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Drie personen onderkoeld

Een koude duik in het nieuwe jaar
IJmuiden - Op de eerste dag van 
het nieuwe jaar een duik nemen 
in de Noordzee. Voor veel men-
sen is het inmiddels een vaste ge-
woonte geworden. Ook dit jaar 
maakten honderden deelnemers 
gebruik van de gelegenheid om 
bij IJmuiden tezamen het kou-
de water in te rennen. Slechts ge-
huld in bikini of boxershort werd 
deze zware beproeving door de 
meeste deelnemers met verve 
doorstaan. Het water had dit jaar 
tijdens de Nieuwjaarsduik een 
temperatuur van ongeveer vier 
graden, maar door de wind voel-
de het allemaal nog net iets kou-
der aan. Veelal getooid met de 
speciale muts van organisator 
Unox waagden ongeveer acht-
honderd deelnemers zich aan het 

- letterlijk - huiveringwekkende  
moment, om daarna snel weer 
op te warmen en te genieten van 
een kop erwtensoep of een beker 
warme chocolademelk. 

Drie deelnemers liepen onder-
koelingsverschijnselen op en 
moesten naar de reddingspost 
van de IJmuider Reddingsbriga-
de worden gebracht om daar op-
gewarmd te worden. Voor één 
van hen is een ambulance uit-
gerukt, omdat er sprake was van 
ernstige onderkoeling. Gelukkig 
kon ook deze deelnemer, net als 
de andere twee, na een warme 
douche en een tijdje bijkomen 
onder een isolatiedeken, weer 
naar huis. (tekst: Bos Media Servi-
ces/foto’s: Erik Baalbergen)

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs) 43

pvc

www.tinholt.nl    023 5385550

TELSTAR
FC EINDHOVEN

VRIJDAG
10 JANUARI
20.00 UUR

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Zie de advertentie 
elders in deze krant

warme
weken

De

winter

Bel: 0251-674433 of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

    OMGEVING: 
• Kruidbergerweg/Kerkerinklaan   

te Santpoort-Noord, 200 kranten
• Antillenstraat/Corantijnstraat       

te Santpoort-Noord, 300 kranten
• Lieskamp/Boterkamp                    

te Velserbroek, 200 kranten





Infopagina

9 januari 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

Duurzame energieopwekking in de 
regio
Denk en praat mee over duurzame ener-
gie op dinsdagavond 28 januari 2020! 

We gaan duurzamer wonen, werken en leven. 
Alle energie in Nederland is in 2050 duur-
zaam. Ons elektriciteitsverbruik zal de komen-
de jaren enorm toenemen omdat we elektrisch 
gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook 
elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel 
meer energie duurzaam worden opgewekt. 

Nadenken over energie
In heel Nederland wordt hierover nagedacht. 
Dit proces heet de Regionale Energie Stra-
tegie (RES). Ook in de regio IJmond & Zuid-
Kennemerland zijn hiervoor 3 verschillende 
scenario’s  gemaakt. Dit zijn uiteenlopende 
toekomstbeelden voor dit gebied. Samen met 
maatschappelijke organisaties, georganiseer-
de inwoners, belanghebbenden en gemeen-
tes uit de regio  is gekeken welke  kansen er 
zijn  voor grootschalige energieopwekking  uit 
vooral zon en wind. Zijn zonnepanelen langs 
de snelweg een optie? Waar is er mogelijk 
ruimte voor een windturbine? 

Uitnodiging
Graag nodigen we u uit om op 28 januari om 
18.30 uur in gesprek te gaan over drie verschil-
lende scenario’s in de regio IJmond/Zuid Ken-
nemerland. Dit gebeurt in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis van Velsen in IJmuiden 
(toegang vanaf 18.00 uur via Plein 1945).  

Met elkaar kijken we naar de manier waarop 
deze scenario’s zijn gemaakt en wat er in de 
scenario’s staat. We gaan in gesprek over de 
mogelijkheden binnen de scenario’s  en gaan 
ze samen met u verbeteren. Waar worden we 
blij van en waarvan niet? Welke ideeën heeft u 
zelf over grootschalige opwekking van energie 
in uw buurt? Waar liggen kansen? 

Er is ruimte voor maximaal 60 mensen. Wilt u 
op deze avond aanwezig zijn? Meld u zich dan 
aan via duurzaam@velsen.nl

Kijk voor meer informatie ook op www.ener-
gieregionhz.nl

Stem op de meest aansprekende 
foto’s uit de Tweede Wereldoorlog
Welke foto’s uit onze provincie moeten 
volgens u onderdeel worden van een na-
tionale tentoonstelling van foto’s uit de 
Tweede Wereldoorlog? Provincie Noord-
Holland nodigt u van harte uit om op 
woensdag 15 januari een bijzondere foto-
presentatie van de Noord-Hollandse ca-
non bij te wonen en uw stem te laten ho-
ren. De bijeenkomst wordt gepresenteerd 
door Dieuwertje Blok. 

Een beeld vertelt vaak zoveel meer dan woor-
den. Het roept emoties op, herinnert ons, be-
angstigt, maakt blij, shockeert, maar kan ook 
ontroeren en ons recht in onze ziel raken. In 
het kader van 75 Jaar Vrijheid organiseert 
het NIOD in 2020 een nationale tentoonstel-
ling met de meest aansprekende foto’s uit 
de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de bijeen-
komst op woensdag 15 januari kunt u bepa-
len welke foto’s uit Noord-Holland een plaats 
moeten krijgen in die tentoonstelling. 

Uitnodiging aan alle inwoners
Iedereen die in de provincie Noord-Holland 

woont kan deelnemen. Jong, oud, individueel 
of als groep. In een programma van in totaal 
1,5 uur ontdekt u op aansprekende wijze de 
verhalen achter de foto’s, laat u uw stem ho-
ren en kunt u napraten met kenners, experts, 
ervaringsdeskundigen, nabestaanden en an-
dere aanwezigen. 

Kosteloos inschrijven en meer informa-
tie
Deelname is gratis. Meld u nu aan via: www.
noord-holland.nl/50fotos. Daar vindt u ook 
meer informatie over de bijeenkomst. 

Over De Tweede Wereldoorlog in vijftig 
foto’s
De bijeenkomst is onderdeel van een lande-
lijke campagne van Platform WO2 in het ka-
der van 75 Jaar Vrijheid. Initiatiefnemers 
zijn NIOD, Nationaal Comité 4 en 5 mei, 
Stichting Musea en Herinneringscentra 
40-45, Oorlogsgravenstichting, Liberation 
Route Europe en Netwerk Oorlogsbronnen. 
Provincie Noord-Holland faciliteert de cam-
pagne en de bijeenkomst op 15 januari.

Nieuwjaarsbijeenkomst Velsen
Dinsdagavond 7 januari jl. was de nieuwjaars-
bijeenkomst van de gemeente Velsen. 

De titel van het collegeprogramma is  “Velsen 
komt naar je toe”  daarom bezoeken college en 
gemeenteraad voortaan elk jaar een woonkern 

om  nieuwjaar te vieren. 
Dit jaar was de nieuwjaarsbijeenkomst in Vel-
sen-Noord in Wijkcentrum De Stek. Het cen-
trum was goed gevuld waaronder veel Velsen-
Noorders die  kwamen proosten op het nieuwe 
jaar.  (Foto Reinder Weidijk)

 Laagbouwwijken met onder-
grondse containers kunnen 
straks ook beter  afval scheiden
In Velsen zijn er een aantal buurten waar 
bewoners geen rolcontainers hebben 
maar ondergrondse containers. Daar zijn 
nog geen verbeteringen om afval te schei-
den. Volgende week gaat HVC echter de 
ondergrondse containers omwisselen in 
de Appelboomstraat en in de omgeving 
Dennekoplaan. 

In de Appelboomstraat komen er op de plek 
van bestaande restafvalcontainers straks 
containers voor oud papier, glas en voor Plas-
tic, Blik & Drankpakken. Ook bewoners uit 
de omgeving Tuinderstraat moeten daardoor 
iets verder lopen met hun restafval.

Ten noorden van de Dennekoplaan komen er 
ook ondergrondse containers voor Plastic, 
Blik & Drankpakken op de plek van bestaan-
de restafvalcontainers. Ook daardoor moe-
ten sommige bewoners iets verder lopen met 
restafval.

Velsen heeft vergelijkbare plannen voor het 
Westbroekkwartier en een aantal straten 
in Zeewijk en het Stadsparkwaar bewoners 
ook geen rolcontainers hebben maar onder-
grondse containers.

Oud papier inzamelen
Een jarenlange traditie van oud p apier in-
zamelen, komt bij veel verenigingen tot 
een einde.

In de huidige markt is oud papier geen geld 
meer waard. Veel verenigingen kregen daar-
over afgelopen tijd een brief van hun papier-
afnemers. Voor sommige verenigingen was 
dat reden om te stoppen met de inzameling 

van oud papier.

Bewoners die gewend waren om papier naar 
de vereniging te brengen kunnen dat nu kwijt 
in ondergrondse container van HVC die op 
diverse plekken staan in de wijk of bij super-
markten. Of u kan gratis via HVC een rolcon-
tainer (met blauwe deksel) aanvragen voor 
oud papier.
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-

schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Kennemerlaan 35A, plaatsen dakopbouw 
(31/12/2019) 103671-2019
 
Velsen-Zuid
Stelling 14, deels veranderen gebruik in bed 
& breakfast (30/12/2019) 93540-2019

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld voor: 

Driehuis
Driehuizerkerkweg 96, kappen boom 
(31/12/2019) 93226-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kerstboomverbranding 2019/2020, op 8 ja-
nuari 2020 van 18:30 tot 22:00 uur, locatie: 
Heerenduinweg ter hoogte van nummer 185 
(02/01/2020) 77649-2019

Santpoort-Noord
Kerstboomverbranding 2019/2020, op 8 ja-
nuari 2020 van 18:30 tot 22:00 uur, locatie: 
Hagelingerweg ten westen van  Welkoop 
(02/01/2020) 77642-2019 

Besluiten

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur 

per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een 
afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is een 
formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding 
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens 
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie 
op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.O�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. U kunt zich abonneren op een door u 
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de 
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties ver-
schijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 28 december 2019 tot en 
met 3 januari 2020 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Lorentzstraat 22, plaatsen dakopbouw 
(28/12/2019) 114128-2019
Betelgeuzestraat 2B, plaatsen van een rook-
kanaal (zijgevel) (30/12/2019) 115088-2019

Kolebossenlaan 11, uitbreiden voorportaal 
(31/12/2019) 115016-2019

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 39, bed & breakfast 
kamer (02/01/2020) 406-2020

Velserbroek
Rijksweg 323, realiseren terras op bestaande 
uitbouw (28/12/2019) 114138-2019
Westbroekerweg 38, plaatsen aanbouw 
voorzijde woning (03-01-2019) 1021-
2020 
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 

een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Westerduinweg 4, uitbreiding tijdelijke 
kantoorunits met een extra tijdelijke kan-
toorunit (30/12/2019) 91036-2019

Velsen-Noord
Nabij Concordiastraat 84, bouwen be-
drijfsloods en inpandige kantoorruimte 

(30/12/2019) 90273-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-Zuid
Genieweg 36, plaatsen 15 verblijfsunits 
(03/01/2020) 113019-2019

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15
Velsen-Noord
Verkoop grillproducten, wekelijks op dins-
dag, locatie Wijkerstraatweg (02/01/2020) 
328-2020

Mededelingen
Het college heeft in haar vergadering van 7 
januari 2020 besloten om de afdelingsma-
nager BVTH te mandateren tot het nemen 
van besluiten op aanvragen tot verlening en 
vaststelling van subsidie en tot het nemen 

van besluiten tot intrekking, terugvorde-
ring en verrekening van subsidie vanuit het 
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmui-
den 2020. Het mandaatbesluit is bekendge-
maakt via het elektronisch gemeenteblad.  

Het Beeldkwaliteitsfonds Havengebied 
IJmuiden 2020 is fi nancieel mogelijk ge-
maakt door de provincie Noord-Holland.

Aanleg individuele gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
celen:

•  De Olmen 33, 1974 SJ IJMUIDEN
•  Snelliusstraat 53, 1973 PB IJMUIDEN

•  Jan Pieterszoon Coenstr 2A, 1972 AS 
IJMUIDEN

•   Roggeland 13, 1991 CK VELSER-
BROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-

gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-

motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Ontwerpwijzigingsplan J.C. van Neckstraat
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voorne-
mens een nieuw wijzigingsplan vast te stel-
len voor de locatie: J.C. van Neckstraat (per-
ceel achter pand Multimate/Basic fi t).

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van 8 
woon-werkwoningen mogelijk gemaakt.
In het bestemmingsplan “IJmuiden Oost” 
is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen. 
Met dit wijzigingsplan wijzigt het college 
het bestemmingsplan zodat het bouwplan  
kan worden uitgevoerd.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggen-
de perceel achter het pand waarin de Multi-
mate en sportschool Basic Fit zijn gevestigd.

Ligging plangebied
Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan J.C. van Neck-
straat (idn: NL.IMRO.0453.WP0708VAN-
NECKSTRA1-O001) ligt met ingang van 10 
januari 2020 tot en met 20 februari 2020 
voor een ieder ter inzage. Naast het ont-
werpwijzigingsplan liggen tevens de daarop 
betrekking hebbende onderzoeken en rap-
portages ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Inloopbijeenkomst
Op 20 januari 2020 houden de initiatief-
nemer en de gemeente Velsen een inloop-
bijeenkomst over dit wijzigingsplan. Be-
langstellenden zijn tijdens de inloopavond 
welkom tussen 17.00 en 20.00 uur in gara-
ge Stormvogels, IJmuiderstraatweg 112 te 
IJmuiden. Tijdens de inloop is er gelegen-
heid tot het inzien van het ontwerpwijzi-
gingsplan en tot het stellen van vragen. Tij-
dens de inloop kunnen geen zienswijzen 
worden ingediend, dit kan schriftelijk gedu-
rende de termijn van terinzageligging.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter in-
zage ligt, kunt u een zienswijze indienen op 
het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpwij-
zigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 

“zienswijze wijzigingsplan J.C. van Neck-
straat”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fy-
sieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar, de heer Bethlehem, 
telefoonnummer 0255-567200. 

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen ten be-
hoeve van het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van 
het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990, met onderborden met de tekst 
‘alleen om elektrische voertuigen op te la-
den’ en onderborden OB504. De 6 parkeer-
plaatsen zijn gelijk verdeeld over 3 locaties:

•  De Zeeweg te IJmuiden, ter hoogte van 
de kruising met de Lariksstraat;

•  De Rooswijkweg te Velsen-Noord, ter 
hoogte van de fi etsdoorsteek richting 
Breedbandweg;

•  De Meervlietstraat te Velsen-Zuid, ter 
hoogte van de kruising met ’t Roode 
Hart.

Om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten be-

hoeve van het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van 
het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990, met onderborden met de tekst 
‘alleen om elektrische voertuigen op te la-
den’ en onderborden OB504. De 2 parkeer-
plaatsen zijn gelijk verdeeld over 1 locatie:

•  De Surinamestraat te Santpoort-
Noord, ter hoogte van de kruising met 
de Overbildtweg

Om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten be-
hoeve van het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van 
het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990, met onderborden met de tekst 
‘alleen om elektrische voertuigen op te la-
den’ en onderborden OB504. De 2 parkeer-
plaatsen zijn gelijk verdeeld over 1 locatie:

•  De Kleine Boterbloem te Velserbroek, 
ter hoogte van de kruising met de West-
broekerweg;

Om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten be-
hoeve van het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van 
het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990, met onderborden met de tekst 
‘alleen om elektrische voertuigen op te la-
den’ en onderborden OB504. De 8 parkeer-
plaatsen zijn gelijk verdeeld over 4 locaties:

•  De IJsselstraat te IJmuiden, ter hoogte 
van de kruising met de Waalstraat;

•  De Willemsbeekweg te IJmuiden, ter 
hoogte van de kruising met de Zeeweg;

•  De Rusburglaan te Santpoort-Zuid, ter 
hoogte van de Bloemendaalsestraat-
weg;

•  De Grote Buitendijk te Velserbroek, ter 
hoogte van de kruising met de Mina

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum in 
het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt 
formele publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 19 december 2019 een 
anterieure overeenkomst van grondexploi-
tatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro 
ten aanzien van het plangebied De Hofgeest 
te Velserbroek.

De overeenkomst heeft betrekking op de re-
alisatie van 380 woningen, een sportcom-
plex en de aanleg van de openbare ruimte.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud 

van de overeenkomsten ligt vanaf 13 janu-
ari 2020 tot en met 21 februari 2020 tijdens 
kantooruren ter inzage bij de balie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het ge-
meentehuis is geopend van maandag tot en 

met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op 
donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Be-
zwaar of beroep tegen genoemde overeen-
komsten is niet mogelijk.
 

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder wijzigingsplan 
Van Neckstraat te IJmuiden, realiseren van acht woningen

De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt, namens het algemeen bestuur van 
Omgevingsdienst IJmond, bekend dat in 
verband met het wijzigingsplan voor het re-
aliseren van acht woningen ter plaatse van 
de J.C. van Neckstraat te IJmuiden, een be-
sluit is genomen voor het vaststellen van 
een hogere waarde voor de geluidbelasting 
in het kader van de Wet geluidhinder.

Het hogere waardenbesluit heeft betrek-
king op industrielawaai. 

De bevoegdheid van het college van Velsen 
tot vaststelling van hogere waarden voor de 
geluidbelasting in het kader van de Wet ge-
luidhinder is gedelegeerd aan het algemeen 
bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd 
algemeen bestuur, heeft de hogere waarden 
voor de geluidbelasting vastgesteld.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit 
bezwaar maken.

De bezwaartermijn tegen het besluit vangt 
aan met ingang van de dag waarop bezwaar 
kan worden ingesteld tegen de omgevings-
vergunning voor de bouw van de woningen. 
Het besluit, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt met ingang van 10 janu-
ari 2020 gedurende zes weken, samen met 
het wijzigingsplan, ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, 
op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 

uur. 
Tevens kunt u het besluit inzien bij Omge-
vingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te 
Beverwijk, op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur en op: www.odijmond.nl.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen be-
langhebbenden bezwaar indienen bij Omge-
vingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH 
Beverwijk, onder vermelding van “Bezwaar 
hogere waarden Wet geluidhinder wijzi-
gingsplan J.C. van Neckstraat te IJmuiden”.
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Uit de enquête afvalinzameling bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) leest u de 
komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling 
in het algemeen, mail dan naar afval@velsen.nl. 

Hoe zit dat?

VRAAG
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komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling 

“ Dit systeem is toch achterhaald, kunnen we niet 
beter alles in één bak doen en dan nascheiden?”

Was het maar zo eenvoudig. Verschillende afvalstromen zijn ongeschikt 
voor nascheiding, zoals gft en papier. Gft en etensresten zijn vochtig, dus 
dit afval plakt aan allerlei andere soorten afval waardoor het niet goed is 
na te scheiden. Papier dat met gft in aanraking is geweest, is niet meer 
te recyclen. En andersom geldt hetzelfde, gft dat in aanraking komt met 
papier kan de inkt van het drukwerk losweken en mag dan niet meer tot 
compost verwerkt worden. 

We doen alleen aan nascheiding waar dat niet anders kan. Maar dan 
worden alleen plastic, blik en drankkartons uit het restafval gehaald. Dat 
is trouwens wel van een lagere kwaliteit dan het plastic dat mensen thuis 
gescheiden weggooien.

Door thuis afval aan de bron te scheiden, krijg je de beste kwaliteit 
grondsto�en om te hergebruiken. Het heeft dus zeker zin! Het nascheiden 
van afval is weer beter dan verbranden, maar het is zeker geen goede 
vervanger van het thuis scheiden van afval. 

DE VISIE VAN PS (POLITIEK SOCIAAL)

Voor bijna alles hebben we anderen nodig.
Vanuit onze visie ‘Velsen komt naar u toe’ bezoeken 
wij elk jaar een woonkern om Nieuwjaar met u te vie-
ren. Dit jaar hielden wij onze nieuwjaarsbijeenkomst in 
Velsen-Noord in Wijkcentrum De Stek. Wij zijn echter 
voortdurend op zoek naar u! 

Nieuws van de raad

Wilt u in contact komen met de PS (POLITIEK SOCIAAL), neem dan contact op via info@??????.nl

Woonvisie
De Woonvisie is inmiddels twee keer besproken door de raadsle-
den, daar zijn ook enkele aanpassingen uit gekomen. De woonvi-
sie geeft een beeld hoe de woningbouw in Velsen eruit ziet in de 
komende 20 jaar. 

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
De gemeenten in de regio hebben samen met de provincie 
Noord Holland een toekomstbeeld gemaakt voor de Binnenduin-
rand. Diverse organisaties en belanghebbenden hebben kunnen 
meedenken. Het ontwikkelperspectief geeft aan hoe het land-
schap van de Binnenduinrand kan worden versterkt en worden 
beschermd. Ook zijn er afspraken benoemd voor de toekomst. 

Het college van Velsen wil ruimte houden om af te wijken als 
daar vanuit andere belangen een goede reden voor is. Daarom 
wordt het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand met een aantal 
uitzonderingen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Visie op Spaarnwoude Park
Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft een visie opgesteld voor 
Spaarnwoude. Deze visie heeft als doel om het recreatiegebied 
Spaarnwoude door te laten groeien tot een veelzijdig en duur-
zaam Spaarnwoude Park.

De Raad van Velsen mag een zienswijze indienen over dit plan. In 
deze sessie komt Recreatie Noord-Holland een presentatie geven 
over hun plannen, zodat de raadsleden de kans krijgen om vra-
gen te stellen. 

Op donderdag 16 januari zijn de sessies vanaf 19u30 op het 
gemeentehuis van Velsen. U bent van harte welkom via de 
ingang aan Plein 1945, IJmuiden. 

WIST U DAT

Robert van Koten & Mireille Koedijker.

Politiek is volgens Politiek Sociaal geen afgebakend regel-
systeem opgezet en gereguleerd door de overheid. Poli-
tiek is zonder grenzen en overal en altijd in onze samenle-
ving terug te vinden dus nooit veraf. 

Of je je mentaal goed voelt, lekker in je vel zit, heeft te 
vaak te maken met de sociale omgeving of gebeurtenis-
sen die een invloed hebben op je persoonlijk leven. 

Door de toegenomen verantwoordelijk voor ons eigen le-
ven lijkt de solidariteit met anderen af te nemen. Mensen 
die zich dan ook nog buitengesloten voelen zetten zich 
dan af. Door toenemende ongelijkheid raken mensen hun 
vertrouwen kwijt in de overheid, de politiek of zelfs in el-
kaar. 

De PS ondersteunt de samenwerking van burgers om sa-
men doelen te bereiken. Kleine veranderingen kunnen al 
een bijdrage leveren aan onze gemeente. Wat kan je zelf 
of met anderen doen? Waar denk je dan aan? Welk maat-
schappelijk vraagstuk gaat jou echt aan het hart? Laat het 
ons weten.

Voor standpunten, acties, campagnes, debatten en bijeen-
komsten heeft iedere politieke fractie medestanders no-
dig. Zoek ons op in de gemeenteraad van Velsen! 

Robert van Koten & Mireille Koedijker. 

PS: Wij wensen u een opbouwend 2020! 
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Maak ze waar in zwembad De Heerenduinen, Squashcentrum Het 
Polderhuis of in de andere gemeentelijke sportaccommodaties.

Binnenkort starten we met dé nieuwe aquasport-hype Floatfit® in 
zwembad De Heerenduinen

Wil je niet urenlang in de sportschool staan zwoegen en ben je niet bang 
om nat te worden? Doe dan mee met Floatfit®: een leuke en uitdagende 
High Intensive Interval Training op een drijvende plank waarop je in 
30 minuten aan je uithoudingsvermogen, conditie en lichaam werkt. 
Compleet met burpees, mountain climbers, planks, lunges, squats, en 
core-training!
Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover.

Gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen voor de 
titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), 
Master (vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter van het jaar 2019.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het Sportgala op vrijdag 28 februari 
2020 in het Thalia Theater in IJmuiden. 
Wie een kandidaat kent, mag hem, haar of een heel team voordragen. Er zijn zes 
categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandicapte 

Sporter. De prestatie moet behaald zijn in het kalenderjaar 2019 en de sport 
moet onderdeel zijn van een sportbond die aangesloten is bij het NOC*NSF. Een 
deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. 

Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een Velsense vereniging.
Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van een team dat niet uit Velsen 
komt worden individueel genomineerd.
Hele teams uit Velsen, inclusief alle niet-Velsense leden.

Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een:
a. Nederlands kampioenschap van een toernooi of wedstrijdenreeks.
b. Europees kampioenschap.
c. Wereldkampioenschap.
d. Wereldbekerkampioenschap.
e. Europacupwedstrijd.
f. Wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot en met e). 
g. Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen van een officiële sportbond.
h. Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen tijdens een internationaal 
toernooi.

Aanmelden.
Nominaties kunnen nog vóór 18 januari 2020 worden doorgegeven via de aan-
meldknop op de website van www.sportgalavelsen.nl Ook kunt u de nominaties 
mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen kunt u bellen met Eric Smit, Sportlo-
ket Velsen: 06-15129401.

Graag stel ik mij in deze Sportkrant voor. Mijn naam is Femke van Baarsen en ik ben 
Fysiotherapeute, Leefstijlcoach en vanaf heden werkzaam op bij Sportloket Velsen. 
Samen met Eric Smit vormen wij het Sportstimulerings-duo voor de gemeente Velsen. De 
doelgroepen kinderen en jeugd heeft Eric onder zijn hoede en ik ben verantwoordelijk voor 
de volwassenen, senioren/ouderen, kwetsbare burgers en chronisch zieken. Kortom, sport- 
en beweegstimulering voor iedereen in elke levensfase: ‘jong geleerd, oud gedaan’. En dat 
niet alleen, want de kracht van sport heeft veel meer impact. Het levert een bijdrage aan 
maatschappelijke uitdagingen in het sociale domein. Sport activeert, verbindt en bevordert 
algeheel welzijn. Het sociale element, participatie, zingeving en het hebben van plezier zijn 
hierin van (meer)waarde voor het ervaren van levensgeluk.
  
Mijn ambitie voor de gemeente Velsen is om gezondheid te bevorderen door middel 
van het stimuleren van laagdrempelig en breed toegankelijke sport- en beweegaanbod. 
Hierbij ben ik de spin in het web om behoeften in kaart te brengen, zodat implementatie 
tot stand komt. Samen met elkaar: niet alleen op gemeentelijk niveau en met ons netwerk 
van buurtsportcoaches, maar met iedereen. Van professionals, verenigingen, clubs, andere 
beweegaanbieders en partners tot wijken en buurten, vrijwilligers, lokale betrokkenen, 
zorgverleners en -instellingen. Ook uw bijdrage is van harte welkom. Voor vragen, input, 
behoefte aan ondersteuning en advies ben ik bereikbaar op FBaarsen@velsen.nl of via 
06 434 39 657
 
Voor 2020 wens ik alle inwoners een vitaal nieuwjaar toe met mooie, passende sport- en 
beweegactiviteiten op ieders niveau!

Even voorstellen…

Goede voornemens in 2020!

Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2019?

Evenementenkalender

11 januari    Egmond-Pier-Egmond
                    www.lechampion.nl

18 januari   Schoolbadmintontoernooi
 sporthal IJmuiden-Oost

26 januari   Gezondheidsbeurs
  www.sportloketvelsen.nl

26 januari    RunX Beeckestijncross
                      www.avsuomi.nl

2 februari    Schoolschaaktoernooi 
 verenigingsgebouw Soli

De gemeente Velsen gaat de komende maanden 
een lokaal sportakkoord opstellen.
 
Wat is het Sportakkoord? Het doel van het 
Sportakkoord is om de organisatie en de finan-
ciën van de sport toekomstbestendig te maken. 
Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo 
leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle 
Nederlanders, in álle levensfasen.
 
Iedere deelnemende gemeente stelt een sport-
formateur aan. In onze gemeente is dat het duo 
Emma Poelman en Ronald Nijboer van de DSP-
groep. Zij worden betaald van de regeling Lokale 
Sportakkoorden en Sportformateur die door het 
Ministerie van VWS beschikbaar is gesteld.
 
De sportformateur is een onafhankelijke 
procesbegeleider en heeft als taak om het proces 
op weg naar een sportakkoord te begeleiden, te 
organiseren en te schrijven. Het akkoord bevat 
haalbare, realistische ambities en doelen om de 
lokale sport te versterken en aansluiten op ten 
minste één van de onderstaande landelijke 
ambitie uit het Nationaal sportakkoord:
• nclusief sporten  bewegen
• Duurzame sportinfrastructuur
• itale sport- en beweegaanbieders
• ositieve sportcultuur
• aardig in bewegen
• Topsport die inspireert niet van toepassing    
   voor Velsen)

Het eindproduct is een lokaal sportakkoord dat 
breed draagvlak heeft bij de deelnemende par-
tijen uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs en het 
bedrijfsleven. De komende maand worden deze 
partijen benaderd om mee te doen. Het is de 
bedoeling dat het akkoord uiterlijk 8 april 2020 
klaar is en wordt verstuurd naar het rijk.
 

De gemeente Velsen 
doet mee aan opstellen 
lokaal sportakkoord

Zondag 26 januari, van 10.00-15.00 uur, wordt voor 
de zevende keer de succesvolle Gezondheidsbeurs 
Velsen gehouden in het Rabobank IJmondstadion 
in Velsen-Zuid. Het doel van de Gezondheidsbeurs is 
het promoten van een gezonde leefstijl speciaal voor 
40+ers. Op de beurs kunnen bezoekers gratis een 
kijkje nemen bij organisaties op het gebied van me-
dische preventie (zoals artsen en fysiotherapeuten), 
sport en vitaliteit, gezonde voeding, zorg en welzijn.

Sportloket Velsen zal ook aanwezig zijn met een 
stand. 

Gezondheidsbeurs Velsen

Bewegen en sporten draagt niet alleen bij aan een goede gezondheid, maar 
is ook leuk om te doen! De Gemeente Velsen heeft een groot aanbod: van 
wandelen en tennis tot aan valpreventie-cursus en yoga. Benieuwd naar 
de beweeg- en sportactiviteiten? De tweede vernieuwde editie van de 
Sportgids voor volwassenen is vers van de pers! Een perfecte timing aan het 
begin van dit nieuwe jaar. 

Deze maand wordt de gids gelanceerd en verspreid. Hierin staat een selectie 
van de vele mogelijkheden. Uiteraard is de informatie ook beschikbaar op 
www.sportpasvelsen.nl, zodat u of een ieder niets in de weg staat om in 
beweging te komen. 

Het is onze wens dat de Sportgids een aanzet mag zijn tot activering met 
als doel zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Sport is een 

gezonde uitlaatklep, bevordert de 
algemene conditie en verhoogt de 
sociale contacten. Redenen te over 
om iedereen, jong en oud, met of 
zonder beperking, op recreatief of 
competitief niveau, blijvend aan te 
moedigen om te sporten. 

Mocht u hierbij persoonlijk advies 
nodig hebben. Dan zijn wij als 
Sportloket bereikbaar op: 
sportloket@velsen.nl.

Sportgids volwassenen
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De wintermaanden, en dan voor-
al de vrije dagen rond kerst en de 
jaarwisseling, zijn bij uitstek ge-
schikt om te genieten van het 
ochtendgloren en de soms een 
beetje ‘mist’-ieke zonsopkom-
sten, zonder daarvoor vroeg je 
bed uit te komen. Dan moeten 
het weer en de bewolking na-
tuurlijk wel meewerken! Dit was 
onder meer vorige week zondag 
het geval. De zon ging op de mid-
wintertijd van ca. twaalf minuten 
voor negen op. Maar vanaf een 
uur voor zonsopkomst kleurde de 
zuidoostelijke hemel al meer dan 
vijftig tinten rood, roze en oranje. 
Een foto van zo’n fraaie ochtend-
hemel is eigenlijk maar een �auw 
aftreksel. Voor mij een uitdaging 
om er toch een typisch IJmuidens 
plaatje van te maken. En dan is de 
kop van de haven een pracht van 
een locatie, omdat de vissersha-
ven zich dan uitstrekt in de rich-
ting van de opkomende zon. Het 
vissersmonument mag daarbij 
niet ontbreken.

De geschiedenis van het IJmuider 
vissersmonument begint in 1952. 
Begin dat jaar maakt burgemees-
ter Kwint van Velsen bekend dat 
maandag 28 januari 1952 is be-
stempeld tot rouwdag voor de 
bij de laatste stormen op zee om-
gekomen vissers en andere zee-
varenden. Kort daarvoor is de 
IJmuidense trawler ‘Alkmaar’ (IJM 
31) tijdens een zware storm ver-
gaan en zijn zeelieden van andere 
schepen omgekomen. De plaats-
genoten worden opgeroepen om 
die dag de vlag halfstok te hijsen. 
In de Oud-Katholieke kerk aan de 
Koningin Wilhelminakade wordt 
’s avonds een herdenkingsdienst 
gehouden.

Op de rouwdag maakt een werk-
comité onder voorzitterschap 
van burgemeester Kwint de plan-
nen bekend voor de oprichting 
van een vissersmonument voor 
hen, die op zee bleven, en voor 
hen, die hun dierbaren moesten 
afstaan. 

IJmuiden heeft in tegenstelling 
tot andere vissersplaatsen als 
Katwijk, Den Helder en Egmond 
nog geen eigen monument. Het 
monument zal in de buurt van 
de vissershaven komen. Het Co-
mité Vissersgedenkteken IJmui-
den hoopt de benodigde gelden 
binnen enkele weken te verkrij-
gen via spontane giften vanuit de 
visserij en de gehele Nederlandse 
bevolking.

In november 1952 maakt het co-
mité bekend dat het vissersmo-
nument op advies van Dudok op 
de kop van de vissershaven, na-
bij de steiger van de reddingboot 
Neeltje Jacoba gaat komen. Een 
commissie van deskundigen met 
de beeldhouwer M. Andriessen, 
de directeur van het Haarlemse 
Frans Halsmuseum H.P. Baard en 
de architect W.M. Dudok zullen 
verder adviseren bij de keuze

Een half jaar later is gekozen voor 
een ontwerp van de Amsterdam-
se beeldhouwer H.M. Wezelaar: 
een drie meter hoog bronzen 
beeld van een in werkkleding ge-
stoken visserman met een storm-
lantaarn in de rechterhand. De 
visserman kijkt naar zee en staat 
op de zuidpunt van een noord-
zuid gerichte en met bazaltste-
nen beklede dijk. Het beeld toont 
‘de visser in zijn werk en tevens 
als de dodenwacht – de kame-

raad – die de overleden visser 
herdenkt’.

Als onderdeel van zijn voorstu-
die woont Wezelaar enkele maan-
den in IJmuiden. Hij is geregeld 
langs de kant en in de vishallen te 
vinden om een indruk te krijgen 
van personen die in de visserij 
werkzaam zijn. Deze helpen hem 
graag. Enkele in de ogen van We-
zelaar markante personen pose-
ren voor hem. Na de zomer gaat 
Wezelaar aan de slag in zijn ate-
lier in Amsterdam. 
In de zomer van 1954 is het beeld 
op een derde van de ware groot-
te klaar en wordt deze in Parijs 
machinaal vergroot. Daarna komt 
het beeld naar Nederland voor 
afwerking door Wezelaar. Begin 
1955 gaat het beeld naar de Haar-
lemse bronsbeeldgieter Binder. 
In april dat jaar wordt het bron-
zen beeld tijdelijk geëxposeerd in 
het Stedelijk Museum in Amster-
dam, op een tentoonstelling ter 
gelegenheid van de tiende vie-
ring van Bevrijdingsdag. Daarna 
verhuist het beeld de�nitief naar 
IJmuiden.

Op 8 juli 1955 onthult koningin 
Juliana om twaalf uur het vissers-
monument door een dundoek 
van het beeld te laten glijden. 
Daarna legt zij een krans namens 
het gehele Nederlandse volk. (Op 
dezelfde dag stelt zij bij de Tegel-
tjesmarkt het nieuwe hospitaal-
kerkschip ‘De Hoop’ o�cieel in 
dienst.) 

Na een grondige opknap- en 
schoonmaakbeurt worden in 
2015 plaquettes met de na-
men van omgekomen vissers uit 
IJmuiden onthuld aan de weste-
lijke zijde van de ‘dijk’. 

Bijna 65 jaar na de onthulling is 
de visserman nog steeds een rots 
in de branding voor hen, die hun 
dierbaren moesten afstaan aan 
de zee.

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens 
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardig-
heden over IJmuiden. In deze a�evering aandacht voor de tot-
standkoming van het vissersmonument op de kop van de haven.

Aanvulling op Typisch IJmuiden over 
de opening van V&D IJmuiden
Naar aanleiding van de a�eve-
ring van Typisch IJmuiden van 
vorige week over de voormali-
ge V&D aan de Lange Nieuws-
straat schrijft L. Smid uit Velser-
broek: ‘Zojuist las ik met veel ple-
zier het verhaal van Erik Baalber-
gen over het “leven” van V&D in 
IJmuiden. Hierin miste ik een be-

langrijk punt, te weten de ope-
ning! Heel IJmuiden was toen op 
zoek naar de zogenaamde gou-
den sleutel. Dit om het pand te 
kunnen openen. Degene die de-
ze gouden sleutel vond mocht 
toen 5 minuten gratis winkelen in 
de supermarkt van V&D. Het was 
een geweldige happening en 

marketingstunt voor jong en oud 
in IJmuiden. De sleutel werd ge-
vonden en lag destijds onder de 
heg voor een woning in de Zout-
manstraat. Misschien leuk om dit 
nog even te vermelden; ik denk 
dat vele IJmuidenaren hier nog 
een warm gevoel van hebben 
overgehouden.’

Mondhygiënepraktijk 
overgenomen
Santpoort - Op 1 januari heeft 
Melanie Cardol de mondhygië-
nepraktijk van Marion Jansma bij 
Mondhygiënisten in de Pastorie in 
Santpoort-Noord overgenomen. 
Melanie geeft aan dat iedereen 

welkom is in haar praktijk en dat 
de behandelingen voor kinderen 
tot 18 jaar zelfs vergoed worden 
vanuit de basisverzekering. Voor 
meer info: www.mondhygiene-
santpoort.nl. (foto: aangeleverd)

‘Even helemaal niets’
Santpoort mediteert
Santpoort - Afgelopen jaar was 
er, tijdens Dorpsfeest Santpoort, 
veel interesse voor een nieuwe 
activiteit: ‘Santpoort Mediteert’. 
Op verzoek zijn er daarom dit jaar 
meerdere meditatieve-momen-
ten. José Rustemeijer, Nanda Ra-
makers, Jeanette Meijer, Louise 
Snoek en Marijke Schoen van de 
Naaldkerk nodigen iedereen van 
harte uit voor het samen luiste-
ren naar ontspannende medita-
tieve muziek en een moment van 
bezinning. Mark Metselaar is er 
voor wie toe is aan een geleide 
meditatie en diep ontspannende 
ademhaling. 

´Santpoort mediteert´: voor een 
rustige geest en een ontspannen 
lichaam. Adem je hoofd leeg en 
je hart vol! Even ‘op adem komen’ 
en nieuwe inspiratie opdoen? 
Dan ben je van harte welkom in 
de Naaldkerk (Frans Netscherlaan 
12, Santpoort-Noord) op 13 janu-
ari om 19.30 uur (deur open om 
19.00). Thema: ´Even helemaal 
niks´. Gratis entree.
Andere data ‘Santpoort Medi-
teert’: 20 april, 19.30 uur, 4 au-
gust, 10.00 uur (Tijdens Dorps-
feest Santpoort) en 26 oktober 
2020, 19.30 uur. (foto: aangele-
verd)

Hofstede Biljarttoernooi 
van start gegaan
Velserbroek - Onder grote be-
langstelling is zaterdag voor de 
twintigste keer het biljarttoer-
nooi van BC Hofstede van start 
gegaan. Op zaterdagmorgen 
speelden de teams van Hofste-
de A en Dukdalf tegen elkaar. Met 
ruim verschil wist Dukdalf de ze-
ge te pakken (85-71). ’s Middags 
bleef BC Velserbroek Het Terras 
de baas. Velserbroek won met 
83-71. Maandagmorgen speel-
den het team van het Visserhuis 
en Hofstede B tegen elkaar. Hier 
bleek Hofstede B te sterk voor 
haar tegenstanders. Het Visser-
huis verloor met 85-79.
Komende zaterdag (11/1) speelt ’s 

ochtends het team van Hofstede 
A tegen Velserbroek. In de mid-
dagpartij zal de strijd gaan tussen 
de Watertoren en Hofstede B. En 
op maandagmorgen (13/1) ont-
moeten de teams van Hofstede B 
en Heerenduinen elkaar.
Al met al beloven het weer span-
nende partijen te worden met 
een hoop gezelligheid daarom-
heen. De wedstrijden beginnen ’s 
ochtends om 9.00 en ’s middags 
om 13.00 uur. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom in het Wijkcentrum 
de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
227 in Velserbroek. (foto: aange-
leverd)
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In Stadsschouwburg Velsen
Martijn Fischer zingt hits van Hazes
Velsen - Vier met Martijn Fischer 
wat André Hazes ons heeft na-
gelaten. Na zijn vertolkingen van 
André Hazes in de musical ‘Hij ge-
looft in mij’, de �lm ‘Bloed, zweet 
en tranen’ en ook nog eens een 
succesvolle clubtour vond Mar-
tijn het de hoogste tijd om de Ha-
zes-hits naar de theaters te bren-
gen. 
Zing mee met ‘Martijn Fischer 

zingt hits van Hazes’ op zater-
dag 18 januari om 20.15 uur in de 
Stadsschouwburg Velsen.
Tijdens ‘Martijn Fischer zingt hits 
van Hazes’ brengt Martijn sa-
men met zijn band een mix van 
levensliederen en feestmuziek, 
waarbij natuurlijk alle grote hits 
voorbijkomen. Martijn weet als 
geen ander de prachtige tek-
sten van de legendarische Am-

sterdamse volkszanger te vertol-
ken: soms groots en meeslepend, 
soms klein en ingetogen. Heel 
theatraal, net als Hazes’ leven. ,,De 
zingende barkeeper werd een fe-
nomeen, een grootheid van 1.68 
meter, wiens muziek troost geeft 
en verbroedert.”, aldus Martijn Fi-
scher. Band onder leiding van Ro-
ger Happel. (Foto: Mark van En-
gelen)

Verdi’s spectaculaire opera 
Nabucco in Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Nabucco is dé opera die 
verantwoordelijk is geweest voor 
Giuseppe Verdi’s grote doorbraak. 
Het werd een doorslaand succes 
in Italië en het overbekende sla-
venkoor-lied Va’ Pensiero is een 
van de meest bekende opera me-
lodieën, en het ono�ciële volks-
lied van Italië. Op zondag 19 ja-
nuari om 15.00 uur speelt Nabuc-
co in de Stadsschouwburg Velsen, 
uitgevoerd door het Charkov City 
Opera & Ballet. 

Nabucco vertelt een groots ver-
haal over macht, vrijheid en lief-
de, waarin alles op het spel komt 
te staan voor de liefde van een 
man en de macht over een volk. 
De heerser Nabucco van Babylo-
nië voert strijd tegen de Joden. 
Zijn dochter Fenena wordt door 
hen gevangen genomen, maar 
wordt bevrijd door haar gelief-
de Ismaël, de neef van de koning 
van de Joden. Fenena’s oudere 
zus Abigaille is ook verliefd op Is-
maël. Door wrok verblind is Abi-
gaille echter uit op heerschappij 
over Babylonië. Wanneer Nabuc-
co zich voor God uitgeeft wordt 

hij geslagen door waanzin, waar-
op Abigail de troon overneemt. 
Zij veroordeelt het hele Joodse 
volk, en daarmee ook haar zus, tot 
de dood. Nabucco geneest nog 
maar net op tijd van zijn waanzin 
om het tij te keren.
Nabucco wordt uitgevoerd door 
het Charkov City Opera & Ballet 
dat wereldberoemde klassieke 

opera’s en balletten produceert in 
een geheel nieuwe stijl op hoog 
internationaal niveau. De voor-
stellingen worden muzikaal be-
geleid door het Filharmonie Or-
kest van Charkov onder de muzi-
kale leiding van Jeroen Weierink. 
Nabucco is Italiaans gezongen 
en Nederlands boventiteld. (Foto: 
Alexander Shakhmatov)

Unieke theaterdubbel Katinka 
Polderman & Theo Nijland
Velsen - Op donderdag 16 janu-
ari ziet u in de Stadsschouwburg 
Velsen een unieke theaterdubbel 
met twee uitblinkers in de klein-
kunst: Katinka Polderman & Theo 
Nijland. In ieder hun eigen pro-
gramma hebben zij de aanval ge-
opend op alles en iedereen die 
blind achter anderen aanlopen 
en elkaar na-apen. De origina-
liteit is zoekgeraakt. En juist díe 
bewustwording, daar vestigen zij 
de aandacht op.
Katinka Polderman gaat in ‘Pol-

derman draagt een steentje bij’ 
ten strijde tegen de vertrutting. 
Tegen de kuddegeest, eigenwijs 
en met die voor haar kenmer-
kende nuchterheid. “Met haar 
bekende droogkomische, iet-
wat ironische humor zet zij haar 
scherpe observaties om in grap-
pige omkeringen en veel ori-
ginele liedjes over de allesver-
nietigende beschaving van de 
mens.”- Telegraaf
In zijn theaterconcert ‘En de rest 
is onzin’ kijkt Theo Nijland naar 

het heden vanuit een nabije toe-
komst. Hij scheidt als een ober 
die aan tafel een zeetong �leert, 
de zin van de onzin. Hij zingt - 
of zingzegt - alles vanuit een to-
taal ongenuanceerd eigen ge-
lijk, maar altijd scherp en grap-
pig, melodieus en swingend. Al 
zijn liedjes zijn juweeltjes, soms 
heerlijk romantisch, dan weer 
met een zwierige veeg uit de pan 
en de meesten zijn goed voor 
een brede grijns. (Foto’s: Jaap 
Reedijk/Ben van Duin)

Feest in de Cornwallstraat?
IJmuiden - Helaas, geen prijzen maar wel een leuke klus voor Van der Heijden reklame. Begin december 
mochten zij de Postcodebus wrappen met stickers voor de 54,7 miljoen loterij op 1 januari (met afbeel-
ding van Quinty Trustfull). Na het vallen en uitreiken van deze prijzen was nu weer de beurt aan de straat-
prijs uitmonstering met het vertrouwde gezicht van Gaston. Nu maar hopen dat er echt een straatprijs in 
IJmuiden valt, de route is in elk geval al bekend. (foto: aangeleverd)

Swingend het nieuwe jaar in

Velsen - Een kist vol elpees, decorstukken uit vroeger tijden en natuurlijk een prachtige dansvloer. Alle in-
grediënten waren afgelopen zaterdag  aanwezig om swingend het nieuwe jaar in te gaan. Het podium 
van de Stadsschouwburg Velsen veranderde voor even in de grootste dansvloer van de gemeente en me-
nig 65-plusser greep die kans aan om eens �ink met de voetjes van de vloer te gaan. (Foto: Ton van Steijn)

Europees kampioen Ivar Slik 
aan de start bij Egmond-Pier-Egmond
Regio - Ivar slik heeft beves-
tigd dat hij zaterdag 11 janua-
ri meedoet aan Egmond-Pier-
Egmond. De kersverse Euro-
pees kampioen strandrace gaat 
in Egmond voor het eerst zijn 
Europese trui showen aan het 
publiek. De 26-jarige renner 
uit Bergen zal gebrand zijn om 
deze thuiswedstrijd te winnen 
van sterke tegenstanders als Ti-
mothy Dupont en Lars Boom.

Met de toevoeging van Bergen-
se Slik verwacht organisator Le 

Champion een boeiende strijd 
om de felbegeerde trofee “het 
houten wiel”. De renner van Mon-
key Town - à Bloc bekroonde zijn 
topvorm bij het EK strandrijden in 
het Franse Duinkerke door drie ki-
lometer voor de streep weg te rij-
den bij Timothy Dupont (Bel) en 
Rick van Breda. Dupont was na af-
loop vurig op Slik door de wijze 
waarop de Noord-Hollander weg-
reed. Maar de jury was na het pro-
test van de Belg unaniem: Slik is 
de nieuwe kampioen. Slik: “Ik wil 
de strijd nogmaals aangaan met 

Dupont en de pedalen laten spre-
ken.”
Het was niet zo gek dat Slik dit 
kunstje liet zien tijdens het EK, 
want hij maakte al een verplet-
terende indruk op het strand. Zo 
won hij de Duin tot Duin race en 
werd hij tweede bij zowel Hoek 
van Holland - Den Helder als bij 
de MTB Strandrace in Schevenin-
gen. Vorig jaar werd de Berge-
nees al derde bij Egmond-Pier-
Egmond. Zijn rivaal uit België, Du-
pont, won echter al twee keer in 
Egmond.

Naast de beste Nederlandse 
strandrijders, doen er ook sterke 
Belgische en Franse renners mee 
bij de grootste strandrace van Ne-
derland. De Frans kampioen op 
het strand, Samuel Leroux, komt 
naar de Noord-Hollandse kust en 
neemt zijn Belgische ploegge-
noot Emiel Vermeulen mee. Bei-
de zijn prof voor de ploeg Natu-
r4Ever - Roubaix Lille Métropo-
le . Bij het EK strandrijden eindig-
de het duo als zesde en zevende. 
Zij zijn de gevaarlijke outsiders in 
het startveld bij Egmond-Pier-Eg-
mond. Kortom: er wordt nu al uit-
gekeken naar dé strandrace van 
het jaar. (Foto: aangeleverd)
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Verkiezingen IJmonder van het Jaar 
2019 in volle gang
Regio - De door de plaatselijke 
dagbladen en het Kennemer The-
ater in Beverwijk voor de negen-
de keer georganiseerde verkie-
zing van de IJmonder van het jaar 
is in volle gang. Zoals het er nu 
naar uitziet wordt vooral gestemd 
op de kandidaten uit Heemskerk 
en Beverwijk en blijven de kandi-
daten uit Velsen een beetje ach-
ter. 
Van de twaalf genomineerden 
gaan zes door naar de �nale die 
op 10 februari in het Kennemer 
Theater wordt gehouden. Stem-
men kan tot 15 januari midder-
nacht via www.ijmuidercourant.
nl. Er zijn twee poules: een pou-
le met kandidaten van boven 
het Noordzeekanaal en een pou-
le met kandidaten van beneden 
het kanaal.
In poule 1 zitten de kandidaten 
van boven het kanaal: de Heems-
kerkers Loes van Dam, Bertus 
Berghuis en Esther Duineveld, Be-
verwijker Bas Bloem, Uitgeester 

Raimon Metselaar en de Velsen-
Noorders Pieter Vermoten en Pe-
ter Stam.
In poule 2 de kandidaten bene-
den het kanaal: de IJmuidenaren 
Johan Zwakman en Marja Korbee, 
de Santpoorters Bas Kuntz en Ri-
ny Bouwmeester en Manon van 
der Linde uit Driehuis.
Uit elke poule gaan de eerste 
twee door. En vervolgens de twee 
kandidaten die daarna, los van 
hun poule, de meeste stemmen 
hebben.

Over de Velsense kandidaten:
Pieter Vermoten, Velsen-Noord: 
Meer dan de helft van zijn sala-
ris gaat naar de armsten in Roe-
menië. 
Peter Stam, Velsen-Noord: Hij zet 
zich met hart en ziel in voor de 
belangen van Velsen-Noord. 
Riny Bouwmeester, Santpoort-
Noord: Riny verbindt kinderen 
met de natuur als vrijwilligster 
van het Pieter Vermeulen Muse-

um.
Manon van der Linde, Driehuis: 
Alle tegenslag heeft Manon er 
niet van kunnen weerhouden om 
haar idee voor een eigen basis-
school vorm te geven. 
Johan Zwakman, IJmuiden: Zon-
der hem zou wijkplatform IJmui-
den-Noord niet zo �oreren als nu. 
Bas Kuntz, Santpoort-Noord: 
Voorzitter van de Harddraverijver-
eniging Santpoort en omstreken. 
Marja Korbee, IJmuiden: Kom je 
aan voetbalclub Telstar, dan kom 
je aan haar.

Oproep
Hieronder een pleidooi van het 
Pieter Vermeulen Museum voor 
hun kandidaat, de Santpoortse 
Diny Bouwmeester. Wij nodigen 
de ambassadeurs van de andere 
Velsense kandidaten van harte uit  
een pleidooi voor hun kandidaat 
in te sturen naar redactie@jut-
ter.nl, zodat wij ook aan hen aan-
dacht kunnen besteden.

Riny Bouwmeester voorgedragen 
door Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - ‘Nee hoor, dat is niet 
eerlijk’, was de eerste reactie van 
Riny Bouwmeester toen ze werd 
voorgedragen als kandidaat 
IJmonder van het jaar. Riny is van 
mening dat alle vrijwilligers van 
het Pieter Vermeulen Museum de 
titel verdienen. Samen hebben ze 
namelijk het afgelopen jaar heel 
veel kinderen en volwassenen in 
de IJmond op verschillende ma-
nieren dichter bij de natuur ge-
bracht. Riny speelde daarbij een 
belangrijke rol. 
Haar werkzaamheden voor het 
museum zijn heel divers. Zo 
schrijft en speelt Riny poppen-
kastvoorstellingen die passen bij 
het thema van de actuele ten-
toonstelling. Via Riny haar pop-
penspel hebben de allerjongsten 
uit de omgeving op een originele 
manier kennis gemaakt met het 
gevaar van zwerfvuil en het be-
lang van groene tuinen. Maar dat 
is niet alles. 
Riny begeleidt heel regelma-
tig schoolgroepen die het muse-
um bezoeken. Afgelopen jaar be-
zochten maar liefst 119 school-
groepen uit de IJmond ‘de Afval-
experience’. Ook de huidige ten-
toonstelling ‘De verborgen vo-
geltuin’ wordt goed bezocht door 
scholen uit de omgeving. Om de 
onderwerpen van de tentoonstel-
ling bij de schoolkinderen te in-

troduceren, wordt zowel voor de 
onder- als bovenbouw een intro-
ductie gemaakt. Het museum kan 
bij het ontwikkelen van de intro-
ducties, waar alle schoolbegelei-
ders gebruik van maken, altijd op 
de hulp van Riny rekenen. 
Alsof dat nog niet genoeg is, heeft 
Riny een heel jaar met andere vrij-
willigers aan de kabouter opstel-
ling gewerkt. Met veel liefde en 
geduld knapte zij de 15 diora-
ma’s op. Kabouters werden voor-
zien van nieuwe kleding, de tafe-
reeltjes werden bijgeverfd en de-
tails werden toegevoegd. Het re-
sultaat mag er zijn! Bezoekers zijn 
laaiend enthousiast. Bij de kabou-
teropstelling, die is geïnspireerd 

op het boek ‘De kabouterkinde-
ren’ van Elsa Beskow kan een ver-
haal worden voorgelezen. Riny 
paste de tekst van dit boek aan 
om het aantrekkelijker te maken 
voor kinderen van deze tijd. Ri-
ny vindt het belangrijk dat kinde-
ren vanaf zeer jonge leeftijd ken-
nis maken met de natuur en dat 
is in deze tijd van klimaatveran-
dering belangrijker dan ooit. Hoe 
meer je met de natuur in aanra-
king komt, hoe beter je voor de 
aarde zorgt. 
Stemmen op Riny kan nog tot 
en met 15 januari via de website 
van de IJmuider Courant of via de 
stembrie�es die in het museum 
liggen. (foto: aangeleverd)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-1234567
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-1234567Te koop:

4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-1234567
Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-1234567
Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-1234567

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

Tel. 06-1234567
Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-12345670
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-1234567Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

Tel. 06-123456Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaal-
tjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de 
loep’. Haar oog viel deze week op:

Over de foto uit ongeveer 1915 
vertelt Sander, dat links zijn oma 
Johanna staat. In het midden zit 
haar jongere zusje Pieternella en 
rechts staat haar broertje Teunis. 
Familie Tol woonde toendertijd in 
de President Steijnstraat in Oud-
IJmuiden.
Sander van der Moolen (43 jaar) 
heeft het kabaaltje geplaatst. He-
laas is er tot op heden nog geen 
reactie op gekomen. Sander 
woont zelf ook in IJmuiden. Als 
hobby verzamelt hij zaken als fo-
to’s en verhalen uit zijn familiege-
schiedenis. Binnenkort rondt hij 
zijn verhaal over de familie Van 
der Molen af. Zijn volgende ver-
haal wil Sander schrijven over de 
familie van zijn moeders kant, de 
zogenaamde ,,Tollen”. De fami-
lie Tol behoorde tot één van de 

eerste families in IJmuiden, weet 
Sander. Het waren vissers, die uit 
Egmond en Urk door de zeeha-
ven van IJmuiden aangetrokken 
werden en zich er vestigden. Het 
boekje over de familie Tol is waar-
schijnlijk een jaar of 20 geleden in 
kleine oplage uitgegeven. Via via 
kreeg Sander toen een fotokopie 
in handen van de foto waar zijn 

oma op staat. Zodoende weet hij 
van het bestaan van het boekje.
Het uitzoeken van zijn familiege-
schiedenis vindt Sander leuk, het 
is een heerlijke hobby. Een scan 
van het boekje zou van Sander 
een nog gelukkiger man maken. 
Zodat de verhalen van zijn ge-
schiedenis levend blijven. (foto: 
aangeleverd)

Gezocht: 
Boekje ‘familie Tol- van der Plas’. 
Omdat mijn oma er in staat zou 
ik graag het boekje inzien evt. 
ovenemen.
Tel. 06-37200911

Voor Historische Kring Velsen
Lezing: Het Huis ter Kleef
Velserbroek - Maandag 13 janu-
ari (aanvang 20.00 uur) geeft His-
torische Kring Velsen een lezing 
voor leden en belangstellenden 
onder de titel: Het Huis ter Kleef. 
De lezing wordt verzorgd door 
Wim van Hoo�. 
 De ruïne van het kasteel Ter Kleef 
is minder bekend dan de ruïne 
van het kasteel Brederode. Maar 
de historie van Ter Kleef is niet 
minder aansprekend! De bouw 
vond plaats in dezelfde periode 
als kasteel Brederode en Ter Kleef 
is vanaf eind 15e eeuw woonkas-
teel van de Heren van Bredero-

de geweest. De Oranjegezinde 
Hendrik II woonde op Ter Kleef 
en bouwde de nog bestaande 
Caetsbaan. Reinoud van Bredero-
de (1567-1633) is op het kasteel 
geboren. Tijdens het Beleg van 
Haarlem is Ter Kleef de uitvalsba-
sis van de Spanjaarden geweest, 
waar zij met verlies van 12.000 
soldaten uiteindelijk Haarlem be-
dwongen. De grote Spaanse ver-
liezen waren dan ook de reden tot 
wraakzuchtige moordpartijen op 
het Haarlemse garnizoen. Huis ter 
Kleef werd als straf opgeblazen. 
Voorts aandacht voor de bouw 

van het kasteel, de archeologi-
sche vondsten en de conserve-
ring van de ruïne, de stadskweek-
tuin, als wel de huidige stand van 
zaken. In de inleiding van de le-
zing wordt aandacht besteed aan 
de historische context waarin Ter 
Kleef geplaatst wordt. In de pau-
ze van de lezing is de traditionele 
boekenmarkt.
De lezing vindt plaats in De Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek. Voor leden is de toe-
gang gratis, belangstellenden be-
talen 2,50. (tekening: aangele-
verd)

In ‘t Mosterdzaadje
Maat6 en ode aan Schumann

Santpoort - Ruim twintig jaar ge-
leden maakten de mannen van 
vocaal ensemble Maat6 in ‘t Mos-
terdzaadje hun debuut. Op vrij-
dag 10 januari om 20.00 uur staan 
ze er weer. De wat ouder gewor-
den baldadige jongens die trefze-
ker en aanstekelijk a capella mu-
ziek zingen, soms afgewisseld 
met begeleiding van piano of gi-
taren. Hun laatste show HopOn-
HopO� is in een Ierse bus ont-
staan en biedt een persoonlijke 
selectie uit hun hele oeuvre. Ze 
brengen niet alledaagse bewer-

kingen gemaakt van bekende 
popsongs, uit de zestiger jaren, of 
iets later, smartlappen of gewoon 
een mooi lied. Hun samenzang is 
met een kwinkslag, feestelijk, in-
getogen en stil. Maat 6 bestaat uit 
de broers Harry en René van der 
Burg, Nardi en Arjan Odijk, Marcel 
Hanssen en Olivier van Oort.  De 
muzikale coach is Arno Hillege.

Schumann door Aleksey 
Ishchanka
Met de pianist Aleksey Ishchan-
ka maakte ‘t Mosterdzaadje vo-

rig jaar kennis. Dat was een groot 
succes en op veler verzoek is hij 
terug. Op zondag 12 januari om 
15.00 uur wijdt deze in Parijs wo-
nende, maar in Kalingrad  gebo-
ren pianist zijn hele programma 
aan Schumann. Uitgevoerd wor-
den  de  Arabeske, Etude en Va-
riaties op een thema van Beet-
hoven, de romantische Fanta-
sie en de vingerbrekende Toc-
cata. Schumann zelf was onein-
dig verrast toen hij ervan over-
tuigd werd  het moeilijkste werk 
ooit voor de piano te hebben ge-
schreven.
Aleksey Ishchanka, winnaar van 
vele internationale competities 
is behalve concertpianist ook do-
cent. In kamermuziek heeft hij 
een rijke ervaring. Zijn optredens 
zijn in Frankrijk, Europa en post-
Sovjetlanden. Hij nam cd’s op van 
Tsjaikovski en Rachmaninov. 

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open.Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook: www.mosterdzaadje.
nl. (foto’s: aangeleverd)

Begeleid wonen bij Gezinshuis 
‘Onder de Panne’ in Velserbroek
Velserbroek - Bij Gezinshuis On-
der de Panne woont een klei-
ne groep volwassen bewoners 
met een verstandelijke beper-
king. Ze zijn allemaal verschil-
lend en uniek maar vormen toch 
een hechte woongroep. Iedereen 
heeft een eigen zit/slaapkamer 
om zich terug te trekken maar 
daarnaast zijn er volop mogelijk-
heden om elkaar en de gezellig-
heid op te zoeken in de rest van 
de gemeenschappelijke ruimtes 
van het huis. Als groep onderne-
men zij allerlei activiteiten en in-
dividueel wordt altijd gekeken 
naar hoe iemand zijn of haar le-
ven het liefst wenst in te vullen. 
Bij Gezinshuis Onder de Panne 
woon je in een geschakelde een-
gezinswoning, midden in de wijk, 
vlak bij het winkelcentrum en an-
dere voorzieningen. 
Benieuwd geworden? Kom dan 
gerust eens kijken, je bent van 
harte welkom! 

Gezinshuis Onder de Panne is on-
derdeel van Stichting Ook Voor 
Jou, een professionele en klein-

schalige organisatie. Binnen ge-
zinshuis Onder de Panne biedt de 
stichting 24 uurs woonbegelei-

ding in een veilige omgeving. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.stichting-ookvoorjou.nl.
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Velsense Odd Fellows doneren aan 
Wopsie Topsie Kinderkamp
Velsen - Zaterdag werd tij-
dens de Nieuwjaarsreceptie 
van de Duinroos- en IJmondlo-
ge van Odd Fellows in hun ge-
bouw aan de Stationsweg 95 in 
Velsen-Zuid, een symbolische 
cheque van 3750 euro over-
handigd door de heer Wandrick 
Koehorst, voorzitter van de ge-
zamenlijke commissie Maat-
schappelijk Activiteiten, aan 
mevrouw Ingrid Velzel-Maas 
van Wopsie Topsie Kinderkamp, 
onderdeel van de Sportbond  
IJmuiden. Zij was met 3 andere 
bestuursleden bij deze uitrei-
king aanwezig.

Het Wopsie Topsie kinderkamp 
heeft altijd een ideële (non-pro-
�t) grondslag gehad. Het uit-
gangspunt was en is het organi-
seren van goed betaalbare kin-
derkampen voor kinderen van 7 
tot 12 jaar; ook voor kinderen uit 
gezinnen die het niet zo breed 
hebben. Natuurlijk zijn kinderen 
uit alle gezindten welkom, nie-
mand wordt geweigerd. Tijdens 
deze kampen wordt er een prijs/
beker uitgereikt aan het kind dat 
zich het meest sociaal opstelt tij-
dens het kamp. Zonder giften zou 
dit niet haalbaar zijn.

Opnieuw leverden de leden van 
beide Velsense loges een goed re-
sultaat af door zich het afgelopen 
jaar samen in te zetten voor het 
hierboven vermelde goede doel. 
Het bedrag werd door de leden 
van beide loges bijeengebracht 

door een drietal acties: de jaar-
lijkse brocante- en boekenmarkt, 
een bingo-prijzenfestijn en de 
jaarlijkse kerstbrodenactie. Tij-
dens deze laatste actie werden er 
boven verwachting in 2019 ruim 
1900 broden besteld of gekocht 
(in 2018: 1300). Door een toeslag 
op de kerstbroden kwam er dus 
alleen al voor deze actie een �ink 
bedrag binnen.

Namens de afvaardiging van 
Wopsie Topsie deelde mevrouw 
Ingrid Velzel na ontvangst van 
de donatie mee dat zij niet alleen 
dankbaar, maar ook blij verrast 

was met de hoogte van het be-
drag. Zij deelde ook mee hoe de 
donatie besteed zou worden. Het 
kinderkamp wordt namelijk ver-
rijkt met een aantal nieuwe ten-
ten en bijbehorende attributen.
De leden van beide loges kunnen 
met voldoening terugkijken op 
deze succesvolle actie. De geest-
driftige commissie MA richt zich 
alweer op een nieuw goed doel 
voor het jaar 2020, waarvoor zij 
zich weer ten volle zal inzetten. 
Wie meer wil weten over de Vel-
sense Odd Fellows gaat naar: 
www.oddfellows-velsen.nl. (foto: 
aangeleverd)

Hans wenst u een kleurrijk 2020
Regio - Er is weer een nieuw jaar 
begonnen en dan is het weer 
tijd om de binnenboel een fris-
se schildersbeurt te laten geven 
voor de komende jaren. Goed uit-
gevoerd schilderwerk hoeft per 
de�nitie niet duur te zijn. Hans 
v.d. Berg is een gediplomeerd 
schilder met al meer dan 35 jaar 
ervaring, waarvan 20 jaar als zelf-
standige. Hans komt persoonlijk 
bij de klant langs voor een vrij-
blijvende en duidelijke o�erte op 
maat en voert het werk ook zelf 
uit, dus geen verrassingen ach-
teraf. 

Bij Hans v.d. Berg kan men terecht 
voor zowel binnen- als buitenschil-
derwerk, wanden, plafonds sau-
zen, behangen van alle soorten 
behang, maar ook voor water- of 
roetschade. 
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend 
met professionele materialen en 

volgens de geldende richtlijnen. 

Bel vrijblijvend voor een o�erte of 
informatie naar 0251-248 030 / 06 
2222 8516 of mail naar: 
hvdbschilderwerken@outlook.com 

Website: 
www.hansvdbergschilderwerken.nl
Het is natuurlijk ook mogelijk al-
vast een o�erte aan te vragen voor 
het buitenschilderwerk voor aan-
komend jaar. (foto: aangeleverd)

Kennemer College Mavo klaar 
voor de Nieuwe Leerweg
Regio - Door recente berichtge-
ving in de media zou het beeld 
kunnen zijn ontstaan dat het Ken-
nemer College de gemengde 
leerweg niet meer aanbiedt van-
af het komende schooljaar. Rob 
Feenstra, directeur van de mavo, 
wil daar graag wat nuancering in 
aanbrengen.
,,Voor de mavo geldt dat de ge-
mengde leerweg wel dege-
lijk blijft bestaan. Leerlingen die 
bij ons in de bovenbouw kiezen 
voor het vak Hbr (Horeca, bakke-
rij en recreatie), starten daarmee 
in de gemengde leerweg. De keu-
ze voor deze leerroute betekent 
dat leerlingen een diploma zullen 
halen dat bestaat uit minimaal 5 
theorievakken en één praktijkvak 
(Hbr). Op onze mavo doen vrijwel 
alle leerlingen examen in 7 vak-
ken, dus zullen er 6 theorievak-
ken verschijnen naast Hbr op de 
meeste cijferlijsten. Hiermee ha-
len zij automatisch ook een di-
ploma voor de theoretische leer-
weg (de mavo) met de zes theo-
rievakken.” 
Feenstra wijst ook op de zoge-
naamde mavo+ route: ,,Daarnaast 
bestaat de zogenaamde  mavo+-
leerroute, waarbij een praktisch 
vak wordt gekozen richting tech-
niek of economie. Leerlingen die 
deze route kiezen halen een TL-di-

ploma en krijgen voor hun prakti-
sche vak een certi�caat, waarmee 
instroom in het MBO makkelijker 
wordt gemaakt.” 
Gezien de landelijk ontwikkelin-
gen loopt het Kennemer College 
locatie mavo al een aantal jaren 
vooruit. Rob Feenstra: ,,De theo-
retische leerweg en de gemeng-
de leerweg zullen samengaan in 
de “Nieuwe Leerweg”: de huidi-
ge mavo zal voor iedereen wor-
den aangevuld met een praktisch 
programma. Dat is tenminste het 
plan van het Ministerie, onder-
steund door het Platform TL en 
geadviseerd door de VO raad. De 
jarenlange ervaring die het Ken-
nemer College mavo op dit vlak 
heeft zal de overstap naar de 
nieuwe leerweg vergemakkelij-
ken. Het huidige programma zal 
met aanvullingen worden aange-
past aan de criteria die het minis-
terie zal gaan stellen. Tot die tijd 
zal het GL-programma HBR ge-
woon doordraaien en kunnen al-
le andere TL/GL leerlingen op on-
ze mavo terecht om te gaan voor 
een mavo of mavo+ opleiding 
met techniek en economie.” 
De mavo-directeur is enthousi-
ast over de op handen zijnde ont-
wikkelingen: ,,Door deze onder-
wijsvernieuwing ontstaat een sy-
steem met een groot aantal voor-

delen voor leerlingen én ou-
ders: een overzichtelijker school-
systeem voor de keuze na het 
po, grotere motivatie voor het 
schoolwerk door eigen keuzes en 
door praktischer gericht onder-
wijs, een gedegen en afgewogen 
voorbereiding op het vervolgon-
derwijs en een bredere kijk op de 
individuele en maatschappelijke 
toekomst. Daarnaast kunnen we 
meer maatwerk bieden,  zowel op 
individueel niveau als op het ni-
veau van de school en de regio.”

Op de website van het TL-plat-
form is te lezen dat uit een raad-
pleging onder TL/mavo-leerlin-
gen naar voren komt dat dit ook 
de issues zijn waar de leerling aan 
denkt bij een vernieuwing. Voor-
al maatwerk en �exibilisering sco-
ren hoog. Dit sluit ook aan bij de 
ervaringen met de nieuwe exa-
menprogramma’s in de beroeps-
gerichte vakken. Vooral de keuze-
onderdelen van de programma’s 
zijn een groot succes. 
Rob Feenstra: ,,Op 22 januari is 
onze Open Dag. Iedereen die vra-
gen heeft of benieuwd is naar ons 
schoolsysteem is van harte wel-
kom. Zeker de leerlingen met een 
TL/GL-advies!”
Meer informatie: www.kennemer-
college.nl.

Concentratie tijdens het praktijkexamen Hbr 2019 (foto: Piet Blankendaal)

‘Superblij dat ik naar de Open Dag ben geweest!’
Annelies in 2019 van maat 46 naar 40
Velserbroek - Al diverse keren had Annelies de 
advertentie gelezen en elke keer vroeg zij zich 
af  ‘zou dat echt het wondermiddel zijn?’ Na het 
artikel van de erkenning van de internist uit het 
ziekenhuis dacht ze: ‘dat wil ik ook’. Dus ze heeft 
ook de stoute schoenen aangetrokken en is naar  
de open dag van Afslankstudio Velserbroek ge-
weest. Annelies: ,,Wat werd ik hartelijk ontvan-
gen. Annet zei tegen mij ‘We vinden het fantas-
tisch om mensen te helpen in hun strijd tegen 
overgewicht, vooral buikvet is gevaarlijk voor 
ons lichaam, daardoor ontstaan allerlei ziektes 
en als je dan ziet hoe mensen veranderen door 
gewichtsverlies, daar ben ik trots op.’ Het voel-
de goed en ik heb ook een kuur cryolipolyse ge-
daan gecombineerd met een BIO HCG kuur. Bin-
nen een  jaar ben ik  32 kilo kwijtgeraakt en nu ga 
ik af en toe nog heen voor advies en begeleiding 
om mijn gewicht op peil te houden maar met de 
hulp van Afslankstudio Velserbroek gaat het ze-
ker lukken!’’

Wilt u ook net zoals Annelies van uw overtollig 
vet af? Kom dan vrijblijvend naar de open dagen 
voor een vrijblijvend advies (zie advertentie el-
ders in deze krant). 
Afslankstudio Velserbroek heeft acht apparaten 
en geen wachttijden. 

Afslankstudio Velserbroek, Klompenmakerstraat 
7 in Velserbroek. Tel.nr. 023-5490556. (foto: aan-
geleverd)

Geslaagd kersttoernooi in 
Tenniscentrum Velserbroek
Velserbroek - Het was weer een 
mooie afsluiting van 2019 in Ten-
niscentrum Velserbroek. Van 27 
december tot en met 30 decem-
ber stond de tennishal weer volle-
dig in het teken van het Kersttoer-
nooi voor dubbels.
Iedereen die zin had om nog even 
sportief het jaar af te sluiten kon 
zich hiervoor met een vaste part-
ner inschrijven. Of je nu wel of 
geen lid bent van de KNLTB, voor 
bijna elk niveau is er wel een leu-
ke poule te vinden. Vrijdag 27 de-
cember was de eerste speeldag. 
Voor elke deelnemer lag er bij de 
wedstrijdtafel een zakje tulpen-
bollen klaar. Dit werd door de ten-
nissers erg gewaardeerd. 
Sommigen speelden twee onder-
delen en konden die avond met-
een een paar keer aan de bak. Ge-
lukkig duurt elke wedstrijd een 
uur… De meeste koppels kenden 
elkaar al, zodat de sfeer er meteen 
goed in zat. 
Na drie dagen tennissen be-
gon bij sommige koppels de ver-
moeidheid wat toe te slaan. Maar 
het vooruitzicht op een �nale-
plaats, een warme douche en wat 
tijgerbalsem, doet soms wonde-
ren.
Maandag 30 december werden 
de laatste poulewedstrijden en �-
nales gespeeld. Bij enkele poules 
moest er nog �ink gerekend wor-
den, wie er met de eerste of twee-
de prijzen naar huis zou gaan.

Nadat alle wedstrijden om 22.00 
uur waren afgelopen, konden ze 
beginnen met de prijsuitreiking. 
Zoals elke jaar krijgen de �na-
listen naast een bon en een �es 
wijn, een Amaryllis in een cham-
pagnekoeler. 

Finalisten 2019:
HD7/8 1e Jan Willem Barzilay – 
Don Vis, 2e Jan Kossen – Jos Ver-
gers. HD6+ 1e Vincent Groen – 
Rob Wilmink, 2e Ernst Jansen 
– Rene van Tiggelen. HD4/5 1e 
Hennie van Lieren – Marco Hu-
berts, 2e Jan Wind – Emiel Met-
tes. DD50+ 1e Guus Maks – Joke 
Harmse, 2e Adrie Groen – Loes 

Wilmink. DD6 1e Ingrid van Beers 
– Suzanne Heeremans, 2e Sel-
ma Bassie – Franka Hoozemans. 
DD4/5 1e Carmen Kremer – Bren-
da Ho�, 2e Edith Gri�oen – Ma-
riska de Jong. GD7/8 1e Saskia 
Moeskops – Wim v.d. Meulen, 2e 
Yvon Handgraaf – Jaap van Dijk. 
GD6 1e Natasja Post – Ernst Jan-
sen, 2e Maud Tromp – Mark Wit-
tebrood. GD4/5 1e Carmen Kre-
mer – Jan Wind, 2e Brenda Hof – 
Simon Dijkstra

Het waren vier hele sportieve da-
gen, met veel mooie tennispartij-
en en gezelligheid in de kantine. 
(foto: aangeleverd)
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Burgemeester Dales roept in nieuwjaarstoespraak op tot samenwerking:

,,Elkaars klappen opvangen om verdriet en leed te verzachten’’

Over dat laatste was Dales heel 
duidelijk: ,,Velsen moet een rol 
blijven spelen in de regio. Laten 
we vooral lef en durf hebben.’’ Hij 
wees erop dat de bestaande visie 
voor het jaar 2025 dit jaar zal wor-
den geactualiseerd en nam alvast 
een voorschot door op te roepen 
om kansen die zich voordoen te 
benutten en te verzilveren. 
Het jaar 2019 typeerde Dales als 
druk, boeiend en veelzijdig. Voor 
2020 sprak hij de wens uit dat de 
inwoners van de gemeente Vel-
sen op elkaar blijven letten en 

voor elkaar blijven zorgen. ,,We 
moeten elkaars klappen opvan-
gen om verdriet en leed te ver-
zachten.’’ De nieuwjaarsrede be-
gon dit keer met een terugblik 
op een voorval dat zich eerder op 
de dag had voorgedaan. De bur-
gemeester werd tijdens een be-
zoek aan een wasstraat aange-
sproken door een medewerk-
ster. Ze woont in Velsen-Noord 
en typeerde deze woonkern als 
het afvoerputje van de gemeen-
te. ,,Het raakt me, als mensen zo 
over hun eigen dorp spreken’’, al-

dus Dales. Hij vertelde dat hij de 
vrouw heeft uitgenodigd om met 
hem in gesprek te gaan, omdat 
de gemeente Velsen juist recent 
�ink geïnvesteerd heeft in Vel-
sen-Noord. ,,Maar de feiten zeg-
gen niets als het gevoel niet mee-
beweegt’’, erkende hij.

Zorgen maakt Dales zich vooral 
over de steeds verder krimpende 
politiecapaciteit. Veel politiemen-
sen worden ingezet om op lan-
delijk niveau de grote criminali-
teit te bestrijden, terwijl juist ook 
op wijkniveau sprake is van aller-
lei duistere praktijken. ,,We moe-
ten criminaliteit en ondermijning 
tegen gaan’’, herhaalde hij nog 
maar eens. Dit jaar sluit de ge-
meente Velsen zich aan bij Meld 
Misdaad Anoniem, zodat men-
sen volledig anoniem melding 
kunnen maken van misstanden 
in hun eigen omgeving. Vorig 

jaar liet Dales vijftien panden in 
de gemeente Velsen sluiten om-
dat er drugs werden verhandeld. 
Met dergelijke acties gaat de ge-
meente dit jaar door, belangrijk 
daarbij is dat inwoners zelf ko-
men met tips over criminele ac-
tiviteiten. 

Over de voorgenomen ontslagen 
bij Tat Steel zij hij: ,,De aankondi-
ging hakte er ook bij het gemeen-
tebestuur �ink in. Vanuit onze 
brede maatschappelijke betrok-
kenheid is het van belang om er-
voor te zorgen dat niemand bui-
ten de boot valt.’’ 
De gemeente voert daarom re-
gelmatig overleg met de direc-
tie van het staalbedrijf en ande-
re belanghebbende partijen om 
ervoor te zorgen dat de mensen 
die straks hun baan verliezen snel 
weer ergens anders aan het werk 
kunnen komen. De nieuwjaarsreceptie van de 

gemeente Velsen vond voor het 
tweede jaar op rij niet plaats in 
het gemeentehuis, maar op een 
alternatieve locatie. Dit jaar was 
dat De Stek in Velsen-Noord. Het 
was er dinsdagavond gezellig 
druk en alle aanwezigen werden 
getrakteerd op soep en stamppot 
met een gehaktbal. 

Na de toespraak van burgemees-
ter Dales was het tijd voor een ko-
misch intermezzo, afkomstig uit 
De Grote Kerstshow, een voor-
stelling die vorige maand vier 
keer is opgevoerd voor een uit-
verkochte Stadsschouwburg Vel-
sen. De sketch waarvoor was ge-
kozen, draait om een aantal men-
sen die elk een woonkern van de 

gemeente uitbeelden. Ze gaan 
met elkaar een hilarische discus-
sie aan over de positieve en nega-
tieve kanten van hun eigen stuk-
je Velsen, maar komen uiteinde-
lijk toch tot de conclusie dat het 
juist die diversiteit is die de woon-
kernen samen tot een prima ge-
heel maakt. De voorstelling is ge-
maakt door KOEL Creative Pro-
ductions, het productiebedrijf 
van Koen van der Wel en Eli-
ne Schmidt dat onder meer mu-
ziek-, theater- en musicallessen 
verzorgt en complete theaterpro-
ducties opzet. 
De uitnodiging om tijdens de 
nieuwjaarsreceptie te komen op-
treden werd door het bedrijf als 
zeer eervol ervaren. (tekst / foto’s: 
Bos Media Services)

Velsen - In zijn nieuwjaarstoespraak stond burgemeester Frank 
Dales dinsdagavond stil bij een aantal belangrijke vraagstukken 
waarmee de gemeente zich geconfronteerd ziet. ,,De samenle-
ving van vandaag vraagt veel van de overheid’’, luidde zijn con-
clusie. Dales ging onder meer in op de dreigende ontslaggolf bij 
Tata Steel, de toenemende criminaliteit, de kansen die zich voor 
de gemeente voordoen op het gebied van techniek en de rol die 
Velsen speelt in de regio.

Burgemeester Frank Dales met de cast van KOEL Creative Productions

Repair Café in 
‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Duurzaam-
heid staat steeds meer in de be-
langstelling en dat is te mer-
ken aan de bezoekersaantallen 
en het aantal reparaties tijdens 
het maandelijkse Repair Café in 
’t Brederode Huys in Santpoort-
Zuid. De Coöperatie Energiek Vel-
sen heeft zich met dezelfde doel-
stelling aangesloten en er zijn 
dan ook in het Café zogenaamde 
energiecoaches aanwezig om u 
te helpen met vragen over hoe u 
uw woning duurzamer kunt ma-
ken. Naast het aanbod dat er al is 
- denk aan klokken, horloges, mo-
biele telefoon, PC, sieraden, meu-
beltjes, �etsen, kleding, elektri-

sche apparaten, enz. - is er sinds 
kort ook een ervaren fotograaf 
die u met vragen over uw came-
ra en fotobewerking bijvoorbeeld 
kan helpen. Reparatie is gratis, 
een donatie welkom. De sfeer is 
altijd heel erg gemoedelijk; als u 
langs komt wordt het vast nog 
gezelliger, ook al komt u alleen 
maar voor een praatje. 

Elke tweede zaterdagmiddag van 
de maand is het Repair Café open 
van 13.30 tot 16.00 uur. De eerst-
volgende datum is 11 januari. 
Adres: Bloemendaalsestraatweg 
201 in Santpoort-Zuid. (foto: aan-
geleverd)

Filmmiddag voor senioren
Zeewijk wat vertel je me nou
IJmuiden - Op zaterdag 11 janu-
ari worden weer twee spectuca-
laire �lms gedraaid in Senioren-
centrum Zeewijk. Voor de pauze 
‘Stoomtrawler-Stoomloggers uit 
1920’. In de pauze is er weer ha-
ring en na de pauze de documen-
taire ‘Vergeten Verzet’ over IJmui-
dense vissers die in de Tweede 
Wereldoorlog verplicht naar En-

geland moesten om daar met de 
vissersvaartuigen om mijnen te 
vegen. De aanwezigen zien de re-
actie daarop van bekende IJmui-
denaren.

De �lmmiddag begint om 14.00 
uur, inloop vanaf 13.00 uur. Kaart 
verkoop aan de zaal, een entree-
kaartje kost 2 euro. 

Kunstenaars spelen met licht, kleuren en materialen

Bijzondere expositie in 
Raadhuis van de Kunst
Velsen-Zuid - ‘Herinnering aan 
de toekomst, gedrieën vanuit 
het donker naar het licht.’ Onder 
die titel exposeren Alex Rezniko-
va, Ronald Mattern en Tania En-
gelchor vanaf komende zondag 
12 januari tot en met zondag 9 
februari in het Raadhuis van de 
Kunst in Velsen-Zuid.

Samen willen deze drie kunste-
naars de donkere dagen van ja-
nuari doorkomen en tegelijker-
tijd gebruik maken van de vroeg 
invallende duisternis. Zo maakt 
Ronald Mattern van hout, draad, 
beton en LED-lampjes kunstzin-
nige en wonderlijke installaties, 
die tot leven komen als het don-
ker wordt.

De van oorsprong Russische Alex 
Reznikova-Uijtendaal heeft zich 
tijdens haar kunstopleiding ge-
specialiseerd in glas-in-lood. Toch 
ging ze aan de slag als schilder, 
eerst voor theaters en later ver-
diepte zij zich in het maken van 
iconen. Na haar verhuizing naar 

Santpoort klopte ze aan bij Licht-
spel Glas-in-Lood. Daar combi-
neert zij haar creativiteit met haar 
oorspronkelijke vak en dat levert 
fraaie glaskunst op.
Tania Engelchor schuimt de stra-
ten van Europese steden af op 
zoek naar posters van wildplak-
kers. Haar atelier in IJmuiden 
ligt bezaaid met aan �arden ge-
scheurde a�ches, die ze, al dan 
niet vergroot, verwerkt in intrige-
rende collages. Die worden goed 
verkocht, net als de abstracte 
schilderijen die zij maakt.

Opening
Aanstaande zondag is de ope-
ning van de expositie met een 
muzikaal optreden van het trio 
Stelder en de Noord. Tussen 17.00 
en 21.00 uur is iedereen welkom 
in het Raadhuis van de Kunst aan 
de Torenstraat 7 in het oude dorp 
Velsen-Zuid. Daarna is de exposi-
tie tot en met 9 februari elke vrij-
dag tot en met zondag open van 
13.00-17.00 uur en gratis toegan-
kelijk. (foto: aangeleverd)

VZV zwemt voor KiKa
Velsen - De jeugdleden van wa-
terpolo vereniging VZV zijn we-
ken lang op zoek gegaan naar 
sponsors. Maandagavond heb-
ben deze toppers in een half uur 
tijd zoveel mogelijk banen ge-
zwommen. Onder toeziend  oog 
van Erica Beentjes hebben deze 
kanjers super gezwommen . Deze 

avond was er ook nog een leuke 
loterij met mooie prijzen die door 
de lokale middenstand werd mo-
gelijk gemaakt. 
De opbrengst van deze avond 
zal zo snel mogelijk worden be-
kend gemaakt. Maar het belooft 
een mooi bedrag te worden. (fo-
to: aangeleverd)

Speciale avond bij 
Baptisten Gemeente
IJmuiden - Woensdagavond 15 
januari is er weer een speciale 
avond in de Baptisten Gemeen-
te IJmuiden, met als gastspreker 
Jacques Brunt die het gaat hou-
den over:                              “de kracht 
van bemoedigen”. Dit is natuur-
lijk een actueel en zeer praktisch 
onderwerp en zeker de moeite 

waard om te komen luisteren!
Ook is er medewerking van de 
praiseband New Life. Inloop om 
19.30 uur met ko�e en thee en 
om 20.00 uur begint de avond 
met de praiseband.
Iedereen is natuurlijk welkom 
maar nodig ook anderen uit. Het 
adres is Eemstraat 30 in IJmuiden.

Koffiemorgens 
IJmuidense kerken
IJmuiden - Ook in het nieuwe 
jaar worden door diverse kerken 
in IJmuiden iedere derde don-
derdag van de maand weer kof-
�emorgens georganiseerd. Deze 
maand is de  organiserende kerk 
de Petrakerk in IJmuiden, in de 

Petrazaal, adres Spaarnestraat 8.
Deze ochtend is op donderdag 17 
januari, van 10 tot 12 uur.
Een ieder is van harte uitgeno-
digd om eens kennis te maken en 
om met elkaar een gesprek aan te 
gaan.
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Crowdfunding voor dekken van kosten:
IJmuidense voetbalster Isa Colin 
centraal in documentaire
IJmuiden - De 15-jarige Isa Colin 
is misschien wel een van de toe-
komstige Oranje Leeuwinnen. 
De IJmuidense traint vijf dagen 
per week om als profvoetballer 
aan de slag te kunnen gaan. Over 
die droom en vooral de weg daar 
naartoe is nu een documentai-
re gemaakt door Nienke Reimes 
(24) en Tess Berendregt (22). Via 
crowdfunding wordt getracht het 
geld bijeen te krijgen voor profes-
sionele nabewerking van de ge-
schoten beelden.

Isa Colin voetbalde bij Onze Ge-
zellen in Haarlem, toen ze twee 
jaar geleden werd gescout door 
VV Alkmaar. Een jaar later kreeg 
ze van de KNVB een uitnodiging 
om te komen voetballen in het 
Nederlands Elftal O15 en ook 
voor dit jaar is ze door de KNVB 
geselecteerd. De weg naar een 
carrière in de topsport is echter 
lang en vergt veel van een tie-
ner. Naast de vijf trainingen per 
week zijn er zaalvoetbalcompe-
tities, veldwedstrijden en trainin-
gen van de KNVB. Intussen moet 
ze natuurlijk ook nog gewoon 
naar school. De twee maaksters 
van de documentaire, allebei stu-

dent aan de School voor Journa-
listiek te Utrecht, volgen Isa van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat met de camera, om de kijker 
een zo compleet mogelijk beeld 
te kunnen schetsen van haar le-

ven. Met name de wijze waarop 
het gezinsleven in een ander rit-
me terecht is gekomen door het 
strakke schema van Isa is wat de 
makers boeit: ,,We willen graag 
laten zien hoe hoog niveau voet-
bal invloed heeft op haar leven 
en op dat van het gezin.’’ Isa’s va-
der was zelf amateurvoetballer en 
is niet alleen trots, maar ook bij-
zonder kritisch op zijn dochter. Hij 
steunt haar waar dat kan en pro-
beert langs de lijn te staan zodra 
hij daartoe in de gelegenheid is. 
Het vrouwenvoetbal heeft de af-
gelopen jaren in Nederland sterk 
aan populariteit gewonnen. ,,Wij 
vinden dat jong talent een po-
dium verdient’’, aldus Nienke en 
Tess. Hun documentaire moet 
over twee weken verschijnen. Om 
de kosten voor het professioneel 
(laten) monteren van de beelden 
te dekken, is geld nodig. Daarom 
wordt via https://cinecrowd.com/
isa gevraagd om een donatie. 
Ook via Instagram (isa_the_do-
cumentary) en via Facebook (ht-
tps://www.facebook.com/isathe-
documentary/) is informatie over 
het project te vinden. (tekst: Bos 
Media Services/foto: familie Co-
lin)

Jaap en Nel Stegemeijer nemen afscheid 
van speeltuin De Veilige Haven
IJmuiden - Na 29 seizoenen 
speeltuin De Veilige Haven aan 
de Heerenduinweg met veel 
plezier beheerd te hebben, 
heeft het echtpaar Stegemeijer 
onlangs afscheid genomen.

In 1991 begonnen zij met de we-
deropbouw van de inmiddels 
zeer populaire speeltuin aan de 
Heerenduinweg. ,,Een hoop zand 
en een geit, meer was het niet”, 
vertelt Jaap Stegemeijer, beter 
bekend als ome Jaap. Zijn vrouw 
- tante Nel - vult hem aan met ,,en 
een waterijsje voor 5 cent of limo-
nade in het winkeltje.” Inmiddels 
kan de speeltuin op minstens 
50.000 bezoekers per seizoen re-
kenen, met een record aantal be-
zoekers in 2011 van 65.000. Af-
gelopen seizoen werden er 1680 
tosti’s verkocht en vulde tante Nel 
1602 zakjes snoep voor de ver-
koop. Zeven dagen per week zet-
te het echtpaar zich al die jaren 
in, alleen de laatste tijd hadden 
zij maandag als vrije dag aange-
merkt. ,,Maar ja, dan heb je toch 
weer andere dingen, zoals inko-
pen doen voor het winkeltje, vak-
beurzen bezoeken of prijsjes sco-
ren voor de bingo”, zegt Nel la-
chend. 
Jaap, zoals altijd en overal op 
klompen, wil benadrukken, dat 
hij veel gezelligheid heeft onder-
vonden in de speeltuin. ,,Vlak de 
inbreng van de vele vrijwilligers 
niet uit! Zonder hen was het niet 
mogelijk geweest. En ook onze 
kinderen hielpen vaak mee. Bij-

voorbeeld met gras maaien, bij 
zware klussen zoals zand ver-
plaatsen, maar ook bijvoorbeeld 
het beheer van de website deed 
mijn jongste zoon Bart meer dan 
20 jaar met veel plezier.” 
Zoete herinneringen bewaart 
het echtpaar aan de vele kinder-
partijtjes met patat, limonade en 
een ijsje toe. Later kwamen er ook 
pannenkoeken in het aanbod. 
Schoolreisjes, stagiaires van de 
reclassering, jongeren via bureau 
Halt, inkopen doen, het uitzoeken 
van nieuwe speeltoestellen, het 
zoeken van sponsoren, het afdin-
gen bij handelaars: er was altijd 
werk aan de winkel. Met de vei-
ligheid voor de spelende kinde-
ren hoog in het vaandel. Een me-
vrouw viel eens over een boom-
wortel en een kind uit de houten 
toren. Direct nam het stel maatre-
gelen, zodat dit niet weer kon ge-
beuren. De Dierenbescherming 
is weleens gebeld toen het echt-
paar een paar dagen in Lourdes 
verbleef. Er waren konijnen over 
het hek gezet en de vrijwilligers 
hadden ze in hokken bij de ande-
re konijnen gezet. Zij gingen tot 
bloedens toe vechten. Een moe-
der zag dat en belde de Dieren-
bescherming, die hen weer uit el-
kaar haalde. Ook zwarte kippen 
en een haan op hoge poten met 
een lange nek zonder veren zorg-
den voor een telefoontje naar de 
Dierenbescherming. Van de eitjes 
kwamen kuikentjes. Hun lange 
rode nekken zonder veren deed 
een bezoekster vermoeden dat 

ze elkaar mishandelden. Het was 
echter de soort. ,,Nel zal sjaaltjes 
voor hen te breien”, beloofde Jaap 
de bezorgde bezoekster. Humor 
hield hem al die jaren op de been, 
ook al was het weleens zwaar. Een 
dag een schoolreisje betekende 
hard werken van 8 tot 17 uur. En 
voortdurend afvalbakken legen 
om de wespen tegen te gaan. 
Vossen en buizerds bezochten de 
speeltuin ook graag en deden het 
besluit vallen om te stoppen met 
het houden van boerderijdieren. 
Een hoogtepunt was in 2016 
dat er een lintje werd uitgereikt. 
,,Maar ik deed het niet alleen 
hoor”, zei Jaap - op klompen on-
der zijn pak - nog tegen de bur-
gemeester, toen hij verbouwe-
reerd, want totaal onverwacht 
naar voren werd geroepen. Het 
kwam goed, want tante Nel kreeg 
er ook één. ,,En niet te vergeten, 
al die vrijwilligers, zonder hen wa-
ren we nergens geweest”, bena-
drukt Jaap nog maar eens. ,,Zo’n 
20 tot 30 mensen hielpen elk sei-
zoen om de speeltuin draaiende 
te houden. Het plezier dat wij met 
hen hebben gehad, zullen wij het 
meeste missen”. 
Gelukkig blijft er in en om hun 
huize Stegemeijer in landelijk ge-
bied bij Velserbroek genoeg te 
beleven en te doen. 

Het hartelijke echtpaar vraagt 
met klem of ik vooral wil schrijven 
dat zij de vrijwilligers heel harte-
lijk willen bedanken. (tekst en fo-
to: Arita Immerzeel)

DCIJ-nieuws:
Recordhouder Ndjofang prolongeert 
titel Oudejaars Sneldamtoernooi
Velsen - Al 32 jaar wordt op 30 
december een groot sneldam-
toernooi gehouden door Dam-
club IJmuiden (DCIJ). Vele (inter)
nationale toppers hebben al mee-
gedaan en ook dit jaar was er een 
aantal cracks op het toernooi af-
gekomen. Daarnaast was er voor 
de tweede keer een aparte jeugd-
groep. Met een speeltempo van 
vijf minuten per partij zijn stalen 
zenuwen, snel rekenwerk en goe-
de eerste ingevingen een must. 
Met een partij of twintig op een 
dag zijn ook blunders niet uit te 
sluiten. 
In de eregroep kende titelverde-
diger en oud-vicewereldkampi-
oen Jean Marc Ndjofang uit Ka-
meroen een slechte start met een 
nederlaag tegen concurrent Hein 
Meijer, grootmeester uit Amster-
dam. Daarna wist Ndjofang ech-
ter al zijn partijen te winnen en de 
concurrentie op een �inke ach-
terstand te zetten. Jeugdtopper 
Simon Harmsma uit Culemborg 
werd verrassend derde. Oud-
DCIJ’er Casper Remeijer, die afge-
lopen jaar vijfde werd op het NK, 
pakte de vierde plaats. Jesse Bos 
eindigde met een zesde plaats 
het hoogst van alle DCIJ’ers. 
Bij de hoofdgroep moest er ge-

keken worden naar onderling re-
sultaat om tot een winnaar te ko-
men. Jan Riesthuis uit Culemborg 
werd eerste, aangezien hij van 
Fred van Amersfoort uit Beem-
te Broekland (Apeldoorn) ge-
wonnen had. Derde werd Jordy 
van der Lugt uit Hendrik-Ido-Am-
bacht, gevolgd door jeugdspeler 
Luuk Terweijden uit Heerhugo-
waard. 
In de jeugdgroep werden er eerst 
voorrondes in poules van vier ge-

speeld, waarbij de hoogste twee 
doorgingen naar de A-�nale en 
de overigen naar de B-�nale. De 
A-�nale werd een prooi voor de 
familie Koopman uit Haarlem. 
Justin Koopman won het jeugd-
toernooi, gevolgd door zijn zus 
Jasmine. In de B-�nale was er 
succes voor DCIJ-jeugdlid Tamar 
Out. Zij eindigde samen met Jos-
je Zwartenkot uit Haarlem op een 
gedeeld eerste plaats. (foto: aan-
geleverd)

Koninklijk onderonsje
IJmuiden - Ze zien elkaar niet vaak, maar de jaarlijkse ontmoeting op oudjaarsdag in de haven van IJmui-
den houden de King en de Princess graag in ere. Ook dit jaar was er week zo’n koninklijk tre�en bij de Kop 
van de Haven. De twee DFDS-schepen voeren in de nacht van oud en nieuw met honderden vooral Duitse 
en Engelse gasten heen en weer naar Amsterdam. (foto: Erik Baalbergen)

Effectief afslanken bij Easyslim.nu
Haarlem - Veel mensen willen af-
slanken, maar dat valt vaak niet 
mee in het drukke leven van alle-
dag. Werk, thuis, kinderen, sport, 
hobby’s en sociale verplichtin-
gen bepalen vaak ook wat we 
eten. Even een snelle hap of ge-
maksvoeding, goed eten en drin-
ken schiet er dan vaak al snel bij 
in. Veel afslankmethodes bieden 
vaak maar een zeer tijdelijke op-
lossing en houden het jojo-e�ect 
in stand. Dat het anders kan be-
wijzen de afslankstudio’s van Ea-
syslim.nu.

De studio’s van Easyslim.nu wer-
ken met een geavanceerd appa-
raat dat werkt met ultrasound en 
elektrostimulatie. De ultrasound 
techniek zorgt ervoor dat vet uit 
de vetcel gaat en via het lymfe-
stelsel het lichaam verlaat. Tege-
lijkertijd wordt, met elektrostimu-
latie, de spieren getraind. Dit ge-
beurt terwijl de klant ontspannen 
en comfortabel op een behandel-
tafel ligt. Een behandeling duurt 
ongeveer een uurtje en is ge-
heel pijnloos en veilig. De studio 
in Haarlem ligt aan de Kromhout-
laan 1D, is goed bereikbaar en er 
is voldoende (gratis) parkeergele-
genheid. De studio heeft een ge-
zellig huiselijke sfeer en 2 behan-
delruimtes.

Yvon Buur, franchisenemer van 
Easyslim.nu is sinds juni 2018 ac-
tief in Haarlem. Als zelfstandig 
ondernemer leidt ze nu deze af-

slankstudio. Ze is met de 3 me-
dewerkers verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen van de vesti-
ging. Voortdurend wordt vanuit 
het hoofdkantoor van de franchi-
seformule in Almere, professione-
le ondersteuning en bijscholing 
aangeboden. 

Yvon: ,,Als franchisenemer en te-
vens praktijkondersteuner bij een 
huisartsenpraktijk zie ik nu ruim 
10 jaar veel mensen met gezond-
heidsklachten die vechten tegen 
de kilo’s. Zij hebben vaak al ve-
le diëten geprobeerd zonder blij-
vend resultaat.  Twee jaar gele-
den heb ik zelf de behandelingen 
gedaan naar aanleiding van een 
knieblessure. Ik heb een periode 
niet kunnen sporten en schom-
melde met mijn gewicht. Bij mij 
in de buurt was een studio van 
easyslim.nu geopend en dit trok 
mijn aandacht. In het begin was ik 
nogal sceptisch, maar na 4 behan-
delingen verdween dat snel toen 
ik resultaat zag. De buikspieren 
werden goed aangepakt, de vor-
men kwamen terug, de huid werd 
strakker en ik kreeg weer energie. 
Na 10 behandeling was mijn doel 
behaald en om dit vast te houden 
neem ik 1 keer per maand een on-
derhoudsbehandeling. Easyslim.
nu is een fantastische behande-
lingsmethode om af te vallen, aan 
de spieropbouw te werken en het 
jojo-e�ect tegen te gaan.’’

Zien wat Easyslim.nu voor u kan 

betekenen? Bel of app voor een 
intake en proefbehandeling, nu 
tijdelijk van € 89,-- voor € 49,-. 
Bel/app 06 40908992, of mail naar 
haarlem@easyslim.nu. 

Easyslim.nu/haarlem is open van 
maandag tot en met donderdag 
van 08.30 tot 21.00 uur en de vrij-
dagochtend.

Ook kunt u via www.easyslim.nu/
haarlem  online een afspraak voor 
een intake en proefbehandeling 
inboeken. Het adres is Kromhout-
laan 1D in Haarlem. (foto: aange-
leverd)
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Wandelexcursie door de prachtige 
oude duinen van Santpoort
Santpoort - Op zondag 19 janu-
ari organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een wandeltocht door 
de prachtige, oude duinen van 
Santpoort. Lekker even een lucht-
je scheppen in een karakteristiek 
duinlandschap! 
Bijzonder aan dit gebied is de va-
riatie en rijkdom aan natuur. Het 
contrast tussen hoog en laag, 
alsmede droog en nat. Er is hier 
een gave overgang van strand-
wal naar strandvlakte. Verder zal 
er ook aandacht zijn voor de cul-
tuurhistorische context van het 
gebied; van de nalatenschap van 
diverse blekerijen, die zich hier 
vanaf de 16e eeuw hebben ge-
vestigd, tot aan het voormalige 
Landgoed Spaarnberg. Kortom: 
een leuke, informatieve wandel-
excursie!

Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. 
De groep verzamelt om 13.00 
uur bij het chalet van Restaurant 
Boschbeek (Wüstelaan 75, Sant-
poort-Zuid). De excursie zal on-

geveer 2 uur duren. 
Meer informatie via Eric van Ba-
kel, e-mailadres ericvanbakel@
hetnet.nl of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland. (foto: aange-
leverd)

Bijzondere serie lezingen 
van eigentijdse monniken
Regio - Neem een kijkje in de 
kloosterkeuken met diverse lezin-
gen en andere activiteiten over 
de rijke traditie van kloosters en 
monniken in de nieuwe Verha-
lenhuis Haar-lem serie Monniken-
werk. Deze serie start donderdag 
9 januari met drie lezingen waar-
van de eerste wordt verzorgd 
door de jonge augustines Na-
dia Kroon. Verscholen in de bos-
sen van Hilversum ligt het kloos-
ter Casella, bewoond door vijf 
zusters augustinessen. Zij wonen 
en werken daar volgens de Re-
gel van Augustinus en de Regel 
van Taizé. Hun voornaamste mis-
sie is de zorg voor de honderden 
jong-volwassenen (18-35 jaar) die 
jaarlijks enkele dagen naar het 
gastenverblijf komen voor rust, 
studie of hulp bij levensvragen. 
De jongste zuster, Nadia Kroon 
(30), is onlangs ingetreden, sa-
men met een 32-jarige medezus-
ter. Ze combineert haar klooster-
leven met een baan buitenshuis 
als pastor in de Grote of Sint Bavo 
Kerk in Haarlem waar ze onder-
meer meewerkte aan de start van 
het Stadsklooster en is onlangs 
gestart met het opzetten van een 
inloophuis in Hilversum. Ook is 
ze een fanatiek sporter en maakt 
ze regelmatig (reis)blogs over al-
les wat met kloosters te maken 

heeft. Hoe ze dit alles combineert 
en de stilte en spiritualiteit van de 
kloostertraditie een plek in haar 
leven geeft, vertelt ze in het Ver-
halenhuis.

De twee andere lezingen in deze 
serie zijn op donderdag 23 janu-
ari door de traditionele monnik 
Bernard Zweers en donderdag 5 

februari door franciscaan Ronald 
Putman uit Utrecht.

Donderdag 9 januari, 23 januari 
en 5 februari, 20.00 uur, toegang 
€5,-. Verhalenhuis Haarlem, van 
Egmondstraat 7, Haarlem-Noord.
Reserveren: www.verhalenhuis-
haarlem.nl/monnikenwerk. (Foto: 
aangeleverd)

Particiatiekoor gaat weer van start
Hersenwetenschapper: ‘De Matthaus 
Passion zingen met mensen met 
dementie is geweldig!’
Regio - Het Participatiekoor Haar-
lem start deze maand voor het 
derde jaar op rij met de repeti-
ties van haar succesvolle Passie-
programma. Dit jaar doen niet al-
leen mensen met dementie sa-
men met ervaren koorzangers 
mee. Enkele wetenschappers zin-
gen mee en tijdens het concert 
ook een kinderkoor van de Koor-
school St Bavo.  Op 8 april brengt 
het koor de hoogtepunten uit de 
Matthäus Passion, afgewisseld 
met persoonlijke passieverhalen.
 
Het Participatiekoor is inmiddels 
een begrip in Haarlem. Twee jaar 
geleden bracht het koor, waar-
in mensen met dementie samen 
met steunzangers zingen, voor 
het eerst de hoogtepunten uit de 
Matthäus Passion ten gehore in 
een uitverkochte Doopsgezinde 
kerk. Dat werd zo’n succes dat er 
daarna al snel vragen uit andere 
delen van het land kwamen en er 
ook in Leiden en Bergen NH Parti-
cipatiekoren van start gingen, om 
dit jaar verder uit te breiden naar 
Midden Del�and en Helmond.

Kinderen en wetenschappers 
zingen mee
Dit jaar brengt Het Participatie-

koor Haarlem opnieuw een selec-
tie van de hoogtepunten uit het 
beroemde oratorium en zingt tij-
dens het concert een twaalfkop-
pig kinderkoor van de Koorschool 
St. Bavo mee, zoals Bach het heeft 
voorgeschreven. Daarnaast slui-
ten ook twee gerenommeerde 
dementie-onderzoekers van het 
UMC Amsterdam Alzheimercen-

trum aan Professor Wiesje van 
der Flier zingt de Matthäus Passi-
on. al sinds haar studententijd bij-
na jaarlijks. “De Matthäus Passion 
zingen met mensen met demen-
tie is geweldig”, vertelt de demen-
tie-onderzoeker enthousiast. “Ve-
len van hen kennen dit prachtige 
werk al van jongs af aan. De mu-
ziek zit als het ware opgeslagen 
op het ruggenmerg. Ook al heb-

ben ze het al jaren niet meer ge-
hoord of gezongen, door gewoon 
weer mee te zingen komt de her-
innering vanzelf weer boven!”
Haar collega, neuropsycholoog 
en professioneel mezzosopraan 
Annelies van der Vlies, werd ook 
gegrepen door dit bijzonde-
re project. Zij zal als solist enkele 
aria’s ten gehore brengen, waar-
onder de meest geliefde: Erbar-
me dich. 

Kennismakingsbijeenkomst
Inmiddels hebben zich al �ink 
aantal zangers en zangeressen 
aangemeld. Samen vormen zij 
een bont gezelschap van jong tot 
oud, en van mensen met en zon-
der dementie. Het koor biedt nog 
plaats aan enkele zangers met de-
mentie en ook mannen kunnen 
zich nog aanmelden. Mensen met 
dementie die twijfelen of zij wil-
len meezingen in Het Participa-
tiekoor kunnen ook eerst komen 
kennismaken op vrijdag 10 janua-
ri. De kennismakingsbijeenkomst 
vindt plaats van 14.30 tot 16.30 
uur in de kapel van Sint Jacob in 
de Hout aan de Zuiderhoutlaan 1, 
2012 PJ Haarlem. Aanmelden kan 
via participatiekoor.nl. (foto: An-
drea Liebrand)

Gold Membership voor 
regionaal loopcircuit
Regio - Het Gold Membership is 
een nieuw en uniek concept, spe-
ciaal voor de fanatieke hardloper. 
Met één inschrijving is de hardlo-
per verzekerd van een startnum-
mer voor maar liefst zes prachtige 
hardloopevenementen in de re-
gio Haarlem. Maar let op inschrij-
ven voor dit unieke Gold Mem-
bership kan alleen in de maand 

januari.
Het Loopcircuit start in 2020 op 
19 april met de 80ste Pim Mu-
lierloop, vervolgens op zondag 
7 juni de HUGO BOSS Letteren-
loop. Op vrijdag 3 juli staat de 
ZorgSpecialist Grachtenloop op 
het programma en op zondag 
13 september de Pierloop Vel-
sen. De een na laatste loop is de 

Teva Halve van Haarlem op zon-
dag 27 september en als laatste 
de Heemstede Loop op zondag 
25 oktober. 
Finishen als deelnemer bij alle 
6 hardloopevenementen? Deze 
prestatie verdient een extra ca-
deau, de speciale Gold Member-
ship medaille. Dit is niet zomaar 
een medaille, maar eentje van de 
buitencategorie die iedereen met 
trots wil laten zien.

Inschrijven en meer informa-
tie over het Gold Membership. 
Check sportsupportloopcircuit.nl. 
(foto: Renate Jansen Fotogra�e)

Jongeren helpen de natuur
Landschap Noord-Holland zoekt 
groene trainees om bij te dragen 
aan een gezonde natuur
Regio - Landschap Noord-Hol-
land wil meer jongeren betrekken 
bij de bescherming en ontwikke-
ling van de natuur. Daarom is er 
plek voor 10 jonge mensen, die 
samen natuurwerk op de kaart 
zetten bij jongeren. Landschap 
Noord-Holland wil graag leren 
van de frisse blik van jongeren.
 
Tijdens het Traineeship krijgen 
jongeren tussen de 16 en 30 jaar 
de ruimte om zich te ontplooien, 
een netwerk op te bouwen en bij 
te dragen aan een betere wereld. 
Na afronding van het project ont-
vangen de deelnemers een certi-
�caat en een aanbevelingsbrief. 
Maar het is een wisselwerking, 
Landschap Noord-Holland wil 
ook graag leren van de frisse blik 
van de jongeren.

Op 1 februari 2020 start het Groe-
ne Traineeship. De jongeren gaan 
een dag in de week heel concreet 
aan de slag en eindigen met een 
concreet resultaat: bijvoorbeeld 
een opgeknapt natuurgebied, 

een campagne om plasticgebruik 
te verminderen of een plan om 
op festivals te vertellen hoe be-
langrijk, divers en leuk werken 
in de natuur is. Zo dragen ze op 
een unieke manier bij aan een be-
ter milieu en mooiere natuur. Het 
project heeft een maximaal aan-
tal deelnemers, dus wees er snel 
bij. Geïnteresseerd? Kijk dan op 

www.landschapnoordholland.nl/
trainees voor meer informatie.

Dit Groene Traineeship is een pro-
ject van zeven groene organisa-
ties: Staatsbosbeheer, IVN Na-
tuureducatie, LandschappenNL, 
Natuurmonumenten, VBNE, Mi-
lieudefensie en SoortenNL. (foto: 
Aico Lind)

IVN-wandeling rond de Oosterplas
Regio - Op zaterdag 11 janua-
ri zullen de natuurgidsen van het 
IVN Zuid-Kennemerland een na-
tuurexcursie organiseren in de 
prachtige Oosterplas, gelegen 
in het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Tijdens deze excur-
sie kunt u heerlijk genieten van 
de omgeving en meer te weten 
komen over het duinlandschap. 
Welke invloed heeft de mens ge-
had op de duinen en wat zijn de 
nu de ‘Thijssebosjes’? Wat is er te 
zien vanaf het uitzichtpunt Star-
reberg? Welke speci�eke zaken 
zijn er per seizoen te zien? Denk 
aan de ontluikende bomen in het 
voorjaar, de vruchten en padden-
stoelen in het najaar en hoe de 
bomen zich tegen de kou in de 
winter beschermen. In elk jaar-
getijde valt er genoeg te beleven 
hier. 

Goede loopschoenen worden 
aangeraden.
Vooraf aanmelden is gewenst via 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Deelname is gratis. De 
groep verzamelt om 10.00 uur 
bij het informatiebord, ingang 

Bleek en Berg (Bergweg 60, Bloe-
mendaal). De excursie zal onge-
veer 1,5 uur duren. Aanmelden 
en meer informatie via www.np-
zuidkennemerland.nl of tel. 023-
5411123. (foto: aangeleverd)
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Telstar neemt afscheid van 
Belgische aanvaller Tuur Houben

Bestel uw halve 
seizoenkaart en mis niets!
Ook in het seizoen 2019/2020 
kunt u bij Telstar een halve sei-
zoenkaart bestellen en genie-
ten van de ongedwongen en ge-
zellige sfeer op de tribunes, van 
de scoringsdrift van Reda Khar-
chouch, het leiderschap van 
Frank Korpershoek, de rushes 
van Senne Lynen of de acts van 
Jomanda. Met een seizoenkaart 
zult u het komende halve seizoen 
optimaal genieten van de Witte 

Leeuwen. Met wedstrijden tegen 
onder andere NEC, FC Den Bosch 
en de clash met de Graafschap 
kunnen wij wel zeggen dat u gek 
bent om het niet te doen..

Hoe bestel ik een seizoenkaart?
Via www.telstarticket.nl kunt u 
vandaag nog uw halve seizoen-
kaart aanscha�en. Wanneer u 
voor 22 december uw aankoop 
doet ontvangt u tevens nog toe-

gang tot de wedstrijd Telstar - 
Jong AZ (22/12 14.30 uur). 
Prijzen:
Oost:
Jeugd t/m 16 jaar 47,50 euro.
Volwassen 80 euro.
65+ 65 euro.
West A/F:
Jeugd t/m 16 jaar 65 euro.
Volwassen 95 euro.
65+ 80 euro. (foto: aangeleverd)

De wegen van Telstar en Tuur 
Houben scheiden per direct. De 
Belgische aanvaller die sinds be-
gin van dit seizoen bij de Witte 
Leeuwen actief was heeft de club 
gevraagd zijn contract te ontbin-
den in verband met persoonlijke 
omstandigheden. 
De club is hiermee akkoord ge-

gaan.
Trainer Andries Jonker: ,,Natuur-
lijk is het jammer als iemand ver-
trekt. Tuur heeft dan niet heel veel 
minuten gemaakt, maar was wel 
degelijk onderdeel van de groep 
en de club. Bovendien is Tuur een 
prima jongen om mee te werken 
en een goede voetballer. Wij wen-

sen hem vanaf hier natuurlijk het 
allerbeste toe.”

Houben kwam aan het begin van 
het seizoen over van MVV. Me-
de door blessures kwam Houben 
slechts tot 3 wedstrijden bij de 
Witte Leeuwen. (foto: 1963-pic-
tures.nl)

Belangstelling bij Engelse clubs
Marcus McGuane komende week 
afwezig bij de Witte Leeuwen

Vacature: Medewerker Sales en 
Fondsenwerving (32 uur
Telstar is de betaald voetbal club in Velsen-Zuid die 
momenteel uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie 
met zijn thuis in het Rabobank IJmond stadion.

Missie: Telstar wil de eigenzinnige volksclub in de 
eredivisie zijn.

Visie: Wij zijn Betrokken en Onverschrokken. Wij zijn 
de Witte Leeuwen!

Stichting Telstar Thuis in de Wijk
Telstar Thuis in de Wijk is een één-tweetje tussen de 
club Telstar en de maatschappij. De stichting vormt 
een paraplu voor uiteenlopende maatschappelijke 
programma’s, projecten en initiatieven. Daarmee 
willen we mensen een steuntje in de rug geven die 
dat om verschillende redenen goed kunnen gebrui-
ken. Sport en jongeren zijn hierbij twee aandachts-
gebieden en vormen een belangrijke rode draad. 
Verbetering van de leefbaarheid in de wijken hangt 
hiermee samen en is het derde aandachtsgebied.

Functie medewerker Sales en Fondsenwerving
Als medewerker Sales en Fondsenwerving ben je 
onderdeel van het commercieel team van Telstar. 
Binnen het team ben je verantwoordelijk voor het 
binnen halen van fondsen voor de stichting Telstar 
Thuis in de Wijk en het binnenhalen van meetings 
en events voor Telstar. Dit zal veelal gericht zijn op 
het Rabobank IJmond Stadion en ook onze externe 
locatie SHIP zal hierin meegenomen worden. SHIP 
staat voor Sluis Haven Informatie Punt. Dit is een 
permanente tentoonstelling over de bouw van de 
grootste zeesluis ter wereld waar dagelijks interac-
tieve rondleidingen worden gehouden. Het heeft 
ook een gezellige lunchroom en vergaderzalen. En 
dat alles boven op de sluizen met uitzicht op de gro-
te schepen die voorbij varen. Deze locatie wordt ge-
exploiteerd door Telstar.

Het Rabobank IJmond stadion is uitermate geschikt 
voor meeting en events. Doordat het makkelijk te 
bereiken is vanaf de snelweg, de gratis parkeerplek-
ken en de belevenis van een voetbalstadion kun-
nen hier unieke evenementen gehouden worden. 
De ruime businessclubs geven bedrijven de moge-
lijkheden om vergaderingen, trainingen, presenta-
ties, recepties, congressen, beurzen en conferenties 
tot 800 personen te houden. Naast deze prachtige 
ruimtes is er een kunstgrasveld waar teambuilding 
clinics, voetbalclinics, voetbaltoernooien, concer-

ten en andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Je 
rapporteert direct aan de commercieel manager en 
wordt onderdeel van een klein hecht team dat met 
elkaar Telstar naar een hoger niveau tilt.

Activiteiten medewerker Sales en Fondsenwer-
ving:
• Koude telefonische acquisitie.
• Blitzen op industrieterreinen in de regio.
• Meeting en eventplanners uitnodigen op afspraak .
• Rondleidingen geven door het stadion.
• Opbouwen van database van meeting en event-
planners.
• Organiseren en vullen van relatiedag met meeting 
en eventplanners.
• Het gezicht naar buiten in de eventbranche. Dus 
het bezoeken van verschillende netwerkevents, 
eventbeurs etc.
• Samen met de klant een event vormgeven en over-
dragen aan de eventmanager van Telstar.
• Signaleren van commerciële kansen voor Telstar 
breed.
• Het benaderen van bedrijven uit de regio en uit-
breiden van de sponsorbase voor de stichting.
• Het signaleren van kansen en aanvragen van fond-
sen voor de stichting.
• Het onder de aandacht houden van de stichting 
onder onze reguliere bezoekers.

Wat wij vragen:
• Minimaal MBO4 OF HBO opleiding in hospitality/
hotel, vrije tijd, sport of eventmanagement
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de sales
Zelfstarter
• Geen 9-5 mentaliteit, op wedstrijdavonden is aan-
wezigheid vereist
• Commercieel en creatief
• Gemakkelijk in de omgang en vooral niet verlegen.
• Bij voorkeur woonachtig in de regio
• Affiniteit met voetbal
• Een medewerker die zich herkent in de kernwaar-
den van Telstar: Strijdlustig, Saamhorig, Sympathiek, 
Spraakmakend.

Voor meer informatie omtrent deze vacature neem 
contact op met commercieel manager: Natascha 
van Grinsven-Admiraal, natascha@sctelstar.nl, 06-
30911994.

Sollicitaties mogen verzonden worden naar vacatu-
re@sctelstar.nl.

Marcus McGuane zal de komen-
de week ontbreken bij de Witte 
Leeuwen. 

De middenvelder is afgereisd 
naar Engeland om gesprekken te 
voeren met een aantal clubs die 
in de winterstop interesse heb-

ben getoond in de van FC Barce-
lona gehuurde McGuane.

Trainer Andries Jonker: ,,Marcus 
heeft zich de laatste weken uit-
stekend weten te ontwikkelen 
bij ons, en dat heeft hem de in-
teresse opgeleverd van een aan-

tal grote Engelse clubs. Wij heb-
ben Marcus dan ook tot maandag 
aanstaande de mogelijkheid ge-
geven om met deze clubs in ge-
sprek te gaan. Mocht dit niets op-
leveren zal Marcus zich gewoon 
weer melden bij de Witte Leeu-
wen.” (foto: aangeleverd)

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

✩ 
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 10 januari 20.00 uur Telstar - Eindhoven
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In ‘t Mosterdzaadje
Expositie van 
Henk Zwanenburg
Santpoort - In de maanden janu-
ari en februari hangen aan de mu-
ren van ‘t Mosterdzaadje schilde-
rijen van Henk Zwanenburg. Een 
regelmatig terugkerend feest van 
uitbundige kleuren en voorstel-
lingen die de toeschouwer uitno-
digt om nog eens goed te kijken 
wat er nou allemaal te zien is. De-
ze tentoonstelling zijn het voor-
al tractoren die hij op doek zette.
Henk Zwanenburg is in 1961 ge-
boren in IJmuiden. In 1985 stu-
deerde hij af aan de Amsterdam-
se Academie voor Beeldende Vor-
ming, als tekenleraar. En hij schil-
dert nog steeds.
Hij vertelt: ,,In mijn werken schets 
ik vaak landschappen met daar-
in een auto, trein of boot. De 

voertuigen zijn soms bijna foto-
gra�sch weergegeven, de om-
geving wordt met een duidelij-
ke knipoog richting de impressi-
onisten in afwijkende kleuren en 
wilde streken geschilderd. Daar-
naast werk ik ook wel met zwaar 
vertekende perspectieven. Door 
de manier van werken maak ik er 
een modern sprookje van.’’

Het werk van Henk Zwanenburg 
is niet alleen te koop, maar kan 
ook worden gehuurd. Bezichti-
ging: voor en na a�oop van de 
concerten. Of neem contact op 
met Henk Zwanenburg zelf, 06-
20843831 of vi henkzwanen-
burg@hotmail.com. (foto: aange-
leverd)

Postzegelavond
Santpoort - Op maandag 13 ja-
nuari is er weer een postzegel-
avond van de Postzegel Vereni-
ging Santpoort met een leuke 
veiling, de kavels kan men voor 
de veiling bekijken. De avond 
zal worden gehouden in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-

Noord en iedereen is van harte 
welkom. Om 19.00 uur is de zaal 
open en er is voldoende parkeer-
gelegenheid.

Meer weten over de Postzegel 
Vereniging Santpoort, bel dan 
023-5382274 na 18.00 uur.

Klavierschippers treden 
op in de Brulboei
IJmuiden - Het Zondagmiddag-
podium brengt zondag 12 janua-
ri een muzikale middag met een 
optreden van De Klavierschip-
pers in buurthuis De Brulboei, Ka-
naalstraat 166, IJmuiden. Het op-

treden van het accordeonorkest-
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 5,00 euro zijn ver-
krijgbaar aan de zaal. (foto: aan-
geleverd)

Rode Kruis-afdelingen samen verder
Toast op samenwerking
IJmond - Met ingang van dit jaar 
vormen de Rode Kruis afdelin-
gen Uitgeest en IJmond een afde-
ling. Tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst van de afdeling IJmond 
werd getoast op een mooie sa-
menwerking. Rode Kruis IJmond 
is nu actief in Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest. Dit jaar 
rolt Rode Kruis IJmond ook diver-
se activiteiten als EHBO op scho-

len, Rode Kruis aan Huis (preven-
tie in- en om het huis), hulpver-
lening tijdens evenementen en 
EHBO cursussen ook uit in Uit-
geest. 

Twee bestuurders van de afde-
ling Uitgeest, Marry Zwaan en 
Bep Nelis, maken voorlopig deel 
uit van het bestuur van de afde-
ling IJmond. 

Geslaagd zaalvoetbaltoernooi VV IJmuiden
Velsen - Zaterdag 21 en 28 de-
cember heeft voetbalvereniging 
IJmuiden haar jaarlijkse zaal-
voetbaltoernooi georganiseerd 
voor de jeugd. Op 21 december 
was het de beurt aan de jongens 
van de JO8 tot en met JO14 om 
hun zaalvoetbalkunsten te verto-
nen en daarna de meiden van de 

MO11 en MO13 die lieten zien dat 
er ook in de zaal goed gevoetbald 
kon worden. De volle tribune met 
ouders hebben genoten van hun 
spel en moedigden de jongens 
volop aan.
Op 28 december startten de 
mini`s de tweede dag om 10.00 
uur samen met de meiden van de 

MO9 tot 11.30 uur. De 30 talenten 
in de dop lieten vol enthousiasme 
zien hoe leuk voetbal kan zijn.

Daarna waren de meiden van de 
MO15 en MO17 aan de beurt en 
de jongens van de JO15 en ou-
der die er een waar spektakel van 
maakten. Ook de oliebollen ont-

braken niet op de tribune.
Met dank aan alle trainers en 
vrijwilligers voor het organise-
ren van deze mooie dagen in de 
sporthal Ijmuiden Oost waar on-
geveer 230 kinderen van de v.v. 
IJmuiden hun voetbalkunsten 
dit keer in de zaal mochten laten 
zien. (foto: aangeleverd)

Leer muziek maken in 
één dag bij Soli
Velsen - Op zondag 26 janua-
ri van 10.00 tot 16.00 uur kan ie-
dereen bij Soli muziek leren ma-
ken. Op deze dag kies je een in-
strument, je krijgt les in groepjes 
en aan het eind van de dag geef 
je een concert voor je familie en 
vrienden. 
Klinkt dat een beetje te ambiti-
eus? Het kan echt bij muziekver-
eniging Soli. De dag begint om 
10.00 uur met ko�e/thee en ken-

nismaking met de instrumenten, 
daarna volgen twee workshops, 
onderbroken door een lunch, en 
eindigt de dag met het bovenge-
noemde concert.
Deze workshop is bedoeld voor 
iedereen tussen de 9 en 90 jaar, 
en kost 10 euro per persoon.

Meer informatie en opgeven bij 
Rian Schelvis: opleidingen@soli.
nl. (foto: aangeleverd)

Nieuws van Theater 
Poppengrollen
Santpoort - Vanaf januari zullen 
nieuwe voorstellingen worden 
gespeeld door Theater Poppen-
grollen. 
Vanaf 11 januari kan weer eens 
per 14 dagen op zaterdag om 
15.00 uur en eens per 14 dagen 
op woensdag om 15.00 uur een 
voorstelling worden bezocht bij 
Theater Poppengrollen.
Alle voorstellingen zullen weer 
plaatsvinden in de Bosbeek-
schuur in het bos tegenover mo-
len de Zandhaas, Wustelaan 83 
Santpoort Noord. Ook nu weer is 
er gelegenheid na a�oop van de 
voorstelling zelf met poppenkast-
poppen te spelen. 
Er zal gebruik worden gemaakt 
van een andere poppenkast, 
waarin op verschillende plaatsen 
de poppen te zien zullen zijn. Dit 

maakt dat de verhalen een ver-
rassende wending kunnen krij-
gen. 
Er zullen onbekende voorstellin-
gen zijn maar ook een bekend 
sprookje is bewerkt voor in de 
poppenkast.
Alle voorstellingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf circa 3 jaar. 
Ook iets jongere kinderen kun-
nen met hun broertjes of zusjes 
meekomen, dit is geen probleem, 
poppenspeelster Lydia Dikker 
houdt hier rekening mee. Entree 
6,50 per person, te voldoen te 
plaatse. Reserveren gewenst.

Voor meer informatie over de 
voorstellingen: www.theaterpop-
pengrollen.nl, telefoon en What-
sApp: 06-44294279. (foto: aange-
leverd)

Swingen op de G-disco
Regio - Op vrijdag 10 januari 
wordt in Discovery aan de Dorps-
straat 2a weer een discoavond 
gehouden voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Dylan 
Schiphorst (DJ Dylan) en Mervin 
Puhl (DJ MytreM) staan die avond 
garant voor een topavond met 
heerlijke discomuziek van toen 
en nu. Het feest gaat om 20.00 
uur van start en duurt tot 22.00 
uur. De entreeprijs bedraagt 4 eu-
ro per persoon inclusief twee con-
sumptiemunten. Natuurlijk wordt 
er samen geproost op het nieu-
we jaar. Deze G-disco wordt elke 

tweede vrijdag van de maand ge-
organiseerd. Op Facebook (pagi-
na: G disco Discovery) zijn foto’s 
van eerdere edities te bekijken en 
worden de laatste nieuwtjes ge-
deeld. (foto: aangeleverd)

Marry Zwaan (voormalig voorzitter afdeling Uitgeest) en Mees Hartvelt 
(voorzitter afdeling IJmond) he�en het glas op de samenwerking (foto: 
aangeleverd)

In ‘t Brederode Huys
Lezing over het oude en 
het nieuwe Rusland
Santpoort-Zuid - Op dinsdag-
avond 14 januari houdt Michel 
Krielaars voor de vereniging Sant-
poorts Belang een lezing over zijn 
boek ‘Het brilletje van Tsjechov’ 
waarin hij in de voetsporen van 
Tsjechov door het land van Poe-
tin reist en constateert dat er in 
anderhalve eeuw weinig veran-
derd is.  Michel Krielaars studeer-
de geschiedenis en Ruslandkun-
de en schreef sinds de val van de 
Muur in 1989 onafgebroken over 
Rusland en zijn geschiedenis. In 
2007 ging Krielaars als correspon-
dent voor het NRC naar Rusland 
en besloot zijn historische kennis 

op het heden toe te passen. ‘Het 
brilletje van Tsjechov’ werd be-
kroond met de Bob den Uylprijs. 
De lezing wordt omlijst door Rus-
sische liederen, gezongen Henri-
ette Schenk (mezzosopraan), be-
geleid door Ellen Boers (accorde-
on). 

Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Kaarten à € 6 zijn verkrijgbaar aan 
de zaal van de Vereniging Sant-
poorts Belang in ’t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 in Santpoort-Zuid, of te re-
serveren via www.santpoortsbe-
lang.nl.
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9 JANUARI

Matroesjka, hét techno-caba-
retduo van Nederland in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
(foto: Curly and Straight)

Start serie lezingen eigentijdse 
monniken in Verhalenhuis Haar-
lem, Van Egmondstraat 5 in Haar-
lem-Noord, 20.00 uur. Vanavond 
door door de jonge augustines 
Nadia Kroon. Reserveren: www.
verhalenhuishaarlem.nl/monni-
kenwerk. (foto: aangeleverd)

10 JANUARI
Museumhuis Beeckestijn open 
11.00-16.00 uur. Toegang 4 euro.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Verborgen Vo-
geltuin’ voor iedereen vanaf 4 
jaar van 13.00 tot 17.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Kennismakingsbijeenkomst Par-
ticipatiekoor Haarlem, mensen 
met dementie die een uitvoering 
van de Matthaeus Passion op 
8 april gaan voorbereiden, van 
14.30 tot 16.30 uur in de kapel 
van Sint Jacob in de Hout aan de 
Zuiderhoutlaan 1, 2012 PJ Haar-
lem. Aanmelden via www.parti-
cipatiekoor.nl. (foto: Andrea Lie-
brand)

Telstar-FC Eindhoven 20.00 uur.

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat, IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

G-disco voor mensen met een 
beperking van 20.00 tot 22.00 
uur aan de Dorpsstraat 2a te Cas-
tricum met DJ Dylan en DJ Myt-
reM. Entreeprijs 4 euro (inclusief 
twee consumpties). Info op Face-

book (pagina: G disco Discovery) 
(foto: aangeleverd)

Vocaal ensemble Maat6 in ’t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord, 20.00 uur. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. www.mosterdzaadje.
nl. (foto: aangeleverd)

Vietnam naar Minhu Vu, muzikaal 
theater naar waargebeurd ver-
haal in Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.15 uur. (beeld: aange-
leverd)

11 JANUARI

IVN excursie (ca 1,5 uur) rond de 
Oosterplas start 10.00 uur bij het 
informatiebord ingang Bleek en 
Berg (Bergweg 60, Bloemendaal). 
Aanmelden en meer informatie 
via www.np-zuidkennemerland.
nl of 023-5411123. (foto: aange-
leverd)

Egmond-Pier-Egmond start om 
10.30 uur op de Boulevard-Noord 
van Egmond aan Zee. Het spec-
taculaire parcours van 38 kilo-
meter gaat tot de Pier in Velsen-
Noord en weer terug. Vanaf 11.00 
uur worden de eerste renners ver-
wacht bij de 500 meter lange klim 
van de Rijckert Aertszweg in Wijk 
aan Zee. www.egmondpiereg-
mond.nl. (foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open 
11.00-16.00 uur. Toegang 4 euro.

Hofstede biljarttoernooi in het 
wijksteunpunt op de Aletta Ja-
cobsstraat 227 in Velserbroek 
vanaf 13.00 uur. Iedere zaterdag 
en maandag in januari, �nale 1 fe-
bruari.

Zee- en Havenmuseum open 
13.00-17.00 uur. Expo: ZO BLAUW 
door Hans van der Wiele, 4 speur-
tochten/escapespel.

Repair Café in ’t Brederode Huys, 

▲

Bloemendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid, 13.30-16.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Filmmiddag ‘Zeewijk wat vertel je 
me nou’ in Seniorencentrum Zee-
wijk, 14.00 uur. Inloop vanaf 13.00 
uur, entree 2 euro.

Theater Poppengrollen speelt ‘Jan 
Klaassen en de circusaap’ in de 
Bosbeekschuur tegenover mo-
len ‘De Zandhaas’, Wüstelaan 83, 
Santpoort-Noord, 15.00 uur. En-
trée 6,50. Aanmelden: theater-
poppengrollen@gmail.com, 06-
44294279. (foto: aangeleverd)

Opening expositie ‘Gra�etregen’ 
bij KEK in de bovenruimte van 
het Kennemer Theater, Kerkplein 
Beverwijk, 16.00 uur. Info: www.
kekbeverwijk.nl. (foto: Mark We-
lagen)

De voorstelling van cabaretier Pa-
trick Laureij in de Stadsschouw-
burg Velsen is uitverkocht. 

Vijfde en laatste deel komedie 
Opvliegers in het Kennemer The-
ater in Beverwijk, 20.15 uur. (foto: 
Eelco Claassen Theme Sake)

Piepschuim met ‘Grote Woorden’ 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.30 uur. (foto: Jawad 
Maakor

12 JANUARI
Els Launspach geeft een lezing in 
De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal, met als thema ‘Antony 
and Cleopatra’, 10.30 uur.

Museumhuis Beeckestijn open 
11.00-16.00 uur. Toegang 4 euro.

Nieuwjaarsconcert IJmuider Har-
monie in gemeentehuis Velsen, 

12.00 uur. Showband IJH/Dami-
ateband Haarlem, Seabreeze big-
band en IJhmusementsorkest 
openen het jubileumjaar. Gratis 
toegang. (foto: aangeleverd)

48e Halve Marathon van Eg-
mond. Start wedstrijd vrouwen 
12.16 uur, wedstrijd mannen 
12.25 uur, daarna de recreanten 
op Boulevard Noord in Egmond 
aan Zee. Info: www.nnegmond-
halvemarathon.nl.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Verborgen Vo-
geltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum open 
13.00-17.00 uur. Expo: ZO BLAUW 
door Hans van der Wiele, 4 speur-
tochten/escapespel.

Fotogra�eworkshop met the-
ma klimaatverandering door be-
roepsfotograaf Mark Sassen tus-
sen 13.00 en 16.00 uur in het 
wikkelhuis (Kennemermeer 26, 
IJmuiden) van #BRAK en Pieter 
Vermeulen Museum. info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl. (foto: 
Mark Sassen)

ZondagMiddagPodium in De 
Brulboei: optreden De Klavier-
schippers. De voorstelling begint 
om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur 
is de zaal. (foto: aangeleverd)

Schumann door Aleksey Ishchan-
ka in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord, 15.00 uur. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. www.mos-
terdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Sunday Sessions met optreden 
Monique Klemann om 15.45 uur 
(zaal open 15.00 uur) in Podium 
Victorie aan de Pettemerstraat 5 
te Alkmaar.  Entreeprijs 17 euro. 
Info en reserveringen via www.
podiumvictorie.nl. (foto: aange-
leverd)

O�ciële opening expositie van 
Ronald Matern, Tania Engelchor 
en Alex Reznikova-Uijtendaal 
met ‘licht’ als centrale thema van-
af 17.00 uur in het Raadhuis voor 
de Kunst aan de Torenstraat 7 
te Velsen-Zuid. Live muziek van 
Stender en Van der Noord. Info 
op www.raadhuisvoordekunst.nl. 
(foto: aangeleverd)

13 JANUARI
Wandelen in een rustig tem-
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 in Santpoort-Noord.

Hofstede biljarttoernooi in het 
wijksteunpunt op de Aletta Ja-
cobsstraat 227 in Velserbroek 
vanaf 09.00 uur. Iedere zaterdag 
en maandag in januari, �nale 1 fe-
bruari.

Postzegelavond PV Santpoort in 
Het Terras, Dinkgrevelaan in Sant-
poort-Noord, 19.00 uur. Info: 023-
5382274.

‘Santpoort mediteert’, meditatie-
moment in de Naaldkerk aan de 
Frans Netscherlaan 12, 19.30 uur. 
Thema: ´Even helemaal niks´. Gra-
tis entree. (foto: aangeleverd)

Lezing Historische Kring Velsen: 
Het Huis ter Kleef door Wim van 
Hoo� om 20.00 uur in De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek. Leden gratis, andere 
belangstellenden 2,50. (tekening: 
aangeleverd)

Instapavond projectkoor Matthe-
us Passion van Het Voice Compa-
ny Koor om 20.00 uur in de Adel-
bertuskerk aan de Rijksstraat-
weg hoek Zaanenstraat in Haar-
lem-Noord. Informatie: www.het-
voicecompanykoor.nl.

14 JANUARI
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Wandeling start om 9.45 uur 
bij buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29, IJmuiden. Aanmel-
den: contact@gezondnatuur-
wandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
 
Hoogovensmuseum op de Wenc-
kebachstraat 1 in Velsen Noord is 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook www.hoogovensmuse-
um.nl.

De Opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een hape-
rend brein start 10.30 bij sport-
café Nol (Sporthal Zeewijk). Info: 
c.willemse@zorgbalans.nl of 06-
52516734.

Klaverjassen in de Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot 
16.00 uur. 

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patienten en hun familie. 
Van 14.30 tot 16.30 uur.

Lezing over het oude en het nieu-
we Rusland door Michel Krielaars 
in ’t Brederode Huys in Santpoort-
Zuid, 20.00 uur. Entree 6 euro, 
kaarten aan de zaal of reserveren 
via www.santpoortsbelang.nl.

15 JANUARI
OIG tweedehandswinkel open 
aan de Industriestraat IJmuiden. 
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-
522330.

Hoogovensmuseum: zie dinsdag. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Verborgen Vo-
geltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen 13.30-15.30 uur kosten 
€1,50 bovenop de entreeprijs.

Zee- en Havenmuseum open 
13.00-17.00 uur. Expo: ZO BLAUW 
door Hans van der Wiele, 4 speur-
tochten/escapespel.

Advies �etsreparaties in De Spil, 
14.00-16.00 uur. Voor meer infor-
matie: Ad Otten, 06-11883720 of 
otten@welzijnvelsen.nl.

Borstprothese Informatie Cen-
trum (BIC) houdt spreekuur van 
14.00 tot 16.00 uur in Spaarne 
Gasthuis Haarlem Zuid. Aanmel-
den via www.spaarnegasthuis.nl.

Theater Poppengrollen speelt ‘Jan 
Klaassen en de prikspuit’ in de 
Bosbeekschuur tegenover mo-
len ‘De Zandhaas’, Wustelaan 83, 
Santpoort-Noord, 15.00 uur. En-
trée 6,50. Aanmelden: theater-
poppengrollen@gmail.com, 06-
44294279. 

Speciale avond bij Baptisten Ge-
meente IJmuiden, Jacques Brunt 
spreekt over ‘de kracht van be-
moedigen’, 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur, Eemstraat 30 in 
IJmuiden.

Lezing over de kanoet door we-
tenschapsjournalist en vogeldes-
kundige Rob Buiter om 19.00 uur 
in het Vogelhospitaal aan de Ver-
gierdeweg 292 te Haarlem. Toe-
gang gratis, maar uitsluitend na 
aanmelding via beheerder@vo-
gelhospitaal.nl. (foto: aangele-
verd)

Lezing bij NIVON Beverwijk e.o. 
over zeiltocht van Nederland 
naar Turkije in zaal Tropica aan 
de Const. Huygensstraat 99 in 
Heemskerk, 20.00 uur. Inlichtin-
gen: www.nivonbeverwijk.nl.

16 JANUARI
Hoogovensmuseum op de Wenc-
kebachstraat 1 in Velsen-Noord is 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook www.hoogovensmuse-
um.nl.

Lezing over Johan van Oldenbar-
nevelt door socioloog Jan Nies-
sen in Sociëteit Vereeniging Haar-
lem, Zijlweg 1, 20.00 uur. Entree 
voor niet leden  €10.-. Aanmelden 
verplicht: www.societeitvereeni-
ging.nl. (foto: aangeleverd)

Theaterdubbel Katinka Polder-
man en Theo Nijland in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
(foto: Krijn van Noortwijk/Jaap 
Reedijk/Ben van Duin)








