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Op 1 juni bestaat Buurtzorg Wijk aan Zee 
10 jaar. Van in 2011 ‘gewoon beginnen’ met 
zijn drietjes, tot een volwaardig zorgteam dat 
vele cliënten in het dorp bedient. Het tweede 
lustrum is een mijlpaal om bij stil te staan.

Thea Meesters werkte al jaren in de thuis-
zorg in Wijk aan Zee toen ze samen met 
twee collega’s tegen beleidszaken aanliep. 
Er was vaak net te weinig tijd voor de 
cliënt en een hoge administratieve druk. 
“Dat moet anders kunnen, daar waren wij 
van overtuigd,” vertelt ze. In die tijd was 
Buurtzorg Nederland in opkomst. Daar 
zagen de dames een kans: ze benaderden 
de organisatie met de vraag of zij een nieuw 
team in Wijk aan Zee mochten opzetten. 
Er werd getwijfeld of het dorp niet te klein 
zou zijn voor een eigen zorgteam. Toch 
mochten ze starten. Eerst in ‘de bezemkast’ 
bij de fysio, vertelt Thea lachend: “het was 
een kleine ruimte waar we gewoon konden 
beginnen. Het zou toch niet direct storm 
lopen.” Wel dus: de tamtam gaat snel in het 
dorp en veel cliënten verhuisden mee. 
Het was meteen druk, dus breidden ze in 
no-time uit naar acht collega’s. Sinds 2013 
is Buurtzorg gevestigd in het herkenbare 
witte pand op de hoek van de Relweg en 
de Tappenbeckstraat, waar iedereen binnen 
kan lopen met een zorgvraag. 

Buurtzorg Wijk aan Zee biedt als zelfstan-
dige organisatie de hele breedte van thuis-
zorg aan. Van verpleging en hulp bij het 
aanvragen van een indicatie tot lichamelijke 
verzorging, pijnbestrijding en terminale 
zorg. Met zo’n divers takenpakket en een 
klein, hecht team maken ze veel bijzondere 
momenten mee. Het is bijvoorbeeld een 
nobele taak om iemand in zijn laatste 
levensfase te mogen verzorgen. “Je maakt 
het de persoon zo prettig mogelijk en krijgt 
dan weleens speciale verzoeken.” vertelt 
collega Killian. “Een terminale cliënt wilde 
bijvoorbeeld niet meer eten of drinken. 
Maar toen hij ’s morgensvroeg opeens om 

een vieux met 7up vroeg, wie ben ik dan om 
hem dat niet te geven? Het is bovenal mooi 
om er voor cliënten en hun familie te zijn. 
Maar ook uitdagend, want in de thuiszorg 
werk je erg zelfstandig.”

Het team is zelfsturend. Dat betekent 
kortgezegd dat er geen hiërarchie is en de 
collega’s samen bepalen wie wat doet en 
nodig heeft. Ieder heeft haar eigen taken 
en verantwoordelijkheid, afgestemd op 
haar kwaliteiten. Als zorgverlener is zorgen 
je passie, en dan is het soms moeilijk om 
grenzen te bewaken of het werk los te laten. 
Helemaal als er geen leidinggevende over je 
schouder meekijkt. Daarom is er eens in de 
twee weken een overleg met het hele team 
en tussendoor coachen ze elkaar. Thea ver-
telt hoe dat werkt: “Er is geen baas die ons 
een planning oplegt, zodat iedereen de tijd 
kan nemen voor de cliënten. Dat betekent 
ook dat je alles onderling moet regelen, van 
vrije dagen tot het overnemen van diensten 
als het druk is. Je runt je eigen toko en moet 
je verantwoordelijkheid nemen. Ons vak 
wordt beoefend achter de voordeur van de 
cliënt, dan is het weleens lastig om afstand 
te houden. Mensen vertrouwen je en je moet 
altijd discreet zijn. Dat moet wel bij je pas-
sen. Maar ook als het moeilijk is, staan we 
voor elkaar klaar. We leren veel van elkaar.” 
En die werkwijze trekt ook nieuwe collega’s 
aan, die stuk voor stuk een frisse blik mee-
brengen. Zo werken er nu ook twee meiden 
in opleiding, samen met de ervaren collega’s. 
“We zijn nog op zoek naar een verpleegkun-
dige trouwens, kun je dat erbij zetten?”

Thea en haar collega’s hebben een grote 
verantwoordelijkheid in het dorp, maar 
krijgen er naar eigen zeggen ook heel veel 
waardering voor terug. Tineke (inmiddels 
ook al 9 jaar in dienst) sluit daarbij aan: 
“Ik wil na elke werkdag het dorp uitfietsen 
met een voldaan gevoel, wetende dat ik 
iedereen tevreden heb achtergelaten. 
Dan kan ik met een gerust hart naar huis.” 

Zorg verlenen in zo’n hecht dorp is bijzon-
der. De lijntjes zijn kort en de mensen zijn 
erg betrokken. De picknicktafel die voor de 
deur staat hebben ze van Restaurant Efes 
gekregen. “We hebben hem omgedoopt tot 
de Kakeltafel,” lacht Thea. En als er geklust 
moet worden steken de partners ook graag 
de handen uit de mouwen.

Het Buurtzorg team werkt nauw samen 
met de huisartsen in Wijk aan Zee. “Het is 
een voordeel dat bijna iedereen bij dezelfde 
praktijk zit: het contact met de artsen is 
goed en vlot. Samen houden we overzicht 
op de zorg en signaleren we van beide 
kanten.” Ook hebben ze goed contact met 
Sociaal Team Beverwijk en de wijkagent. 
Het is mooi om vanuit hun rol te zien wat er 
allemaal speelt en georganiseerd wordt voor 
ouderen, ook achter de schermen. Bij Buurt-
zorg Wijk aan Zee staat niemand er alleen 
voor en dat dragen ze graag uit. Zo proberen 
ze overal zichtbaar te zijn. Op de Smaak-
markt verzorgen ze met alle liefde koffie met 
wat lekkers en bemannen ze de EHBO-post,  
waar tot nu toe gelukkig niet meer nodig 
was dan een pleister plakken. 

In het afgelopen decennium is er wel wat 
veranderd. Zo is de organisatie steeds 
professioneler geworden en maken laptops 
en smartphones de administratieve taken en 
het contact met collega’s op afstand makke-
lijker. Die telecommunicatie is soms ook wat 
onpersoonlijker, het heeft voor- en nadelen. 
Maar de visie is en blijft hetzelfde: “mense-
lijkheid boven bureaucratie”. 

Inmiddels staat Buurtzorg Wijk aan Zee 
al 10 jaar klaar voor iedereen in het dorp 
die zorg nodig heeft. Maar hoe vier je een 
volwaardig feest in coronatijd? 
“Helaas kunnen we geen groot feest in de 
Moriaan geven zoals bij ons eerste lustrum. 
Hoe graag we het ook willen… Maar we 
gaan deze mijlpaal zeker vieren! We zijn als 
team al heel lang niet fysiek met zijn allen 
bij elkaar geweest, behalve voor deze foto!” 
vertelt Thea. Er staat een coronaproof uitje 
met het hele team gepland, en er wordt een 
verrassing voorbereid voor alle cliënten. 
Wat dat is kunnen we natuurlijk niet 
verklappen. Zo wordt het toch een feest 
en op naar de volgende 10 jaar!

Tekst: Jolien Herber/Foto: Hans de Bruijn.

Buurtzorg Wijk aan Zee viert 10-jarig bestaan

Binnenkort zal op het noordelijke gedeelte 
van het activiteitenstrand een nieuw bedrijf 
starten. Westcoast Experience verhuurt zijn 
twee waterscooters en een rubberboot. 
Eigenaar en oprichter Peter Messchendorp 
heeft al jaren een eigen bedrijf ‘PMD Solu-
tions’, dat zich bezighoudt met beveiliging, 
in de ruimste zin, zoals inbraakpreventie, 
cameratoezicht en verkeersregelaars.

“Ik woonde in Amsterdam, kwam toevallig 
bij iemand in Wijk aan Zee en toen ik zei 
dat hij hier mooi woonde, vertelde hij dat 
zijn huis binnenkort te koop was, dat was 
in 2006 en niet veel later was ik Wijk aan 
Zeeër. Ik ben altijd een watersporter
geweest en heb altijd iets met water 
gehad, vanaf eind 2008 ben ik een actief 
vrijwillig bemanningslid van de KNRM. 
Ik was op zoek naar iets leuks voor Wijk 
aan Zee, waarbij watersport en strand het 
uitgangspunt waren. Met de verhuur van 
twee waterscooters en het organiseren van 
rubberboottochten hopen wij een positieve 
bijdrage te kunnen leveren op een verant-
woorde manier. Dit betekent een toe-
voeging voor Wijk aan Zee, de badgasten, 

maar anderzijds op een manier waarop wij 
geen overlast veroorzaken voor de andere 
badgasten en strandexploitanten”. 

“Behalve verhuur bieden wij ook complete 
arrangementen met bijvoorbeeld een 
barbecue en een drankje, voor bedrijfsuitjes 
en vrijgezellenavonden in de evenementen-
tuin van Villa Berg en Dal, waar een Jacuzzi 
staat voor zes personen. Wat is gezelliger om 
een dag af te sluiten met een glaasje bij het 
kampvuur. Ook kunnen boottochtjes langs 
de kust worden gemaakt met de rubberboot, 
die met 200 pk een snelheid haalt van 
ongeveer 80 km per uur. 

“Wij zullen het uiterste doen om overlast te 
voorkomen, waterscooters hebben ten slotte 
een nare reputatie en kunnen vaak zorgen 
voor overlast. Wij letten er uiteraard op dat 
onze waterscooters alleen verhuurd worden 
aan mensen die daar ook de verantwoorde-
lijkheid voor kunnen nemen, dat betekent 
geen groepen jongeren met een slok op 
of personen onder de leeftijd van 18 jaar. 
Daarnaast hebben al onze medewerkers 
een EHBO-diploma. Om geluidsoverlast 

te voorkomen hanteren wij strikte regels. 
Wij leggen een boei op 300 meter uit de 
kust, voor die grens is de gebruiker verplicht 
om stapvoets te varen, daarbuiten is een 
vaargebied tot de B boei. Als een huurder 
voor de 300 meter naar mijn zin te snel gaat 
kan ik op afstand de noodknop indrukken 
en valt de motor stil en kan hij niet verder, 
dan kunnen wij hem met de rubberboot 
ophalen en wordt de borg ingehouden.
Op alle vaartuigen zit een transponder 
waarmee wij te allen tijde kunnen zien 
waar ze zijn. Met de gemeente hebben wij 
8 maanden overleg gehad voor de vergun-
ning rond was en wij zullen er alles aan 
doen om die niet kwijt te raken.”

Reserveren kan via de website:
www.westcoast-experience.nl 

of door te bellen of een whatsapp te sturen 
naar:                0251-340033.

Voor lezers van de Jutter is er een aanbie-
ding, als die bij reservering de code “Jutter” 
vermelden krijgen zij 10% korting.

Tekst: Georges van Luijk/Foto’s: aangeleverd.

Nieuwe avontuurlijke activiteiten op het strand



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

Aflevering 4: Neeltje Snijders.
Naast koningin/prinses Juliana is er in ons dorp 
maar één straat die vernoemd is naar een vrouw. 
Dat is eigenlijk wel merkwaardig, want vrouwen 
hebben in de geschiedenis van Wijk aan Zee een 
belangrijke rol vervuld. Van oudsher is ons dorp 
een matriarchale gemeenschap. Dat was zo in de 
tijd van het vissersdorp en het bleef zo in de 
periode van het kusttoerisme toen de verhuur 
aan badgasten meestal onder de regie van 
vrouwen stond. Het heeft tot het eind van de 
jaren tachtig van de vorige eeuw geduurd, eer 
dan toch een vrouwennaam in het straatnamen-
boek verscheen. Toen werd gekozen voor de 
naam Neeltje Snijdershof.

Neeltje Snijders, een in 1833 geboren Wijk aan 
Zeese, groeit op in de tijd dat strand en zee 
aantrekkingskracht krijgen voor toeristen. 
Aan de frisse lucht en vooral ook het zeewater 
wordt een geneeskundige kracht toegeschreven. 
Het baden in zee is in de tweede helft van de 
negentiende eeuw met rituelen omgeven. 
Wie verder wil gaan dan het eenvoudige pootje 
baden, moet zich in een badkoetsje discreet 
verkleden om vervolgens naar de zee gereden 
te worden. Een en ander gebeurt onder 
begeleiding van een badvrouw. Neeltje Snijders 
vervult die functie 35 jaar lang. Ze maakt de 
badgasten vertrouwd met de geneugten, maar 
ook met de gevaren van het baden in zee. 

Ze heeft daarvoor een vertrouwenwekkende 
gestalte. Ze is breed en zwaar gebouwd, kort van 
stuk. Op de afbeeldingen die van haar bewaard 
zijn gebleven oogt ze niet wat je noemt elegant, 
maar meer stoer en sterk. Er straalt in haar blauw 
baaien pak wel gezag vanuit. Als moeder van een 
gezin van vijf kinderen weet ze van wanten. 
Ze is dag in dag uit op het strand, jarenlang 
totdat blindheid haar het werken onmogelijk 
maakt. Ze overlijdt in augustus 1918.

Neeltje is niet de enige badvrouw. Ze heeft een 
collega Marijtje Schellevis-Van Eerden met wie 
ze samen in 1904 het zilveren ambtsjubileum 
viert. Daarvoor is een speciaal jubileumcomité 
opgericht van dankbare badgasten. 
Marijtje maakt uiteindelijk een periode van 
vijftig dienstjaren als badvrouw vol. Zoon Jan van 
Neeltje Snijders – bijgenaamd Jan Mies - treedt 
in de voetsporen van zijn moeder. Hij is vijftig 
jaar badman bij de Exploitatiemaatschappij EPU 
en ook veertig jaar betrokken bij de reddings-
brigade.

De naam van Neeltje Snijders wordt in 1987 
verbonden aan de nieuwbouw op de plek waar de 
Heilig Hartschool heeft gestaan. De school van 
de roemruchte meester Heijnis, Fluitman en later 
Peter Nieuwboer. De school verhuisde in de jaren 
tachtig naar de Dorpsduinen om na een ingewik-
keld fusieproces te worden opgenomen in de 
huidige samenwerkingsschool De Vrijheit. 

Tekst: Jan de Wildt.
Bron: Wijk aan Zee, 125 jaar badplaats;

J. v.d. Linden en W. Spruit.

Mensen van de straat
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In 1930 verscheen het eerste boekje over het 
terrein van de Kampeervereniging Vondeloord. 
Dat heette 10 jaar kamperen op Vondeloord. 
Omdat men er vanuit ging dat de oprichting in 
1920 was, werd het eeuwfeest gepland in 2020. 
Dat kon niet doorgaan, vanwege Covid-19. 
Dan maar een jaar later, totdat iemand in de 
archieven dook en ontdekte dat het oprichtingsjaar 
1921 was. Dat klopt, van 1921 tot 1930 zijn tien 
jaren. Dus uiteindelijk komt het uitstel wel goed 
uit. Wij spraken Betty en Peter Schoen uit Zaan-
dijk, Peter is de woordvoerder van de jubileum-
commissie. Peter komt hier al zijn hele leven, in 
januari werd hij geboren en in april van dat zelfde 
jaar stond zijn wiegje in Wijk aan Zee. Hij voelt 
zich meer Wijk aan Zeeër dan Zaandijker. 

“Odd Fellows kocht de grond als een plek waar 
leden uit het hele land elkaar konden ontmoeten. 
In het begin werd het uitsluitend gebruikt als 
kampeerterrein met tenten. Eind jaren twintig 
kwamen de eerste houten huisjes. Langzaam aan 
maakten steeds meer tenten plaats voor houten 
huisjes. Die moesten toen nog elk najaar worden 
afgebroken. Al jaren mogen zij jaarrond blijven 
staan. In het begin kwamen de ‘Odd Fellows’ le-
den hoofdzakelijk uit de Zaanstreek. Het vervoer
naar Wijk aan Zee ging toen op de fiets, hele 
groepen gingen samen op pad naar hun zomer-
verblijf. Toen steeds meer mensen een auto had-
den kwamen er ook leden uit andere delen van 
het land. Sommigen waren zo enthousiast dat 
zij in hun plaatselijke loge van de Odd Fellows 

‘Vondeloord’ aanprezen, zo zijn een flink aantal 
Groningers naar hier gekomen en die zijn er nog 
steeds. Eerst met een tentje of caravan, later met 
een vaste plek in een huisje”. 

“Aanvankelijk had de loge een drieledig doel met 
de aangekochte grond. Een kindertehuis, een 
plek waar ‘Odd Fellows’ leden elkaar konden 
ontmoeten en een kampeerterrein. Alleen dat 
laatste is het geworden. Het Emma Kinder-
huis werd gebouwd, dus de noodzaak voor een 
kinderhuis was er niet meer zo. Snel na aankoop 
van het terrein brak de crisis uit, gevolgd door de 
oorlog. Er waren toen nog veel middenstanders 
in Wijk aan Zee, die allemaal een graantje wilden 
meepikken van de klandizie van vakantie-
gangers. De melkboeren bijvoorbeeld waren 
elkaars concurrent en als de een later was dan 
de ander, kwam hij voor niks, gevolg dat de 
melkboeren steeds vroeger kwamen en de eerste 
er al om vijf uur was. Dat was nog in de tijd dat 
de melkboer aan het eind van het seizoen met 
de rekening kwam”.

“Wij hebben een aantal festiviteiten gepland en 
het wordt behoorlijk groot gevierd. Tijdens de 
grote feestavond op 7 augustus voeren wij een 
zelf geschreven toneelstuk op. Er is die avond een 
rad van fortuin en een tombola. De opbrengst 
hiervan gaat naar de ‘Sup-therapie’ van 
Heliomare. De Sup-therapie leert patienten 
met een hersenaandoening weer hun reflexen te 
gebruiken en balans te houden, als zij in het 

water vallen kunnen zij zich niet verwonden. 
Therapeut Roy Appel van Heliomare heeft deze 
therapie bedacht. Op de reunie van 28 augustus 
zal de cheque aan Roy worden overhandigd en 
zal tevens het door ons gemaakte jubileumboek, 
waar wij vijf jaar aan hebben gewerkt, worden 
gepresenteerd. Die dag zal er een ludieke rond-
leiding op het terrein zijn met toneelstukjes en 
muziek. Ook worden er, net als die van Rondje 
Wijk aan Zee, zuilen geplaatst met oude foto’s 
van de camping”.

“31 juli houden wij ‘Brood en Spelen’, de 
bewoners van elk van de vijf veldjes die het 
terrein heeft, maakt een deel van een menu voor 
een gezamenlijke maaltijd. De Smaakmarkt was 
hiervoor onze inspiratie. Op 15 augustus hebben 
wij een kampdag en wordt er een jubileum-
zeskamp gehouden, waar ook de kinderen van 
de Vrijheit en kamp Aardenburg aan deelnemen. 
De zeskamp wordt gesponsord door Tata Steel 
en Elfi Vastgoed. Het boek is gesponsord door de 
gemeente Beverwijk en een aantal lokale onder-
nemers. Op 4 september houden wij burendag, 
de bewoners die in de buurt van de camping 
wonen krijgen daarvoor een uitnodiging, voor 
een hapje en een drankje in het Kamphuis. 
Uit allerlei filmpjes die in de loop der tijd door 
kampeerders zijn gemaakt hebben wij een film 
gemonteerd en die wordt op de feestavond 
getoond. 

Tekst: Georges van Luijk/Foto’s: aangeleverd.

Een eeuw Vondeloord en nog zo actief als een jonge hond

De lokale uitgeverij De Vrijstaat Roetz brengt in 
het najaar een plaat uit van de IJmondse muzikant 
Ab Winkel. Het album ‘Zwaaien’ bevat twaalf 
nieuw opgenomen liedjes en verschijnt op vinyl 
en cd. Het album is vanaf nu alleen per voorin-
tekening verkrijgbaar.

Winkel is een bekende liedjesschrijver en 
muzikant in de IJmond. Hij speelde in tal van 
bandjes, zoals DreunBulte en Winkel, en werkte 
daarnaast mee aan diverse muziekprojecten. 
Zo initieerde hij samen met Jan-Paul van der 
Meij ‘Zo Klinkt Wijk aan Zee’, een cd met liedjes 
over het kustdorp. Zijn laatste album maakte hij 
onder de noemer Waz3 met Saskia Dommisse en 
Jan-Paul van der Meij.
‘Ik wil het publiek kennis laten maken met een 
kant van de muzikant Winkel die je niet zo vaak 
hoort’, legt Jacky de Vries uit van uitgeverij De 
Vrijstaat Roetz. ‘Vorig jaar gaf Ab een solovoor-
stelling in het badgastenkerkje, waarin hij alleen 
met een gitaar oude en nieuwe liedjes speelde. 
Dat was prachtig en dat bracht ons op het idee 
om deze plaat te maken. Ab is inmiddels zestig 
en heeft de leeftijd en de rijpheid om op zijn 
muziek en leven te reflecteren. Dat kan niet 
anders dan een prachtig document opleveren.’

De Vrijstaat Roetz is een IJmondse uitgeverij 
zonder winstoogmerk. De vrijwilligers beden-
ken en faciliteren allerlei maatschappelijke en 
creatieve projecten in de IJmond. De afgelopen 
maanden is Winkel op verzoek van Roetz aan 
de slag gegaan in zijn privé-studio in Wijk aan 
Zee. Oude liedjes werden opnieuw opgenomen, 
nieuwe songs zijn geschreven. Allemaal met een 
minimale bezetting. Een selectie daarvan zal op 
het album terechtkomen. Het album heeft als 
werktitel ‘Zwaaien’ en verschijnt rond 1 oktober. 
Ze wordt in een beperkte oplage uitgebracht en 
is dus alleen bij voorintekening verkrijgbaar. 

Voorintekenaars krijgen naast het gesigneerde 
vinylalbum, ook het album op cd, met daarop 
extra bonustracks en een luxe inleghoes met 
informatie en de songteksten. Een exemplaar 
reserveren kan via het mailadres: 

albumzwaaien@gmail.com. 
De kosten zijn 22,95 excl. verzendkosten. 
Op is op. Het ingezamelde bedrag gaat in zijn 
geheel op aan de productiekosten. Vermeld bij 
uw deelname uw naam, adres en het aantal exem-
plaren dat u wilt bestellen. Wij houden u via de 
mail op de hoogte over de vervolgstappen. 

Voor meer informatie: www.roetz.nl.

Ab Winkel’s ‘Zwaaien’ op vinyl en cd
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Het zal niemand ontgaan zijn dat 2020 niet het 
beste jaar was om sociale banden aan te trekken. 
Ook de Kop van WaZ heeft hier onder geleden en 
hoewel zij hun best deden het culturele kunst-
zinnige hart van het dorp kloppend te houden, luk-
te dit nauwelijks. Openingsfeesten die normaliter
met de exposities gepaard gaan, vervielen.
Exposeren zelf kon nog wel, maar ook dat ver-
dween in de tweede helft van het jaar. 
De Kop van WaZ ging op slot.

Nu, na ruim een half jaar stil te hebben gelegen, 
is het gelukt om weer een nieuwe expositie te 
organiseren. Het is meteen een knaller, name-
lijk een expositie van het Kop Collectief. Onder 
andere namen als Jan van der Land, Gea Nagel en 
Annemiek Schmidt Crans zullen hun kunstwer-
ken exposeren, evenals Jan Kroeze, Rien Doorn, 
Elly Dubbeld en Angela Delsasso. De lijst is lang 

en te uitbundig om hen allemaal stuk voor stuk 
te noemen. Vandaar dat deze expositie een explo-
sie is van het gehele Kop Collectief. 
Verwacht schilderijen, tekeningen, fotos, collages, 
keramiek en mixed media: alles wat de liefhebber 
van de schone kunsten in de achter ons liggende 
maanden naar heeft verlangd.

De opening van deze expo is op zondag 6 juni. 
Vanaf 5 uur ‘s middags is iedereen welkom. 
Schroom er vooral niet voor om ons een bezoek 
te brengen: we hebben ervoor gezorgd dat het 
mogelijk is binnen de richtlijnen van de covid 
een glas met elkaar te heffen, een knabbel te 
delen en een praatje te maken.
De expositie loopt tot en met 30 augustus in 
Kop van WaZ Voorstraat 12 in Wijk aan Zee. 

Openingstijden: 
vrijdag t/m maandag van 13-17 uur. 

Nieuwe expositie in de Kop van WaZ

Van datingfraude tot nepwebshops: criminelen 
zijn steeds vaker online. Nepprofielen op het 
internet kunnen bijzonder overtuigend zijn. 
Slachtoffers zijn vaak tienduizenden euro’s kwijt. 
Maar hoe doen ze dat precies? Waarom trappen 
steeds meer mensen erin, terwijl iedereen denkt 
dat het hem of haar niet overkomt? Hoe kun je 
een dating-oplichter ontmaskeren, hoe zorg je 
ervoor dat je niet bij een nepwebshop bestelt of 
opgelicht wordt op Marktplaats? Wat levert een 
aangifte op en zijn er manieren om je geld terug 
te krijgen? Het aantal slachtoffers is inmiddels 
ontelbaar. Slechts weinigen durven te vertellen 
wat hen overkomen is. In deze masterclass 
spreken we ook live met iemand die via een game 
in handen kwam van een pedo. Mandy is bereid 
om haar schrijnende verhaal te vertellen om te 
laten zien hoe geraffineerd pedofielen online te 
werk gaan. Datingfraudeurs die het op ouderen 
voorzien hebben, gebruiken soortgelijke technie-
ken. Na deze masterclass herken je de verschil-
lende vormen van online oplichting en inpalmen 
en kun je ook voorkomen dat je bankrekening 
leeggetrokken wordt. 

Docent is Maria Genova, schrijfster van onder 
meer ‘Komt een vrouw bij de h@cker’, ‘Sexy 
selfies’ en het onlangs verschenen boek 
‘Ik was het duivelskind’. De masterclass is online 
op donderdag 3 juni om 20.00 uur. 
Iedereen kan na aanmelding vooraf gratis 
meedoen. Aanmelden via:

www.bibliotheekijmondnoord.nl

Gratis masterclass ‘Hoe voorkom je 
online oplichting en datingfraude?’

Ouders waarvan hun kindje is geboren in 
Beverwijk kunnen voortaan digitaal geboorte-
aangifte doen bij de gemeente Beverwijk. 
Het is dan niet meer nodig om naar het Stadhuis 
te komen. Het is voor te stellen dat ouders van 
een pasgeboren kind niet staan te springen om 
een afspraak te maken om naar het Stadhuis te 
gaan. Je hebt wel wat anders aan je hoofd. 
Voortaan kunnen kersverse ouders gewoon thuis 
of zelfs al in het ziekenhuis digitaal aangifte doen.
Wat je hiervoor nodig hebt is je DigiD en het 
roze of blauwe kaartje van de verloskundige of 
het ziekenhuis.

Het was al mogelijk om digitaal je verhuizing 
door te geven of uittreksels en afschriften aan te 
vragen maar de digitalisering gaat verder. Naast 
geboorteaangifte kun je straks veel zaken al thuis 
regelen. Denk hierbij aan een vermissing van een 
paspoort of ID-kaart doorgeven, geheimhou-
ding aanvragen, stempas aanvragen of emigratie 
doorgeven. In de loop van het komende jaar 
komt hier nog een aantal eDiensten bij zoals het 
aangeven van een huwelijk of partnerschap.
Maar als je liever toch naar het Stadhuis wilt 
komen, maak dan een afspraak via de website of 
neem contact op met het klant contact centrum.

Geboorteaangifte kan ook digitaal
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 AAN DE BAL…    Bianca Kramer
                                         Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee

“Het is alweer zo’n elf jaar geleden”, vertelt Bianca, 
“toen mijn dochter Fleur bij SV Wijk aan Zee ging 
voetballen, en zoals dat zo vaak gaat, er een ouder 
werd gezocht om het team te begeleiden. Al snel 
stond ik met veel plezier als vrijwilliger aan de 
zijlijn te coachen, als leidster van het kabouter-
team.” Bianca zet zich direct in om een meiden-
team binnen de club op de been krijgen. 
Ze enthousiasmeert veel meisjes in Wijk aan Zee 
om te gaan voetballen en in 2012 is het zover: 
het eerste jeugd meidenteam van SV Wijk aan 
Zee draait mee in de competitie en ‘zingen’ op de 
vroege zaterdagochtend de positieve aanwijzingen 
van coach Bianca over de voetbalvelden van Wijk 
aan Zee. Ook nam ze in deze periode de activitei-
tencommissie op zich, en in 2016 werd ze lid van 
het bestuur van de club. 

Bianca werd geboren in Haarlem en groeide op 
in Heerhugowaard. Ze ontwikkelde een grote 
passie voor paarden en paardrijden. En als ze 
ergens haar zinnen opzet, gaat ze ervoor. 
Maar liefst vijf jaar lang reisde ze ieder weekend 
af naar Deurne, waar ze een intensieve opleiding 
volgde aan de Nederlandse Hippische Beroeps-
opleiding. “Een school waar de discipline hoog in 
het vaandel stond, het leek soms wel of ik in 
militaire dienst was”, grapt ze. “Er was zelfs 
controle op netheid, dan ging iemand met een 
witte handschoen over het paard op zoek naar 
stof.” Maar bovenal werd er zeer vakkundig les 
gegeven. Na de opleiding gaf Bianca jarenlang 
zelf door heel het land paardrijles. Uiteraard reed 
ze zelf ook nog paard, met als hoogtepunt haar 
deelname aan de Nederlandse kampioenschap-
pen tijdens het Jumping Indoor Maastricht. 
In die jaren ontmoette ze haar grote liefde: 
Ab Kramer. In 1998 verhuisde Bianca voor hem 
naar Wijk aan Zee waar hun dochter Fleur en 
hun zoon Sem geboren werden. Dit was ook 
het moment dat ze met haar baan stopte. 
Meer tijd voor de kinderen, de honden én het 
vrijwilligerswerk. Want dat deed ze niet alleen 
bij onze voetbal- en handbalclub, maar ook op 
de Vrijheit waar Bianca maar liefst tien jaar lid 
was van de oudervereniging. 

In 2017 verhuisden ze naar hun nieuwe huis aan 
de Zeestraat, met een prachtige tuin waar ze al 
haar passie voor tuinieren in kwijt kan. Een dag 
voor de housewarming party kreeg Bianca echter 
te horen dat ze borstkanker had. Het feest ging 
gewoon door, Bianca weigerde bij de pakken 
neer te gaan zitten. Ze ging meteen de strijd aan 
met de ziekte, en vocht zich met grote discipline 
en positiviteit door de vele operaties heen. Een 
krachtige doorzetter, zoals iedereen haar kent.

Ook haar taak in het bestuur laat ze gedurende 
die jaren niet vallen. Ze is daarbinnen verant-
woordelijk voor de Technische Commissie bij de 

club en de activiteiten. Ze vertelt er vol energie 
over en kijkt uit naar het nieuwe seizoen en de 
plannen: het Klavertje-4 toernooi, Paastoernooi 
en het Ouder-kind toernooi, Sinterklaas, de Pub 
Quiz, maar ook gewoon het klaverjassen en het 
kienen. Alles wat we zo gemist hebben. 

Daarnaast is ze druk in de weer met het 
verduurzamen met het complex. Er zal snel 
worden gestart met het aanleggen van LED-
verlichting op het trainings- en hoofdveld. 
Ook de kleedkamers en tribunes moeten nodig 
opgeknapt worden. Daarvoor zoekt de club 
vrijwilligers, klussers én iemand die dit kan 
coördineren. Er is natuurlijk ook geld nodig. 
Daar heeft Bianca een leuke actie voor bedacht. 
Zo kun je bijvoorbeeld een kleedkamer spon-
soren, die draagt dan straks jouw (bedrijfs)naam! 
Ook om nieuwe leden te werven, start SV Wijk 
aan Zee een actie. Voor het nieuwe seizoen 
hoeven nieuwe leden tot en met 18 jaar maar 
de helft van de jaarlijkse contributie te betalen 
(mits ze langer dan drie jaar geen lid zijn 
geweest). Bianca benadrukt nog maar eens hoe 
belangrijk leden zijn voor een kleine vereniging:
“Het plezier staat bij SV Wijk aan Zee echt 
voorop, ik nodig iedereen in het dorp uit om een 
keertje langs te komen: een wedstrijd kijken, een 
kop koffie drinken of een balletje meetrappen.”

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

Heb je een brief ontvangen over de prik tegen 
corona? Heb je vragen over de brief of hulp nodig 
om een afspraak te maken? Kom naar de infor-
matiebalie in de bibliotheek van Beverwijk.
Je hoeft geen afspraak te maken, je bent iedere 
middag, behalve op donderdag, van 13.00-17.00 
uur welkom met je vragen. Op zaterdag zelfs van 
11.00-17.00 uur. Neem je BSN-nummer, agenda 
en je paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee naar de 
afspraak. Betrouwbare bronnen voor meer uitleg 
en informatie over corona of vaccinatie zijn:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-vaccinatie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-vaccinatie/uitgelicht-vaccinatie/

coronavaccinatie-in-begrijpelijke-taal

Hulp bij afspraak 
coronaprik nodig?
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FNV presenteerde onlangs een plan waaruit blijkt 
dat Tata Steel IJmuiden veel sneller de CO2-
uitstoot en de omgevingsoverlast kan verminderen. 
Het huidige productieproces op kolen en grijze 
stroom kan binnen vijf jaar voor een groot deel 
worden vervangen door een productieproces op 
groene stroom, aardgas en later ook waterstof. 
Dat zorgt voor fors minder uitstoot van CO2 en 
fijnstof. Roel Berghuis, bestuurder FNV Metaal: 
‘ons plan laat zien dat vergroenen samen kan gaan 
met behoud van werkgelegenheid. 
Voorwaarde is wel dat de overheid de regels 
voor subsidies voor CO2-vermindering aanpast.’

In de huidige plannen van Tata Steel om te
vergroenen wordt gebruik gemaakt van het 
opslaan van de uitgestoten CO2 in de bodem van 
de Noordzee. ‘Maar daarmee pak je de oorzaak 
van het probleem niet aan en dat zal uiteindelijk 
toch moeten. Ons plan laat zien dat er een 
alternatief is voor het opslaan van CO2. 
Sterker nog CO2 opslaan kost juist extra tijd 
en geld’, aldus Berghuis. 

Omgeving.
Ook wijst FNV in haar plan op de voordelen 
voor de omgeving. Door de nieuwe techniek zijn 
geen kolen meer nodig en daardoor verminderd 

de uitstoot van fijnstof drastisch. 
Berghuis: ‘als je CO2 onder de grond stopt, dan 
blijft de omgeving last houden van die uitstoot. 
Met ons plan is die overlast binnen vijf jaar voor 
het overgrote deel verleden tijd.’ FNV pleit voor 
een snelle, onafhankelijke haalbaarheidsstudie 
naar de vergroeningsplannen.

Structurele CO2-vermindering.
Voor de bouw van de nieuwe installaties schat 
FNV de kosten rond de 1,4 miljard euro. 
Omdat Tata Steel IJmuiden in de verkoop staat, 
gaat de vakbond er vanuit dat het moeder-
bedrijf die investering niet zal willen maken. 
‘En daarom is de steun van de overheid hard 
nodig. De subsidie die nu naar CO2-opslag gaat, 
moet wat ons betreft ook kunnen worden ingezet 
in echte, structurele CO2-vermindering zoals wij 
die in ons plan benoemen. Zeker als die ook het 
leefklimaat in de IJmond ten goede komt’, aldus 
Berghuis.

De staalindustrie in IJmuiden en omgeving is 
goed voor 9.000 directe banen en zo’n 30.000 
indirecte banen bij toeleveranciers. Een petitie 
voor het behoud van het bedrijf werd eerder al 
door ruim 16.000 mensen ondertekend.

Tekst: FNV Tata Steel IJmuiden.

Tata Steel kan sneller CO2-uitstoot
en omgevingsoverlast verminderen

In 2030 moet de luchtkwaliteit in de IJmond 
voldoen aan de WHO-advieswaarden voor stik-
stofdioxide en fijnstof. Daarmee wordt de leef-
omgeving in de IJmond gezonder. Dat staat in de 
‘Visie op een gezondere leefomgeving IJmond’, 
die de drie IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen, in samenwerking met de
provincie Noord Holland onlangs vaststelden.

“Het RIVM briefrapport ‘Tussentijdse resultaten 
gezondheidsonderzoek IJmond’, dat half april 
2021 is gepubliceerd, onderschrijft nogmaals 
de noodzaak dat overheden hun handen ineen 
moeten slaan om de leefomgeving in de IJmond 
gezonder te maken. Met het vaststellen van deze 
visie zetten de gemeenten en provincie deze 
samenwerking extra kracht bij”, aldus Jeroen 
Olthof, gedeputeerde leefbaarheid, gezondheid 
en milieu van de provincie Noord-Holland.

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit.
Daarnaast zetten de IJmond gemeenten in op 
extra concrete maatregelen om de luchtkwaliteit 
te verbeteren met het programma Gezondheid en 
Luchtkwaliteit 2021-2025. “Met het programma 
intensiveren we de maatregelen binnen onze 
invloedsfeer. Dit zijn maatregelen gericht op de 
industrie en bedrijvigheid, de woon- en leef-
omgeving, mobiliteit en scheepvaart, aangevuld 
met nieuwe maatregelen uit het Schone Lucht 
Akkoord (SLA),” zegt Sebastian Dinjens, voor-
zitter van het bestuurlijk overleg Industrie & 
Gezondheid. “Het onlangs gepubliceerde RIVM 
onderzoek bevestigt onze zorgen en die van de 
inwoners. Het inzicht in de acute gezondheids-
klachten en de dagelijkse luchtkwaliteit geven 
extra aanleiding om aan de slag te gaan met 
de thema’s binnen ons programma. Wat we nu 
doen is niet voldoende en om deze reden staat 
gezondheid in dit programma centraal.” 

Terugdringen Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Zo worden bedrijven gecontroleerd op het 
inventariseren en terugdringen van de uitstoot 
van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) naar 
de lucht en vinden er extra controles plaats bij 
bulkopslag op- en overslagbedrijven. Ook kijken 
gemeenten naar hoe zij in hun omgevingsplan-
nen expliciete aandacht kunnen geven aan de 
bevordering van gezondheid in de leefomgeving. 

Voorlichting over houtrook.
De voorlichtingscampagne om inwoners 
intensiever voor te lichten over het stoken van 
open haarden en houtkachels in relatie tot de 
weersomstandigheden is daar een voorbeeld van. 
Deze zijn in Nederland verantwoordelijk voor 
23 procent van de fijnstof uitstoot.

Werkgeversaanpak fiets- en OV-gebruik.
Vanuit zowel de provincie als de IJmondgemeen-
ten lopen er diverse programma’s om het gebruik 
van de fiets en het OV te stimuleren boven het 
gebruik van de auto. Via en bij werkgevers wordt 
het fietsgebruik en het OV gestimuleerd. 

Schonere brandstoffen en walstroom.
Daarnaast kennen we de inzet op het toepassen 
van schonere brandstoffen. Veel havens in de 
IJmond zijn al deels voorzien van walstroom, 
waar op dit moment met name de binnenvaart en 
visserij gebruik van maken. Ook wordt gekeken 
naar inzet van schone(re) brandstoffen en loopt 
er een verkenning met havenbedrijven over de 
havengelden, waarbij de vervuiler (meer) betaalt.

Belang van een gezonde leefomgeving
De visie vormt de basis voor een nog betere 
samenwerking, waarbij partijen gezamenlijk 
streven naar een balans tussen het belang van 
een gezonde leefomgeving en het economisch 
belang van de regio IJmond. In het verleden zijn 
er acties geweest om milieunormen te verbeteren 
en inspanningen zijn verankerd in program-
matische aanpakken. Naast deze visie en het 
programma horen ook de ondertekening van het 
Schone Luchtakkoord, het Programma Tata Steel, 
het Programma Gezonde Leefomgeving van de 
provincie Noord–Holland, de Visie NZKG, de 
Provinciale Omgevingsvisie, en de Regionale 
Nota Gezondheidsbeleid daar in thuis.

Inspraakronde voor programma
Het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit is 
nu door de colleges vastgesteld en is vrijgegeven 
voor zes weken inspraak. Iedereen kan zijn of 
haar zienswijze indienen bij de eigen gemeente, 
via de geëigende kanalen. Na de inspraakperiode 
wordt het programma, naar alle waarschijnlijk-
heid in september, ook door de raden definitief 
vastgesteld.

Luchtkwaliteit IJmond voldoet 
in 2030 aan WHO-advieswaarden
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Vragen van de straat en antwoorden van de Dorpsraad
Je zit in de Dorpsraad. En op straat word je 
aangesproken. ‘Zeg, wat vinden jullie van die 
nieuwe stichting?’ Of: ‘Moet Tata van jullie 
soms dicht?’ En deze is ook veel gehoord:
‘Mens, je hebt het er maar druk mee. 
Hoe houd je het vol?’ Daarom in deze Jutter 
vragen van de straat. Met antwoorden van de 
Dorpsraad.

Waarom reageert de Dorpsraad overal op?
De Dorpsraad wordt vaak door journalisten 
om haar mening gevraagd. We geven die als 
het welzijn van het dorp in het geding is.
Positief of negatief. Helaas is dat in Wijk aan 
Zee ook negatief. Vaak gaat het dan over 
het staalbedrijf en iets minder vaak over 
het transformatorstation van TenneT.
Bij vergunningsaanvragen, beleidsstukken 
en andere overheidsprocedures hebben 
burgers regelmatig de kans hun visie te 
ventileren. Dat doet de Dorpsraad ook. 
En wel iedere keer als zij vreest dat het 
welzijn van Wijk aan Zee hierdoor gaat 
inboeten. Als een nieuwe vergunning nog 
meer uitstoot inhoudt bijvoorbeeld.

Waarom wil de Dorpsraad dat cokes-
fabriek 2 sluit?
Cokesfabriek 2 (kofa2) is een sterk verou-
derde, gevaarlijke fabriek die kankerverwek-
kende stoffen uitstoot. De stank in het dorp 
is vaak ook afkomstig van de cokesfabriek. 
Kofa2 voldoet al jaren niet meer aan de 
minimumeisen in Europa voor cokesfabrie-
ken. Tientallen ovens lekken. Renovatie en 
reparaties blijken niet afdoende. De Dorps-
raad dringt al sinds 2013 aan op sluiting van 
kofa2. 

Vindt de Dorpsraad dat Tata weg moet?
Daar gaat de Dorpsraad niet over en daar 
heeft zij ook geen mening over. Of een 
bedrijf sluit is aan het bedrijf zelf of aan 
de toezichthouder. De toezichthouder is 
in dit geval de provincie Noord-Holland. 
Die moet ingrijpen als het bedrijf zich niet 
houdt aan de vergunning. En in het uiterste 
geval kan de toezichthouder sluiting van 
onderdelen of sluiting van het hele bedrijf 
opleggen. Maar dat is in het geval van Tata 
Steel vooral theorie. De praktijk is dat het 
een bedrijf is waar vele mensen werken en 
daarom waar mogelijk alle ruimte krijgt 
van de provincie. Over Tata Steel heeft de 
Dorpsraad wel een mening: het bedrijf is 
behalve een belangrijke werkgever ook een 
grote vervuiler en het werkt met gevaarlijke 
stoffen. Het moet zich daarom tot het uiter-

ste inspannen om schade voor de omgeving 
te voorkomen. Dat is al vele jaren niet het 
geval. Geld verdienen en zoveel mogelijk 
omzet draaien staat bij de staalfabriek 
voorop. De bewoners betalen de rekening 
met hun gezondheid.

Wat vindt de Dorpsraad van het plan van 
de FNV voor groen staal?
De Dorpsraad vindt het puur winst dat de 
FNV ook tot de slotsom is gekomen, dat 
het roer radicaal om moet bij Tata Steel. 
Het einddoel van de FNV – een duurzaam 
producerende schone fabriek – klinkt veel-
belovend. Maar de weg erheen is complex, 
onzeker en tijdrovend. Het is prima om daar 
op te studeren maar het mag de essentie van 
het plan niet ophouden. En dat is sluiting 
van de vervuilende kofa2 en van daaruit 
beginnen met wederopbouw van een schone 
fabriek. We weten dat kofa 2 niet te repa-
reren is en een permanent gevaar voor de 
volksgezondheid vormt. Nog jaren door-
produceren met de lekkende fabriek is 
onverantwoord en onacceptabel.

Gaat de DR ook aangifte doen tegen Tata?
De Dorpsraad vindt dat bewoners in de 
allereerste plaats zelf moeten besluiten of zij 
aangifte willen doen of niet. De Dorpsraad 
beraadt zich nog over aansluiting bij de 
massa-aangifte van Frisse Wind.nu.

Wat vindt de Dorpsraad van de aangifte?
De Dorpsraad vindt het een goede zaak dat 
een onafhankelijke rechter zich buigt over 
de vraag in hoeverre de directie verantwoor-
delijk was voor excessen. Dat is nog nooit 
onderzocht.

Werkt de Dorpsraad samen met Stichting 
IJmondig en met Stichting FrisseWind.nu?
De Dorpsraad vindt dat het leefklimaat van 
het dorp/de IJmond gezond moet worden. 
Dat zijn ook de doelen waarvoor IJmondig 
en FrisseWind.nu strijden. Daarom wisselt 
de Dorpsraad informatie uit met en steunt 
zij initiatieven van de stichtingen. 
In de rechtszaak tegen Harsco (grafiet-
overlast) stonden IJmondig en de Dorpsraad 
bijvoorbeeld zij aan zij. Ook dienen we 
gezamenlijk zienswijzen in. En onlangs 
schreef de Dorpsraad samen met Stichting 
IJmondig, Stichting FrisseWind.nu en het 
Milieuplatform IJmuiden-Noord een brief 
aan de formateur en parlementariërs om 
aandacht te vragen voor de gezondheids-
situatie in de IJmond. Omdat de focus nu 

ligt op het verminderen van CO2 wordt 
vergeten dat CO2-maatregelen voor 
bewoners niets opleveren. Het blijft dan 
even ongezond. 

Waarom praat de Dorpsraad nog met 
Tata? Het heeft al jaren niets uitgehaald.
Het is goed als buren van tijd tot tijd elkaar 
spreken. Wij zijn ons bewust dat de proble-
men al decennialang voortslepen. We weten 
sinds het doekfilter dat Tata alleen onder 
druk een aanzienlijke investering in milieu 
doet. Maar een bedrijf is niet een ding; het 
bestaat uit mensen met overtuigingen die 
iedere dag beslissingen nemen. Wij denken 
dat er ook in het staalbedrijf allerlei mensen 
rondlopen die vinden dat het anders moet. 
Die vinden dat het bedrijf de omgeving niet 
mag belasten. Wij hopen hen te versterken 
om van binnenuit het bedrijf te veranderen. 

Praat de Dorpsraad ook over positieve 
onderwerpen?
Ja, gelukkig zijn er ook positieve onder-
werpen waar de Dorpsraad zich mee 
bezighoudt. Neem de plannen voor het 
vrijgekomen terrein achter Heliomare. 
De Dorpsraad wil dat daar iets komt waar 
het dorp wat aan heeft. De Dorpsraad kijkt 
hoe het dagelijks leven verbeterd kan 
worden: van het  bushokje op het Juliana-
plein tot parkeerproblemen. 

Waar haal je de energie vandaan om zo 
bezig te blijven met het dorp?
Wat ons allen in de Dorpsraad bijzonder 
verbindt is dat we Wijk aan Zee een gewel-
dig dorp vinden waar we graag iets voor 
willen doen. Verontwaardiging is ook een 
motor. Voor de een is dat verontwaardiging 
over de stank, het stof, het lawaai. Voor de 
ander verontwaardiging over leugens of 
laksigheid van politici of beleidsmakers. 
Of over het gemak waarmee over ons dorp 
heengewalst wordt. Vooral de Tata-dossiers 
vragen veel tijd maar soms hebben we het 
idee dat onze inspanning werkelijk verschil 
maakt. Dat geeft geweldig veel energie. 
Neem het onderzoek van de Rekenkamer  
van de provincie Noord Holland naar het 
toezicht op het staalbedrijf; dat was er 
misschien niet gekomen als de bewoners 
niet keer op keer aandacht voor de 
problemen hadden gevraagd. 
En alle opwinding brengt vaak daarna 
ook ontspanning en lol. We lachen wat af. 
Plezier geeft net zo goed energie om er 
weer tegenaan te gaan.

Advocate Bénédicte Ficq overhandigde namens 
1100 mensen en 8 stichtingen de groepsaangifte 
tegen Tata Steel op woensdag 19 mei persoonlijk 
aan de Officier van Justitie. Ze verwijt de staal-
fabriek dat die willens en wetens zeer zorgwekken-
de en kankerverwekkende stoffen blijft uitstoten. 
Deze uitstoot leidt tot ernstige gezondheidsschade.

Tata Steel krijgt regelmatig boetes voor het 
overtreden van de vergunningen, ondanks dat 
het bedrijf al jarenlang toezeggingen doet om te 
investeren in een schonere fabriek. Het recente 
RIVM-onderzoek bevestigt dat de luchtkwaliteit 
in de IJmond te vaak onvoldoende is en dat in 
de buurt van de staalfabriek meer acute gezond-
heidsklachten voorkomen dan in andere delen 
van Nederland. Eerder bleek al dat longkanker 
in deze regio 27% meer voorkomt en dat het stof 
op straat gevaarlijke stoffen bevat zoals lood, 
vanadium, mangaan en pak’s.

Het is de aangevers inmiddels pijnlijk duidelijk 
dat Tata Steel niet uit zichzelf zijn verantwoorde-
lijkheid zal nemen. Zo blijft het bedrijf onder-
zoeken bagatelliseren, wordt gezondheidsschade 
hinder genoemd en ontbreekt het aan concrete 
planningen en doelstellingen in aangekondigde 
plannen. Met de strafzaak wil men het bedrijf 
aanzetten om de negatieve impact op omwonen-
den wèl serieus mee te wegen in de bedrijfs-
voering. Gezondheid op één. Radicale maatrege-
len, zoals sluiting van de kooksfabriek 2, mogen 
niet langer worden uitgesteld vanwege bedrijfs-
economische belangen. 
De afgelopen maanden konden belanghebben-
den aangifte doen via de website FrisseWind.nu. 
Bijna 1100 mensen uit de hele regio hebben zich 
aangemeld. Van Bakkum tot Zandvoort en van 
Wijk aan Zee tot Assendelft. De verklaringen zijn 
schrijnend. Nabestaanden, omwonenden met 
gezondheidsklachten, ernstig zieke (oud) mede-

werkers, mensen die vanwege gezondheidsklach-
ten verhuisd zijn... Ook valt op hoeveel mensen 
zich ernstig zorgen maken over hun gezondheid 
en hun veiligheid. Niet alleen omwonenden, 
maar ook vaste recreanten zoals kampeerders en 
eigenaren van strandhuisjes.
Een aantal belangenorganisaties hebben zich 
al aangesloten bij de aangifte: Comité Schone 
Lucht, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ), 
Stichting Duinbehoud, Stichting E4all, Stichting 
Faunabescherming, Stichting IJmondig en 
Surfrider Foundation Holland Coast.

Bénédicte Ficq blijft ook na de aangifte betrok-
ken, zo blijft het mogelijk om zich bij de zaak aan 
te sluiten. Om de juridische kosten te financieren 
is een donatie-campagne gestart. Op dit moment 
is bijna € 38.000 van de € 50.000 opgehaald.
Doneren en aansluiten kan nog steeds via:

www.FrisseWind.nu 

Advocate Bénédicte Ficq doet aangifte tegen Tata Steel
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Jaargang 40 • nummer 6 • 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, Martin de Vlugt.

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: 1430 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
Zondag 6 juni 10.00 uur
Voorganger: ds. Sytze de Vries te Schalkwijk 
Zondag 20 juni 10.00 uur
Voorganger: past. L. H. Stuifbergen

Odulphuskerk
Zaterdag 5 juni 19.00 uur 
Themaviering met muziekkeuze themakoor
Voorganger: J. de Wildt
Zondag 13 juni 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. J. de Wit
Zaterdag 19 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorgangers: diaken Jaider en pastoor Kaleab
Zondag 27 juni 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers
Alle vieringen zijn onder voorbehoud van 
verdere coronamaatregelen.

Wijk aan Zee
(Vrij naar J.C. Bloem, De Dapperstraat)

Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?

Een beetje duinen en wat strand,
Een horizon met windmolens ertegen.

Geef mij de grauwe hoogovens en waterwegen,
Met opdoemende zeekastelen, imposant.

De wolken, nooit zo schoon dan als ze, goudomrand,
Uit de schoortsteenpijpen, langs de lucht bewegen.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen,

Tot het ze toont, als nooit tevoren, hupsakee!

Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Liggend op het strand, op een mooie morgen,

Domweg gelukkig, in Wijk aan Zee.
                                                           Dik Broekman

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

Groepswandelen voor ouderen
Naar mate we ouder worden weten we ook dat in 
beweging komen en blijven van essentieel belang 
is. Een zeer laagdrempelige activiteit is wandelen. 
Dat kun je alleen beleven, maar dit kan ook in 
groepsverband. Een uur of langer wandelen kost 
voor de een ook meer energie dan voor de ander en 
zeker als men ouder wordt. Al wandelend werken 
we ook (on)bewust aan onze lichamelijke en gees-
telijke conditie. Wat even zo belangrijk is dat we 
contacten leggen met mede wandelaars en na het 
wandelen ook nog even in de gelegenheid zijn om 
na te genieten onder het genot van een bakje koffie.

Deze wandeling met de buurtsportcoach wordt 
opgestart in samenwerking met de beheerder 
van dorpshuis De Moriaan, de fysiotherapeuten/
huisarts en Elly Durge. De groepswandelingen 
zullen plaatsvinden op maandagochtend van 
10.00 tot 10.30 uur. Deze wandelingen zijn met 
name bedoeld voor ouderen die niet meer zo 
lang achtereen kunnen wandelen. Er zal gestart 
worden vanuit De Moriaan en daar zal ook weer 
geëindigd worden. Onder het genot van een 
bakje koffie kan er nog even nagepraat worden. 
Aan de wandelactiviteit zijn geen kosten 
verbonden. Voor de koffie betaalt u € 1,00 en 
voor eventuele frisdrank betaalt u het standaard 
tarief dat gehanteerd wordt in de horeca.
Als u belangstelling heeft dan kunt u zich 
verzamelen vanaf maandag 31 mei in dorpshuis 
De Moriaan.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen 
met de beheerder van dorpshuis De Moriaan
0251–374320 of met buurtsportcoach Bert Kalter 
06-3585758.

Als er ook nog mensen zijn die een uur 
(plm. 5 km) willen wandelen dan is er op 
dinsdag- en vrijdagochtend startend om 10.00 
uur gelegenheid. Neem hiervoor contact op 
met Elly Durge mail naar: 

jaapdurge@hotmail.com.

Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding was 
vorig jaar de tentoonstelling “Onvrijheid Toen en 
Nu” te zien in Museum Kennemerland. Daarbij 
kon de bezoeker verschillende video-interviews 
bekijken waarin diverse IJmonders vertelden over 
hun eigen ervaringen tijdens de bezetting. Helaas 
door corona en de lockdown heeft niet iedereen de 
mogelijkheid gehad om bij het museum langs te 
komen. Naar aanleiding van deze tentoonstelling 
heeft het HGMK drie dagboeken uitgebracht.

Het idee voor het uitbrengen van deze nieuwe 
boekuitgave begon bij het HGMK toen in 2019 
het dagboek van Wim Vermeij ter sprake kwam. 
Dochter Truus had dat tien jaar geleden al eens 
helemaal uitgetypt en ook de bewaarde foto’s 
en krantenknipsels gedigitaliseerd. En toen er 
uit andere hoeken nog twee ongepubliceerde 
dagboeken over die periode opdoken, raakte
HGMK ervan overtuigd dat hiermee een uniek 
inkijkje in de werkelijkheid van die donkere 
dagen kon worden geboden.

De dagboeken, zijn fraai uitgevoerd in de vorm 
van drie ouderwetse cahiers, beschrijven de 
situatie tussen 1943 en de bevrijding. Elk van de 
drie schrijvers heeft een eigen invalshoek en een 
eigen stijl, maar ze bestrijken alle drie het leven 
in IJmuiden, Velsen-Noord en Beverwijk.
Niet zo gek als je bedenkt dat er tijdens de 

evacuaties over en weer flink verhuisd werd. 
En toch is het verrassend om te zien hoe de 
IJmond toen veel meer als een geheel werd 
ervaren dan tegenwoordig. De drie dagboek-
schrijvers waren ambtenaar in gemeentelijke 
dienst; twee in Velsen en een in Beverwijk. 
Daardoor waren ze meestal goed geïnformeerd 
over wat er op bestuurlijk niveau speelde. 
Maar ook door hun dagelijkse oversteek met de 
pont of door informatie uit de illegale pers wisten 
ze allemaal veel meer dan dat de bezetter ze 
langs de officiële kanalen wilden laten weten.

De drie dagboeken zijn geïllustreerd met foto’s 
en overdrukken uit verzetskrantjes om de 
verschillende beschreven gebeurtenissen aan te 
vullen. Daarmee wordt een zeer indringend beeld 
gegeven van het dagelijks leven in de jaren van 
de bezetting. De lezer beleeft als het ware van 
dag tot dag de voortdurende dreiging, het 
schrijnende gebrek aan alles, de honger en 
ellende. Maar hij krijgt ook inzicht in de worste-
ling van de ambtenaren met het opgelegde gezag.

De indrukwekkende boeken (beperkte oplage) 
kosten samen slechts € 24,-- en u krijgt 
“Slachtoffers van WO2 in de IJmond” van 
journalist Bart Vuijk (NHD) er gratis bij.
Bestellen via 

pr@museumkennemerland.nl 
en ze worden binnen 24 uur in de IJmond thuis 
bezorgd. Of € 24,-- overmaken naar 

NL97RABO0107370034 t.n.v. S. Weterings
met vermelding van uw adres.

Oud papier ophalen
SV Wijk aan Zee heeft al jaren een groep top 
vrijwilligers die u verlossen van het oud papier.
Met de opbrengst daarvan kunnen de groeiende 
kosten worden betaald. Spaar daarom oud papier 
op en zet het ‘s morgens voor de deur op:

zaterdag 19 juni
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.

Oude dagboeken van IJmonders uit WO2
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