekie Myburgh, Pastor
Bertus Stuifbergen
Muzikale begeleiding: de beide koren olv
Piet de Reuver.
Organist: Evert van Leersum

Beweegcampagne fysiotherapie

Bewegen is gezond voor lichaam en geest. Fysiotherapie Wijk aan Zee wil in 2012 jong en
oud in beweging brengen met programma’s die goed zijn voor lijf en leden, en die de geest
prikkelen. De 50 km elektrische fietstocht Van Duinpraktijk naar Duinvermaak die in
het najaar werd georganiseerd krijgt een vervolg in het voorjaar. Ook wordt het bewegings
programma Gouden Ouderen voorbereid voor de bewoners van de Gouden Gunje in
Wijk aan Zee. Volgens Ralph Schmidt, woordvoerder van Fysiotherapie Wijk aan Zee wordt
2012 een belangrijk jaar voor de zorg. “Veel mensen worden geconfronteerd met grote
veranderingen in hun zorgpakket. Ter compensatie bieden wij extra activiteiten aan om de
zorgbehoefte te kunnen waarborgen en te voorkomen dat mensen in een isolement raken.”
Voor de cliënten van de fysiotherapie praktijk zijn de activiteiten kostenloos of tegen een
geringe eigen bijdrage. De praktijk hoopt binnenkort te kunnen starten met een oefenprogramma voor mensen met chronische ademhalingsproblemen (COPD). Fysiotherapeut
Menno Molenaars werkt aan een cursus moutainbiken met aandacht voor techniek, fietsfitheid
en fietsuitrusting. De beweegcampagne van de praktijk begint woensdag 25 januari (13:30)
met de Rode Wangen tocht door het duin en de zeereep. De tocht is de eerste van vier
seizoenswandelingen met vertrek en aankomst bij Dorpsduinen 6. Onderweg vertelt Richard
Schellevis van de Stichting Archief Wijk aan Zee wetenswaardigheden over het gebied.

Juttertjes
Hulp gevraagd
Wie heeft er zin en tijd om samen met mij
op maandagochtend van 10.00 tot ca 11.30
uur de kantine van de voetbalvereninging op
te ruimen en schoon te maken (2-wekelijks
kan ook). Sinds Joke Bakker niet meer bij
ons is, wordt het voor mij alleen een beetje
veel. Bep Handgraaf, tel 0251 – 374305
Te koop
Herenskischoenen Nordica mt. 43 € 50,00.
4 Winterbanden Vredenstein Snowtrac3
175/65-14 inch. € 200,00. 0251-374545
Te huur
garageplaats voor auto of motor. info:
0653483018

Dorpsbelangen

Jan Knaap, onze wijkagent, gaat Wijk aan
Zee verlaten. Zijn opvolger is A.Oostveen.
Onze wijkcoördinator Vincent Boelhouwer
krijgt ook een andere post in Beverwijk en
zijn opvolger is Marc Kouwenhoven. Wij
wensen beiden heren succes op hun nieuwe
werkplek en heten Aart en Marc van harte
welkom in ons dorp.

Belangrijke telefoonnummers

Politie Beverwijk 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN 112
Ambulance (023)515.95.00
Brandweer (023)515.95.00
Dierenambulance 215454
Huisarts 375972
Receptenlijn 088-0800169
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Reinunie (0255)566166
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting),
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Wijkcoördinator 256479
Geluidshinder vliegtuigen 020-6015555
of via mail www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid
030-285 6555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ info.sawaz@gmail.com
www.wijkaanzee.org
Aanmelden activiteiten
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad dorpsraadwijkaanzee@gmail.com

