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Rabobank Stratenteams Toernooi
Velserbroek in de startblokken

Tureluur, M. Jungiusstraat, Ossenland, Waterdrieblad. Van 17.30
tot 23.00 uur: A. Jacobsstraat,
Spitsaak, Floraronde 1, J. Michaelpad, Westrboekerweg 1, Floraronde 2, Grote Buitendijk.
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De organisatie viert dit jaar de
30e editie. In 1991 startte het
toernooi met 16 nieuwbouwstraten.
Nog steeds is het toernooi een
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12.00 tot 14.30 uur: Braak Velsen, feest in Velserbroek!
HvH Loodgieters en Installatiebedrijf, Rabobank IJmond, de Kleine Op de foto de organisatoren.
Verhuizer. Van 14.30 tot 17.30 uur: (Foto: aangeleverd)
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Velserbroek - Wie wordt de grote winnaar van de 30e editie van
het Rabobank Stratenteams Toernooi? Het team van Westbroekerweg 2 zal de titel verdedigen. Vrijdag 17 januari om 18.00 gaat de
bal rollen en zaterdag 18 janua-

ri is om 23.00 uur bekend welke
6 straten er naar de finaledag op
zaterdag 25 januari doorgaan.
Vrijdag 17 januari van 18.00
tot 22.30 uur spelen Vromaadweg, Kampens Kampje, M. Krusemanstraat, J. Bijhouwerstraat,
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Maansverduistering was
te zien vanuit IJmuiden
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Velsen - Je had er haast een verrekijker voor nodig om de gedeeltelijke maansverduistering van afgelopen vrijdagavond goed te kunnen waarnemen. Echt spectaculair was het allemaal niet, want
het grootste deel van het hemellichaam bleef gewoon zichtbaar. Vrijdagavond, ruwweg tus-

sen 18.00 en 22.00 uur, schoof de
maan achter de bijschaduw van de
aarde, waardoor er minder zonlicht
op viel dan gewoonlijk. Het leidde
tot een donkere vlek rechtsonder
in het zichtbeeld van de maan.
Menig liefhebber van dit natuurfenomeen had zich er meer van
voorgesteld, het verschijnsel is ve-

len zelfs geheel ontgaan. Toch lukte het Erik Baalbergen om vanuit IJmuiden een reeks foto’s te
maken waarop de gedeeltelijke
maansverduistering goed zichtbaar is. Met de camera in de hand
stond hij ongeveer om het kwartier in zijn eigen voor- of achtertuin om een plaatje te schieten.

Voorlopig geen massaontslag bij Tata Steel
IJmuiden - Tata Steel Nederland ontslaat voorlopig geen grote
groep werknemers van hun fabrieken in IJmuiden. De directie
van de staalproducent houdt zich aan het werkgelegenheidspact
dat ze hebben ondertekend, zo meldt NHnieuws.
Dit staat in een verstuurde brief
die de Tata-directie dinsdag
stuurde aan de FNV-vakbondsbestuurder Aad in ‘t Veld.
Met de brief hoopt de directie
van Tata Steel Nederland (TSN)
de angst voor een groot banenverlies weg te nemen. De directie zegt zich niet alleen te houden aan het werkgelegenheidspact; ze vindt ook het overbrengen van werk naar lage-lonen

landen geen goede oplossing
en er zal terughoudend worden
omgegaan met het uitbesteden
van werk, is te lezen in de brief.
TSN zegt te gaan inzetten op
een investering van honderden miljoen euro. Die zou ervoor moeten zorgen dat de verouderde Hoogoven-6 wordt opgeknapt.
Voor de toekomst van Tata in
IJmuiden zou dat een erg be-

langrijke investering zijn.
Reorganisatie
In november zei Tata Steel Europa dat er in totaal 3.000 banen
zouden verdwijnen, waarvan
1.600 in IJmuiden.
Er was grote onbegrip over die
aankondiging en er volgde verschillende acties. Het zijn cruciale weken voor het Tata Steelpersoneel, benadrukte Gerrit
Idema van de Centrale Ondernemingsraad op 9 december
voor de camera van NH Nieuws.
“We gaan er alles aan doen de
ontslagen van tafel te krijgen.”

Door de aanwezige bewolking lukte dat niet de hele avond, met name rond het hoogtepunt van de
verduistering, ongeveer 20.00 uur,
was het maken van een goede foto even lastig.
Erik maakte deze collage van alle foto’s, waarbij opvalt dat de foto van 19.46 uur iets donkerder is.
,,Dat komt omdat er een sluierwolk
in het beeld zat’’, legt hij uit. (Foto:
Erik Baalbergen)

• Kruidbergerweg/Kerkerinklaan
te Santpoort-Noord, 200 kranten
• Vliet/Haverland te Velserbroek,
210 kranten
• Broerskamp/Hugaardskamp
te Velserbroek, 150 kranten

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl
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Uitnodiging onthulling
monument Levenslicht
Maandag 27 januari onthult burgemeester Frank Dales het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht van kunstenaar
Daan Roosegaarde op Plein 1945 in
IJmuiden. Die dag is het 75 jaar geleden
dat concentratie- en vernietigingskamp
Auschwitz, symbool van de Holocaust,
werd bevrijd.

Duurzame energieopwekking
in de regio
Denk en praat mee over duurzame energie op dinsdagavond 28 januari 2020.

We gaan duurzamer wonen, werken en leven. Alle energie in Nederland is in 2050
duurzaam. Ons elektriciteitsverbruik zal de
komende 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 Strategie (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, georganiseerde inwoners, belanghebbenden en gemeentes 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?

HOGE NOOD?

Het is prettig om te weten waar het dichtstbijzijnde toilet is. Daarom is er nu de app
HogeNood en de website:
waarkaniknaardewc.nl.
Inwoners en bezoekers van Velsen kunnen
op hun mobiel de app HogeNood installeren. Met een paar klikken is te zien waar het
dichtstbijzijnde toilet is. De toiletten zijn
beschikbaar tijdens kantoor- en winkeltijden.
De gemeente plaatste een openbaar toilet in
de Engelmundusstraat in IJmuiden. De kosten voor het gebruik hiervan zijn €0,50. (gepast betalen, het apparaat wisselt niet).

Het doel van het monument is het vergroten van het bewustzijn dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat
de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren.
Wij nodigen u van harte uit om bij de onthulling van Levenslicht aanwezig te zijn.
Kom ernaar turen, mijmeren, herdenken.
Datum en tijd
: maandag 27 januari,
17.00 uur
Locatie: in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Plein 1945, IJmuiden
Vanaf het gemeentehuis lopen we gezamenlijk naar het tijdelijke monument. Na de onthulling sluiten we de bijeenkomst passend
af in de Burgerzaal.

Uitnodiging
Graag nodigen we u uit om op 28 januari om
18.30 uur in gesprek te gaan over drie verschillende scenario’s in de regio IJmond/
Zuid Kennemerland. 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.
energieregionhz.nl

Waar kan ik naar de WC?
App en website bieden hulp
Hoge nood maar niet in de buurt van een
wc? Dat maakt iedereen wel eens mee.
Voor velen is een toilet simpelweg noodzakelijk. Mensen met buik- of blaasproblemen durven er niet op uit, zonder zeker te weten dat er een toilet in de buurt
is. Ook ouderen en jonge kinderen moeten vaak onverwachts naar het toilet.

Het lichtmonument dat de kunstenaar op
verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5
mei maakte, is geïnspireerd op de Joodse
traditie om steentjes op graven en Holocaust-monumenten te leggen. Levenslicht
bestaat uit een cirkel herdenkingsstenen
die om de paar seconden oplichten en dan
weer uitdoven. Als een ademhaling of hartslag. Dit symboliseert dat de herinnering
aan de slachtoffers in leven moet blijven.
Het complete monument bestaat uit 104
duizend stenen, verwijzend naar de 104 duizend uit Nederland gedeporteerde Joden,
Sinti en Roma. De stenen hebben zich ver-

spreid over verschillende gemeentes, waaronder Velsen.

Meld hem of haar aan vóór 16 maart!

Kent u een jongere die een
lintje verdient?
Het jeugdlintje is een speciale onderscheiding voor jongeren uit Velsen. Het
is een blijk van waardering voor jongeren tot 18 jaar die een voorbeeld zijn
voor anderen. Kent u iemand die een
lintje verdient? De gemeente Velsen
hoort het graag van u.
Elk jaar worden op de laatste werkdag voor
Koningsdag in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Op die dag
gaat het om volwassenen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. Maar er zijn ook veel jongeren
die zich op een bijzondere manier inzetten
voor anderen en hiervoor een onderscheiding verdienen. Daarom reikt het gemeentebestuur van Velsen elk jaar de Velsense
jeugdlintjes uit.
Laat het ons weten
Kent u een jongere die zich op een bijzonder
manier inzet, of heeft ingezet, voor de Velsense gemeenschap? Dan kunt u deze jongere voordragen voor een jeugdlintje.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen
als zij een voorbeeld zijn voor anderen. Dat
kunnen jongeren zijn die:
• zich inzetten voor de Velsense samenleving. Denk aan inzet voor andere mensen,
natuur of cultuur.

• al langere tijd vrijwilligerswerk doen zonder dat zij daar iets voor terug krijgen.
• opkomen voor iemand anders bij pesten,
zinloos geweld of alcohol- en/of drugsgebruik.
• een bijzondere prestatie hebben geleverd
of Velsen positief op de kaart hebben gezet. Denk hierbij aan reddingsacties of
bijvoorbeeld een landelijke prijs voor een
werkstuk.
Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier kunt u vinden op
www.velsen.nl/producten/jeugdlintje.nl
De aanmeldingen worden beoordeeld door
een vakkundige jury.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kabinetszaken 0255-567200 of
mailen naar kabinetszaken@velsen.nl.
Het jeugdlintje zal worden uitgereikt op
24 april 2020 tijdens de lintjesregen.
De burgemeester reikt op die dag ook de
Koninklijke onderscheidingen uit.
U kunt een jongere voordragen
door het aanmeldformulier in te
vullen en vóór 16 maart 2020 digitaal terug te sturen.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

trum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend 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, omgevingsvergunningen 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 bellen 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 Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, beleid en verordeningen op de landelijke
website www.Officielebekendmakingen.nl
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en)
voldoen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 4 januari tot en met 10 januari 2020 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Julianakade 58, plaatsen dakopbouw
(06/01/2020) 1533-2020
Uranusstraat 2, plaatsen dakopbouw
(07/01/2020) 2155-2020
Petteveltlaan 11, vernieuwen en vergroten
garage (09/01/2020) 2882-2020
Zwaanstraat 49, plaatsen dakopbouw
(10/01/2020) 3133-2020
Dokweg 9, wijzigen voorgevel, plaatsen reclame (10/01/2020) 3539-2020

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 1, plaatsen dakkapel zij- en achtergevel en isoleren dak
(05/01/2020) 1167-2020
Velserbroek
Floraronde 342, plaatsen aanbouw (achterzijde) (06/01/2020) 1652-2020
Rijksweg 323, wijzigen gebruik van bedrijfspand naar woning (07/01/2020) 21262020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Perceel gelegen tussen Margadantstraat,
Kruitenstraat en Vissershavenstraat, verlengen tijdelijk gebruik met 2 jaar van het middenterrein IJmuider Delta voor het stallen
van vrachtwagenopleggers zonder koelmotoren (06/01/2020) 99993-2019
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Verkoop oliebollen, op 10 oktober t/m 31 december 2020, locatie: Lange Nieuwstraat t.o.
775 (10/10/2020) 3262-2020
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 4 ja-

nuari tot en met 10 januari 2020 de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de
Algemene plaatselijke verordening artikel
2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Parc & Bike, op 1 t/m 3 mei 2020 van 06:00
tot 23:00 uur, locatie: Kennemerboulevard
nabij nr. 250 (10/01/2020) 3349-2020
Velsen-Zuid
Nationaal kampioenschap E-mountainbike,
op 5 juni 2020 van 17:00 tot 21:00 uur, locatie: Heuvelweg 6-8 Spaarnwoude (09-012020) 2873-2020NK Cross Country, op 6 van
09:00 tot 18:00 uur en 7 juni 2020 van 10:00
tot 18:00 uur, locatie: Heuvelweg 6-8 Spaarnwoude (09-01-2020) 2873-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van
het besluit 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige 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 tussen

haakjes vermeld.

vel (10/01/2020) 109196-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Velsen-Noord
Nabij Concordiastraat 84, bouwen bedrijfsloods met inpandige kantoorruimte
(10/01/2020) 90273-2019

IJmuiden
Orionweg 343, legaliseren erfafscheiding
(achtertuin) (07/01/2019) 87531-2019
Houtmanstraat t.h.v. nr. 13, kappen (monumentale) boom (08/01/2020) 1105192019
Platanenstraat 4, plaatsen dakopbouw
(08/01/2020) 111175-2019
Wijk aan Zeeërweg 186, intern wijzigen
draagconstructie (10/01/2020) 1112942019
Dolfijnstraat 230 t/m 308 (even nummers)
verbouwen 80 portiekwoningen tot 94 galerijwoningen (10/01/2020) 38597-2019
Waalstraat 2 t/m 80 (even nummers) het
verbouwen 80 portiekwoningen tot 94 galerijwoningen (10/01/2020) 38597-2019
Kaplanstraat 7, vernieuwen van de voorge-

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg
139,
plaatsen fietsenberging (06/01/2020) 877472019
Olga van Gotschlaan 1,kappen boom
(07/01/2020) 98675-2019
Willem de Zwijgerlaan 52, kappen boom
(Taxus) (08/01/2020) 96740-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, kappen 2 bomen (10/01/2020) 102305-2019
Driehuis
Driehuizerkerkweg 51, kappen
(08/01/2020) 110542-2019

boom

Velserbroek
Johanna Naberstraat 57, verlengen kap-

constructie
(07/01/2020)
1022852019
De Weid 30, uitbreiden 1e verdieping
(09/01/2020) 104722-2019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 4, kappen boom
(10/01/2020) 110694-2019
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 52, kappen boom
(Eik) (08/01/2020) 96740-2019

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden met de tekst
‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderborden OB504. De 8 parkeer-

plaatsen zijn gelijk verdeeld over 4 locaties:
1. De Floraronde te Velserbroek, tussen de
straten Watermuur en Waterscheerling.
2. Grote Buitendijk te Velserbroek, ter
hoogte van de Kerkenmaaijerskamp.
3. Kromme Driemaad te Velserbroek, ter
hoogte van de kruising Langemaad en de
Velserbroekse Dreef.
4. Van den Bergh van Eysingaplantsoen te
Santpoort-Zuid, ter hoogte van Sportpark Elta.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt in
de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien 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.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op 7
januari 2020 besloten om de naam De Veenen vast te stellen voor de nieuwe ontsluitingsweg aan de oostzijde van het spoor in
Santpoort-Zuid.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn 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 gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en wethouders
van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijlage(n) kunt u inzien bij
de afdeling Informatiemanagement van de
gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken
bij het KCC, of via telefoonnummer 0255
567352.

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft in haar vergadering
van 7 januari 2020 besloten:
1. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018 in te
trekken.

2. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020 vast
te stellen.
3. De besluiten onder 1 en 2 de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht
per 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Inwerkingtreding
De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020 treden met
terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2020.

Ter inzage
De integrale tekst van de Nadere regels
maatschappelijke ondersteuning is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad
van de gemeente Velsen. Deze Nadere regels worden ook gepubliceerd op de website
www.overheid.nl

Nieuws van de raad
DE TEGENSTELLING

WIST U DAT

Dus, we moeten meer gaan bouwen?
Nathanael Korf: Velsen Lokaal wil voor nu eerst de mogelijkheden
in bebouwd/binnenstedelijk gebied onderzoeken. Daarbij vinden
wij het van belang dat er voldoende ruimte blijft voor binnenstedelijk groen om te zorgen dat we allemaal prettig wonen in alle kernen van Velsen. Helemaal dichtbouwen is voor Velsen Lokaal geen
optie.
Bas de Ruig: D66Velsen is van mening dat bouwen in het groen tussen de kernen absoluut niet nodig is om te kunnen voldoen aan de
Velsense woningbehoefte. Verkenningen daartoe hebben we dan
gelukkig ook buiten het raadsakkoord weten te houden. De voorliggende woonvisie wijkt daar echter vanaf. Daarin staat bijvoorbeeld
dat het college méér wil bouwen dan de Velsense behoefte.

Iedere maand gaan er 2 politieke partijen in gesprek over een
actueel onderwerp. Deze maand Nathanael Korf (Velsen Lokaal)
en Bas de Ruig (D66 Velsen) over de woonvisie 2020-2040.
De woonvisie is al uitvoerig besproken, maar staat deze maand
opnieuw op de agenda. Wat valt jullie op aan de woonvisie en
de woningbouwopgave?
Nathanael Korf: Heel Nederland, de Metropoolregio Amsterdam en
daarmee ook Velsen, wordt de komende jaren geconfronteerd met
een stevige woningbouwopgave. Nu is er nog voldoende ruimte om
bij te bouwen om aan deze behoefte te voldoen. Voor de langere
termijn (2040) moeten we wel nieuwe bouwlocaties vinden en zoeken naar nieuwe vormen van wonen.
Bas de Ruig: D66Velsen ziet dat de woningbehoefte stijgt, zowel
voor de jongeren als ook geschikte woningen voor de ouderen en de
categorie middenhuur. Een goede mix van woningen is noodzakelijk
in alle woonkernen. Gelukkig zijn er nog voldoende bouwlocaties in
Velsen om woningen neer te zetten. Van niet meer gebruikte schoolgebouwen tot de kustvisie en van de nieuwbouw in de Hofgeest in
Velserbroek tot het oude Missiehuis in Driehuis.

Nathanael Korf: Liever kijken we naar de mogelijkheid om de randen van de groene buffers te betrekken voor uitbreiding van woningbouw. Net als binnenstedelijk vinden wij de balans tussen bebouwing en groen zeer belangrijk. Bovendien hechten wij aan het
behoud van het groene karakter tussen de Velsense woonwijken.
Het zou mooi zijn als de woningen dan wel een landelijke aanblik
krijgen.
Bas de Ruig: Afspraak was: bouwen binnen de kernen waar mogelijk
en gepast zoals dat in het raadsakkoord is vastgelegd. De woonvisie gaat veel verder dan dat en heeft het ook over bouwen aan de
randen van de woonkernen. Oftewel: in het groen. Daarmee gaat
deze visie niet alleen tegen het raadsakkoord in, maar ook tegen de
structuurvisie en de visie op Velsen. Deze opvatting van het college
is bovendien niet meegenomen in het participatietraject met de inwoners.
Tot slot, wat willen jullie nog meegeven aan de inwoners van
Velsen?
Nathanael Korf: Omdat leefbaarheid voor Velsen Lokaal heel belangrijk is, hopen wij op deze wijze te kunnen werken aan de opdracht
om voldoende betaalbare woningen te realiseren, waarbij een goede balans is tussen steen en groen in alle wijken.
Bas de Ruig: Goed wonen is ook groen wonen. Dat maakt Velsen zo
uniek! Daar zal D66Velsen zich dus ook sterk voor in blijven zetten!

De Raad van Velsen vindt het belangrijk
om jongeren bij de politiek te betrekken.
Daarom heeft de Raad van Velsen in 2002
het John van Dijk Fonds opgericht. Het
John van Dijk Fonds organiseert projecten
voor scholieren en jongeren uit de gemeente Velsen. Ook bezoeken zij scholen
om uitleg te geven over de lokale politiek
van Velsen.
Door het John van Dijk Fonds kunnen
jongeren op leuke en actieve wijze meedenken en meepraten over onderwerpen
die hen aangaan. Wil jij als jongere weten
wat voor invloed jij kunt hebben op de
gemeente? Of wil je het gemeentehuis
bezoeken met jouw klas? Stuur dan een
berichtje via Facebook of Instagram.
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Hoe zit dat?
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.

VRAAG

4

“Hoe zit het met de kosten en opbrengsten
van afval?”

Wat kost het om afval te scheiden? En wat levert het op? Veel inwoners
hebben aangegeven dat ze hier vragen over hebben. Afval scheiden kost
geld. Er moeten immers extra containers geplaatst en geleegd worden.
Als mensen afval goed scheiden, heeft afval aarde. Het heeft waarde in de
vorm van geld, én het heeft waarde omdat het hergebruikt kan worden.
Daardoor hoeven er minder nieuwe grondstoffen gebruikt te worden.
Sommige soorten afval leveren geld op, zoals papier, glas en textiel.
Deze afvalsoorten zijn net als plastic, blik en drankkartons uitstekend te
recyclen tot nieuwe producten. Andere soorten afval, zoals groente, fruit
en tuinafval (gft) zijn te verwerken tot compost en biogas. Dat levert
geen geld op maar het verbranden van restafval is veel duurder dan
het composteren van gft-afval. Om afval scheiden te stimuleren heft de
rijksoverheid de belasting op het verbranden van restafval. daarnaast
is het natuurlijk zonde om afval te verbranden terwijl je er nog nieuwe
producten van kunt maken. Kortom: afval scheiden is een stuk duurzamer
én het is goedkoper. Een win-winsituatie dus!

Rotaryclub IJmond doneert 1500 euro
aan Stichting Kind & Brandwond
Velsen - Tijdens de nieuwjaarsborrel van Rotaryclub IJmond
overhandigde voorzitter Derk
Triezenberg een cheque van
1500 euro aan Marion de Koning voor de Stichting Kind &
Brandwond.

Letz Party bestaat 15 jaar

Traditioneel opent Rotaryclub
IJmond het kalenderjaar met
een nieuwjaarsborrel in de Theeschenkerij in Velsen-Zuid, het
‘clubhuis’ van Rotaryclub IJmond.
Hierbij keek de voorzitter terug op 2019 en werden de evenementen voor 2020 aangekondigd.
Sinds kerst 2018 is een van de terugkerende evenementen op de
kalender de verkoop van Kerstbier, gebrouwen door de mannen van Santpoorts Bier. Dit jaar
werden de flessen voor het eerst
award van gezondheidsorga- verkocht op de Kerstmarkt in
nisaties met onder andere het Haarlem; de goede doelen waarKWF, Longfonds en De Hart- voor we het deden waren Stichstichting voor zijn inzet voor de ting Kind & Brandwond en Breevoor de support, hiermee kunnen
totstandkoming van rookvrije zicht.
we ons blijven inzetten voor kinhoreca. En consumenten organisatie Clean Air Nederland gaf Marion de Koning over de bijdra- deren met brandwonden.”
ge: ,,Wij zijn zeer verheugd met
hem ook een award.
Het concept is na 15 jaar nog deze sympathieke actie van Rota- Wie kennis wil maken met Rosteeds een goed bezocht feest ryclub IJmond en zeer dankbaar tary, is altijd van harte welkom.
voor de Young of Heart. Vanaf 2009 worden de feesten gehouden bij mooie horecalocaties in Kennemerland. En sinds
die tijd organiseert Appelman
er ook teambuilding events
naast.
Haarlem - Ineke Smit Uitvaart- mand die naar hen luistert.’
verzorging organiseert zondag Je kunt op heel veel momenten in
Ticket-verkoop
Tickets á 15,00 (ex fee) zijn ver- 19 januari een lezing met hoogle- het leven met ernstig verlies workrijgbaar op www.letzparty.nl. raar verliesverwerking Manu Keir- den geconfronteerd. Mensen in
verdriet en hun omgeving stellen
Deurprijs is 18,00. Adres: Hoge se.
Duin en Daalseweg 6, 2061 AG De titel van de lezing is: ‘Elkaar zich allerlei vragen. Als omgeving
Bloemendaal. Het feest is van helpen bij verlies en verdriet’, kun je leren de juiste ondersteu20.30 tot 01.00 uur. (Foto: aan- want ‘mensen in verdriet hebben ning te bieden en mensen in die
het allermeest behoefte aan ie- cruciale periode van hun leven
geleverd)

30+ dansfeest in De Uitkijk op 18 januari
Bloemendaal - Op 18 januari viert William Appelman het
feit dat hij 15 jaar dansfeesten organiseert voor iedereen
vanaf 30 jaar. De viering vindt
plaats bij Duinpaviljoen De Uitkijk (Hoge Duin en Daalseweg
6, Bloemendaal). In de duinzaal
hoor je de beste Disco Classics
Hits met dj Robbie en dj William. In de Boszaal draait dj Casper moderne, bekende upbeat
hits: dance, house, upbeat latin, eclectic van de 00’s en 10’s.
Op feest kan vooraf gedineerd
worden; zowel á la carte als het
speciale Letz Party-diner (vooraf online reserveren).

den rookvrij dansen, ze kwamen overal vandaan. Succes
kwam ook door de mooie locatie: de monumentale Wachtkamer 2e Klasse van Station Haarlem. En, gedurende de eerste 3
jaren doordat nieuwe gasten
kwamen na weer een artikel of
tv- of radio-item in de media
over rookvrij uitgaan bij Swingsteesjun.
Rookvrije horeca was in die tijd
nog zeer omstreden. Voorbeelden ervan waren slechts op één
hand te tellen. Tegenwoordig
kan je je niet meer voorstellen
dat voor 1 juli 2008 elke horecatent één groot rookhok was.

Letz Party heette 12 jaar Swingsteesjun. Swingsteesjun was
het eerste rookvrije dansfeest
van Nederland. De eerste rookvrij dansfeesten in januari 2005
waren gelijk een groot succes.
Meer dan genoeg mensen wil-

November 2005 stond Appelman op de voorpagina van de
Misset Horeca. Dat is hét horeca vakblad van Nederland. Titel
van het artikel “rookvrije horeca komt eraan”. In 2007 kreeg
William Appelman de Stivoro

Meer informatie: www.rotary.nl/
ijmond. Voor meer informatie
over de Stichting Kind & Brandwond verwijzen wij u naar www.
kindenbrandwond.nl. (Foto: aangeleverd)

Lezing:

‘Elkaar helpen bij verlies en verdriet’

niet in de steek te laten.
Locatie: Oosterkerk, Zomerkade
165, Haarlem Tijd: 14.00 uur Toegang inclusief koffie/thee: 7,50
euro per persoon.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Gelieve contant te betalen. Voor
vragen kan men mailen naar: info@inekesmit.nl.
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COLOFON Zondag 19 januari in Haarlem
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur

Snuffelmarkt in
Kennemer Sportcenter

Haarlem - Op zondag 19 januari organiseert Van Aerle van 09.00
tot 16.30 uur een grote en gezellige Snuffelmarkt in het Kennemer
Sportcenter bij de ijsbaan in Haarlem. Liefhebbers van snuffelen
kunnen dan urenlang rondstruinen tussen 200 kramen, bomvol
de meest uiteenlopende tweedehands spullen, zoals mooi curiosa uit grootmoeders tijd, speelgoed, poppen, boeken, strips,
grammofoonplaten, aardewerk,
kleding, leuke hebbedingentjes, verzamelobjecten, enz. Alle ingrediënten voor een gezellig

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.

Entree 3,50 euro. Meer informatie: www.vlooienmarkten.nl.

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. In deze aflevering aandacht voor de korfbalvereniging DKV.

Skrei in De Meerplaats
IJmuiden - Eigenlijk is het een traditie bij Visrestaurant De Meerplaats in het nieuwe jaar. Begin van
het jaar wisten we dat medio januari de skrei er weer aankomt. Eigenaar William Brands heeft dan ook
bijna dagelijks contact met John
Wilmink van Dutch-Seafoods uit
IJmuiden.... of de skrei al binnen is?
Brands: ,,Zo’n mooi product, voor
de Noren eigenlijk als de nieuwe
haring voor ons. Spierwit, stevig
en zeer smaakvol visvlees, romiger
dan de gewone kabeljauw. En elk
jaar siert de Noorse winterkabeljauw de kaart.’’
Het skrei seizoen valt ongeveer in
de periode eind januari tot april.
Maar aangezien de vissers rond de
Lofoten wachten tot de vis in hun
vangstgebied is gearriveerd kan
een vaste datum nooit gegeven
worden. Het einde van het visseizoen op skrei valt traditioneel met
Pasen.
De skrei wordt met lange lijnen gevangen, net als vele jaren geleden.
Het voordeel is dat de skrei abso-

luut gaaf is. Op de Lofoten wordt
skrei nog steeds op een traditionele manier verwerkt. Een groot deel
van de vis wordt verwerkt tot stoken klipvis, maar een deel komt naar
Nederland, ook dus naar De Meerplaats.
Brand: ,,Vooral eind januari en februari zijn voor ons de skrei-maanden. En dat merken wij ook aan de
vele skrei die wij verkopen. Mensen
komen er echt voor langs, soms
wel twee keer per week, speciaal
voor de skrei.” In januari wordt de
skrei geserveerd met gekarameliseerde witlof en grove mosterd,
een perfecte combinatie voor een
speciale prijs van € 20,75.
En zoals ook traditie zal deze Skrei
Special ook nog in februari te verkrijgen zijn bij Visrestaurant De
Meerplaats.
Naschrift: net voordat dit artikel
werd gepubliceerd hoorde Brand
dat de Skrei Special op donderdag
16 januari van start gaat! (Foto:
aangeleverd)

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Door Erik Baalbergen

dagje snuffelplezier zijn aanwezig. Het is zeer de moeite waard
om op deze eerste editie in 2020
eens te komen kijken naar de vele
verrassende en opwindende zaken die op en ook onder de kramen liggen. In de loop der tijd is
deze Van Aerle’s Vlooienmarkt in
het Kennemer Sportcenter uitgegroeid tot een van de gezelligste
en populairste vlooienmarkten in
Noord-Holland met zeer veel tevreden deelnemers en bezoekers.

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
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In de jaren vijftig van de vorige eeuw staat het gereformeerde
jeugdwerk in Velsen voor de vraag:
‘wat doen we er aan om de jeugd
van de straat te houden?’ Het idee
ontstaat om een sportvereniging
op te richten. Welke sport is eigenlijk niet zo belangrijk. Omdat enkele initiatiefnemers in hun jeugd al
hebben gekorfbald, valt de keuze
op korfbal.

len. Tijdens de jaarvergadering begin 1955 besluit de vereniging haar
naam te wijzigen in ‘Door Korfbal
Vriendschap’ (DKV). ‘Een vereniging
zonder vriendschap is als een huis
zonder fundament,’ memoreert de
voorzitter. De naamswijziging gebeurt vooral op verzoek van de
Christelijke Korfbalbond omdat er
in Wageningen al een andere vereniging met de naam S.S.S. bestaat.

Korfbal is een typisch Nederlandse
sport. Het wordt begin 1902 geïntroduceerd door een Amsterdamse schoolmeester en is gebaseerd
op het Zweedse ‘Ringboll’. Aanvankelijk wordt korfbal gespeeld in velden met drie vakken en teams van
twaalf personen. In 1991 verdwijnt
het middelste doorgeefvak en worden korfbalteams achttallen. Korfbal is vanaf het begin een gemengde sport. Een team bestaat uit 4 dames en 4 heren, met 2 dames en 2
heren per vak. Dames mogen alleen dames en heren alleen heren
‘coveren’. Juist dit gemengde maakt
dat korfbal een veilige en sociale
omgeving biedt.

Bij gebrek aan eigen accommodatie wordt getraind in Wijk aan Zee
en op het schoolplein van de Pieter Vermeulenschool aan de Heerenduinweg. De benodigde palen
en manden nemen de leden lopend of achter op de fiets mee. Later krijgt DKV een eigen veldje bij
voetbalvereniging VSV aan de Hagelingerweg in Santpoort. In 1964
speelt DKV op Schoonenberg. De
vereniging gebruikt het Van der
Heide-huisje als kleedruimte. Dit
huisje is een voormalige dubbele
dienstwoning van de buitenplaats
Schoonenberg. De kleedlocatie
wordt vooral herinnerd als ‘koud’
en ‘van beton’. In 1974 wordt het
in eigen beheer en met grote zelfOp 27 maart 1954 wordt de Chris- werkzaamheid gebouwde clubtelijke Korfbalclub IJmuiden opge- huis achter het huisje geopend. In
richt. Een bestuur en een trainer de jaren daarna wordt het clubhuis
worden onder de oprichters ge- diverse keren uitgebreid en opgevonden. Een definitieve naam voor knapt. Gespeeld wordt op een grade vereniging laat nog even op velveld. In 1991 krijgt DKV de bezich wachten. Het bestuur gaat op schikking over een kunstgrasveld
zoek naar een veld, shirts, korven met twee vakken en is daarmee
en een bal. Na anderhalve maand een van de eerste verenigingen
wordt de verenigingsnaam ‘Sport met zo’n veld.
Staalt Spieren’ (S.S.S.) bekend gemaakt. Aan leden ontbreekt het DKV speelt naast competitiewedniet; na amper twee maanden zijn strijden ook in meerdere nationahet er al dertig. De vereniging sluit le en internationale toernooien, en
zich aan bij de Christelijke Korf- organiseert deze dikwijls zelf. Uiterbalbond en gaat vanaf september aard is er veel aandacht voor ande1954 in competitieverband spe- re gezellige activiteiten, zoals fees-

ten, jeugdkampen en zelfs culinaire fietstochten. Er zijn al heel wat
stelletjes voortgekomen uit het
DKV-verenigingsleven... Op haar
hoogtepunt in de tachtiger jaren
heeft DKV zo’n 300 leden. Tegenwoordig telt de vereniging rond
de 125 leden. De term ‘Christelijke
Korfbal Vereniging’ is nog steeds
onderdeel van de officiële naam
maar wordt niet zo expliciet meer
gebezigd. De Christelijke Korfbalbond is in 1973 opgegaan in het
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Het ‘christelijke’ van
de vereniging komt tegenwoordig
vooral tot uiting in het niet op zondag spelen.
Gaandeweg de jaren worden de
kosten voor het handhaven van
het eigen clubhuis op Schoonenberg te hoog. Deze accommodatie wordt ook maar relatief weinig
in het seizoen gebruikt, alleen rond
het korfballen op het veld. In overleg met de gemeente gaat DKV
verhuizen naar Sportpark Zeewijk.
Al sinds de opening van de eerste
sporthal speelt de vereniging hier
zaalkorfbal. Naast de sporthal worden twee kunstgrasvelden en een
beachkorfbalveld met zand aangelegd. In november 2019 geeft wethouder Bram Diepstraten samen
met het jongste lid van DKV met
het hijsen van de vlag hiervoor het
officiële startsein.
DKV verruilt haar clubhuis op
Schoonenberg met Sporthal Zeewijk als thuisbasis. Het sportieve
afscheid van Schoonenberg heeft
plaatsgevonden met de allerlaatste wedstrijd van DKV 1 op Schoonenberg op 26 oktober 2019. Afscheid van het clubhuis op Schoonenberg vindt plaats op 25 januari 2020 met een afscheidsfeest voor
de leden en oud-leden in het clubhuis op Schoonenberg. In april dit
jaar gaat DKV de nieuwe velden in
Zeewijk in gebruik nemen. De foto
van vorige week toont de velden in
aanleg.

Informatieavond op 22 januari

Waldorf aan Zee, de eerste
vrijeschool in Velsen
Kies dit jaar voor zonnig Florida

Haal je gratis inspiratiegids bij de USA-specialist

Santpoort-Noord - Tijdens de
mei- en zomervakantie zijn de resorts in Turkije en Zuid-Europa
onverminderd populair bij Nederlandse zonliefhebbers. Maar als je
naast het strand of zwembad nog
wat leuks wilt gaan doen, dan is
Florida een leuk alternatief. In de
zuidelijkste staat van de VS is het
het hele jaar strandweer. Je kunt
dan kiezen voor grote plaatsen als
Miami en Palm Beach aan de Atlantische kust of de wat kleinere
plaatsen langs de Golf van Mexi-

co. Neem je ook een huurauto,
dan zit je zo in Orlando. Daar heb
je de meeste pretparken ter wereld, van onder andere Disney en
Universal Studios. Rijd naar het
zuiden en je bezoekt de natuur in
de Everglades of de eilanden van
Key West.
Lijkt het wat? Kom dan langs bij
Vanessa’s Reisbureau (Hoofdstraat 224 Santpoort-Noord) voor
haar speciale Florida-brochure;
boordevol inspiratie over deze
zonnige staat! (Foto: aangeleverd)

Velsen - Op maandag 24 februari 2020 start de eerste vrijeschoolstroom in Velsen. Deze school heet
Waldorf aan Zee en zal onder de
vleugels van Basisschool Het Kompas aan de Heerenduinweg in IJmuiden starten. De school begint in februari met een gecombineerde
kleutergroep. Na de zomervakantie van 2020 zal ook worden gestart
met een combinatieklas 1 en 2 (dit
is groep 3 en 4 in het regulier basisonderwijs). Daarna komt er elk jaar
een klas bij totdat een volwaardige
school is ontstaan.
Vrijeschoolonderwijs is gebaseerd
op een antroposofische levensstijl;
onderwijs met hoofd, hart en handen.
Wilt u hier meer over weten? Op
woensdag 22 januari vindt in het
gebouw aan de Heerenduinweg 41
in IJmuiden een informatieavond
plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden via e-mail: waldorfaanzee@atlantbo.nl. Niet alleen wordt u de-

Op deze afbeelding ziet u de ontwikkeling van het kind op de vrijeschool
van kleuter tot einde basisschool (Foto: aangeleverd)
ze avond geïnformeerd over Wal- Oudorp één en ander vertellen over
dorf aan Zee, ook zal Greta Vink, er- spelontwikkeling in het vrijeschoolvaren kleuterjuf op de vrijeschool in onderwijs. U bent van harte welkom!
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aangeleverd)
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid is open van
13.00 tot 17.00 uur.

▲

IJmuider Zee- en Havenmuseum
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expo: Zo Blauw door Hans van der
Wiele, 4 speurtochten/escapespel.

16 JANUARI

Gildewandelingen Haarlem organiseert wandeling langs historische plekken die met de rijke drukkersgeschiedenis te maken hebben en bezoek Enschedé- tentoonstelling in de Janskerk vanaf 13.30 uur. Aanmelden:
www.gildewandelingenhaarlem.
nl. (Tekening: aangeleverd)

Lezing over Johan van Oldenbarnevelt door Jan Niessen in Sociëteit Vereeniging Haarlem, Zijlweg
1, 20.00 uur. Aanmelden: www.
societeitvereeniging.nl.

Theatervoorstelling ‘De liefde begraven’ in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto:
Piek)

17 JANUARI
Koffiemorgen IJmuidense kerken
in de Petrakerk, Spaarnestraat 8,
10.00-12.00 uur.
Praathuis in Bibliotheek IJmuiden, 10.00-12.00 uur.
Museumhuis Beeckestijn open
11.00-16.00 uur, etree 4 euro.

Dansorgel “De Torenmortier” is te
horen en zien in Draaiorgelmuseum Haarlem, Küppersweg 3,
Waarderpolder, vanaf 19.30 uur. Poppentheater Kizzebis speelt
Ook zondag vanaf 12.00 uur. Vrij “Twitter” in Recreatieboerderij
Zorgvrij in Spaarnwoude, 11.30
entree. (Foto: Thijs Haenen)
en 13.30 uur, entree 6 euro. Vanaf 3 jaar. Reserveren via: kizzebishaarlem@gmail.com. (Foto: aangeleverd)

Tienerdisco in het Terras in Santpoort voor leerlingen groep 8 uit
Santpoort en Driehuis en voor
de bezoekers van vorig seizoen,
19.30-22.00 uur. Info: 06-22921816.
Klaverjassen bij VV Stormvogels,
Zuiderkruisstraat, 20.00 uur.

Informatiebijeenkomst over bedevaartreizen naar Lourdes begeleid door Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam om
11.00 uur in de parochiezaal van
de Moeder van de Verlosserkerk,
Prof. Eijkmanlaan 48, Haarlem. Info: 06-42347729, www.lourdesgroep.nl. (Foto: aangeleverd)

Martijn Fischer zingt Hazes in
Stadsschouwburg Velsen, 20.15
uur. (Foto: Mark van Engelen)

30+ Dansfeest Letz Party bestaat
15 jaar en dat wordt gevierd met
een dansfeest in Duinpaviljoen
de Uitkijk, Hoge Duin en Daalseweg 6 in Bloemendaal. 20.3001.00 uur. Tickets (15 euro): www.
letzparty.nl. Aan de zaal 18 euro.

Hendrik Groen - ‘Zo lang er leven is’ in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. (Tekening: Victor
Jazz: Michael Moore’s ‘Fragile’ Meijer)
Quartet in debat- en cultuurcentrum De Pletterij, Lange Herenvest 122 in Haarlem, 20.00 uur.
www.pletterij.nl.

22 JANUARI

Wandelen in een rustig tempo van 10.00 tot 10.45 uur. Start
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.
Hofstede biljarttoernooi in het wijksteunpunt op de Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek vanaf
09.00 uur. Iedere zaterdag en maandag in januari, finale 1 februari.
Bijeenkomst Muntenclub in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord, 19.00 uur. Inlichtingen: 06-26404240.

IVN-wandelexcursie door de oude duinen van Santpoort. Verzamelen om 13.00 uur bij het chalet van Restaurant Boschbeek
(Wüstelaan 75, Santpoort-Zuid).
Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Info: www.
ivn.nl/zuidkennemerland. (Foto:
aangeleverd)

Voorronde Rabobank Stratenteams Velserbroek in het Polderhuis, 12.00-23.00 uur. Finale: 25
januari.
Hofstede biljarttoernooi in het
wijksteunpunt op de Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek
vanaf 13.00 uur. Iedere zaterdag
en maandag in januari, finale 1 februari.

Dichter Anouk Smies treedt op in
Zangeres Joia Rath brengt Power- De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloepop met een flamboyante twist in mendaal, 14.30 uur. Muzikale omhet Kennemer Theater in Bever- lijsting door pianist Boudewijn
wijk, 20.30 uur. (Foto: Stefan Man- Zwanenburg.
dersloot)

IJmuider Zee- en Havenmuseum
zie zaterdag.
Pieter Vermeulen Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur. Vogelhanger met appel timmeren voor in je
eigen tuin: 13.30 tot 15.30 uur. De
kosten 2,- bovenop de entreeprijs.
Advies fietsreparaties in De Spil,
14.00-16.00 uur. Voor meer informatie: Ad Otten, 06-11883720 of
otten@welzijnvelsen.nl.

Girls Night op het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden van 18.30 tot 20.30
uur Briniostraat 12 in IJmuiden.
Craft Café in Bibliotheek IJmuiden, 19.00-21.00 uur.

Informatieavond voor ouders
van achtstegroepers op het Vellesan College aan de Briniostraat in
IJmuiden. Over mavo, havo, vwo.
Morgen ook maar dan vmbo.
Aanvang 19.30 uur. (Foto: aangeleverd)
Fredie Kuiper en Jorick Jochims
zingen Ramses Shaffy in debaten cultuurcentrum De Pletterij,
Lange Herenvest 122 in Haarlem,
20.00 uur. www.pletterij.nl.

21 JANUARI
Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 9.45 uur bij buurtcentrum De Spil. Aanmelden: contact@gezondnatuurwandelen.nl.
Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Praathuis in Bibliotheek IJmuiden, 10.00-12.00 uur.

Lezing: de kracht van communicatie in Bibliotheek IJmuiden,
19.30-21.00 uur.

Voorlichtingsavond voor ouders
op Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid, 20.00 uur. (Foto: aangeleverd)

23 JANUARI
Taalspreekuur in Bibliotheek
IJmuiden, 10.00-12.00 uur en koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek, 10.30-12.00 uur.
Hoogovensmuseum zie dinsdag.

Hoogovensmuseum op de Wenckebachstraat 1 in Velsen Noord is
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

19 JANUARI
Snuffelmarkt in het Kennemer
Sportcenter bij de ijsbaan in
Haarlem, 09.00-16.30 uur.
Nationale Jeugd Brassband bij
het Leger des Heils in het gebouw
aan de Geysendorfferlaan 4 in Beverwijk, 10.00 uur. Info: www.legerdesheils.nl/korpskennemerland.

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.

Informatieavond Waldorf aan
Zee, de eerste vrijeschool in Velsen die 24 februari van start gaat,
in het gebouw aan de Heerenduinweg 41 in IJmuiden. Aanmelden: waldorfaanzee@atlantbo.nl.

Lezing ‘Elkaar helpen bij verlies
en verdriet’ door hoogleraar verliesverwerking Manu Keirse in
de Oosterkerk, Zomerkade 165
in Haarlem, 14.00 uur. Georganiseerd door Ineke Smit Uitvaartverzorging. Vragen: info@inekesmit.nl. Entree 7,50.

Tata Steel Chess Festival in Wijk
aan Zee, tweedaags familiefestival, van 13.00 tot 17.00 uur speciaal voor kinderen diverse activiteiten georganiseerd rond het Tata Steel Chess Tournament. (Foto:

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden.
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255522330.

Nationale Voorleesdagen in de
Bieb: voorleesfeest in bibliotheek
Velserbroek, 14.30-15.30 uur.
www.bibliotheekvelsen.nl.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid is open
van 13.00 tot 17.00 uur.

IJmuider Zee- en Havenmuseum
zie zaterdag.

Museumhuis Beeckestijn open
11.00-16.00 uur, etree 4 euro.

Het Markuskwintet in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in SantpoortNoord, 20.00 uur. Toegang vrij,
een bijdrage in de onkosten wenselijk. (Foto: F. Kuperus)

Van der Laan & Woe met repri-

Lampje, theaterbewerking naar
de bestseller van Annet Schaap
in de Toneelschuur in Haarlem,
19.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur. Poppenkastvoorstelling “Niels en de kriebelbeestjes” voor de kleintjes
(gratis na betaling toegang museum): 14.00 uur.

André Manuel in het Kennemer
Theater in Beverwijk, 20.30 uur.
(Foto: Maureen van Munster)

Informatieavond voor ouders
van achtstegroepers op het Vellesan College aan de Briniostraat in
IJmuiden. Vanavond over vmbo.
Aanvang 19.30 uur.

Dizzy met Freddie Koridon in café
Bartje in Santpoort-Noord, 17.00
uur. www.cafebartjeboven.nl.

Draaiorgelmuseum zie zaterdag.

De Verleiders Female: Jelka van
Houten, Susan Visser, Stephanie
Louwrier, Gusta Geleijnse en Eva
Marie de Waal in het Kennemer
Theater in Beverwijk, 20.15 uur.

Voorronde Rabobank Stratenteams Velserbroek in het Polderhuis, 18.00-22.30 uur. Ook zaterdag. Finale: 25 januari.

Marquette Classique met pianoconcert door Gregor Dešman (foto boven) en Anto Bayram Karamenderes (foto onder) van 11.00
tot 12.30 uur in Chateau Marquette aan de Marquettelaan 34
te Heemskerk. Entreeprijs 12,50
euro (jongeren tot 19 jaar betalen 6,25 euro). Kaarten en info via
www.hotel-marquette.com. (Foto’s: aangeleverd)

Tata Steel Chess Festival in Wijk
aan Zee, zie zaterdag.

18 JANUARI

Glow-in-the-Dark-Party in zwembad De Heerenduinen voor 6-14
jaar van 18.00 tot 21.00 uur. Entree 6,20 euro. (Foto: aangeleverd)

De talentvolle violiste Elena Meyer (16) en pianist Tomas Kloosterman in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 in Santpoort-Noord, 15.00 uur.
Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl. (Foto: aangeleverd)

20 JANUARI

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid is open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen 13.30 – 15.30 uur kosten €1,50 bovenop de entreeprijs.

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

Museumhuis Beeckestijn open
11.00-16.00 uur, etree 4 euro.

se van de voorstelling Pesetas in
Stadsschouwburg Velsen, 20.15
uur. (Foto: Amy van Leiden)

Tata Steel Chess Tournament in
Wijk aan Zee tot en met 26 januari. Info: www.tatasteelchess.com.

Theaterdubbel Katinka Polderman en Theo Nijland in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(Foto: Krijn van Noortwijk/Jaap
Reedijk/Ben van Duin)

Pim Blomaard verzorgt een lezing in De Kapel, Potgieterweg 4
in Bloemendaal, met als thema
‘Geesten – bestaan ze wel of bestaan ze niet?’, 10.30 uur.

De Opstappers, wandelgroep
voor mensen met een haperend
brein start 10.30 bij sport-café Nol
(Sporthal Zeewijk).
Opera Nabucco door de Charkov
City Opera & Ballet in Stadsschouwburg Velsen, 15.00 uur.
(Foto: Alexander Shakhmatov)

Klaverjassen in de Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden, 13.30 uur.
Taalspreekuur in Bibliotheek
IJmuiden, 14.00-16.00 uur.

Bert Visscher met reprise van de
voorstelling ‘Hij wordt vanzelf
moe’ in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. Ook vrijdag. (Foto:
Maarten van der Wal)
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Verkeersmaatjes overhandigd aan
wethouder Diepstraten
Velsen - Wethouder Bram Diepstraten (bereikbaarheid en mobiliteit) heeft onlangs twee zogenoemde Verkeersmaatjes in
ontvangst genomen. De groengele fluorescerende poppen,
die ook wel bekend staan onder de naam Victor Veilig, werden hem overhandigd door
Silvia Slaman en Kees Joustra
van de Fietsersbond. De uitreiking van de poppen, die de
verkeerssituatie in woonwijken veiliger moeten maken,
vond plaats tijdens het periodiek overleg tussen de wethouder en de vertegenwoordigers
van de Fietsersbond.

Kerstboomverbranding
wordt mogelijk afgeschaft
Velsen - Zoals elk jaar heeft de
jaarlijkse kerstboomverbranding
weer heel wat mensen op de
been gebracht. Zowel in IJmuiden (foto boven) als in Santpoort
(foto onder) stroomde het publiek toe om de vlammenzee te
aanschouwen. De bezoekers waren mogelijk getuige van de laatste editie van dit ritueel, de roep
om afschaffing van de verbranding wordt steeds luider. Ook de
veiligheidsregels zijn in de loop
der tijd steeds verder aangescherpt.
Met het dramatische verloop
van de Scheveningse palletverbranding, ruim een jaar geleden,
in het achterhoofd, werd bij de

kerstboomverbranding niets aan
te toeval overgelaten. De stapel
kerstbomen in IJmuiden mocht
bijvoorbeeld niet hoger zijn dan
vijf meter en het toegestroomde publiek werd met behulp van
dranghekken en afzetlinten op
tien meter afstand gehouden. Op
diverse locaties in het land is in de
afgelopen dagen voor het laatst
een stapel kerstbomen in vuur en
vlam gezet. Op sommige locaties
heeft de brandweer aangegeven
te willen stoppen met het ondersteunen van de kerstboomverbranding, in andere gemeenten gaat het om een door de politiek genomen besluit op grond
van de milieuregels. Bij het verbranden van kerstbomen komen

schadelijke stoffen vrij, terwijl de
milieudiscussie zich de laatste jaren juist nadrukkelijk richt op het
voorkomen van een dergelijke
uitsluit. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor versnipperen
in plaats van verbranden. Veelal blijven de wijze van inzamelen en het uitkeren van een beloning aan de jeugd dan intact.
Ook wethouder Bram Diepstraten denkt na over afschaffing van
deze jarenlange traditie. Ongeacht de uiteindelijke keuze voor
de nieuwe methode, de beelden daarvan zullen in elk geval
een stuk minder spectaculair zijn.
(Tekst: Bos Media Services/foto’s:
Erik Baalbergen (IJmuiden) en
Ton van Steijn (Santpoort))

Velserbroeks gelegenheidskoor
schittert in nieuwe Hendrik Groen

Velsen - Hendrik Groen is terug in zingen van prachtige nummers sens tintje! Mis het niet. Op dinsde theaters! Met een half miljoen tot een hoogtepunt. Het popu- dag 21 januari om 20.15 uur te
boeken en 50.000 theaterbezoe- laire verhaal van Hendrik Groen zien bij Stadsschouwburg Velsen!
kers plus lovende publieksreac- krijgt hierdoor wederom een Vel- (Foto: Raymond van Olphen)
ties was het eerste deel zo’n groot
succes, dat een stralend vervolg
met dezelfde cast (waaronder
Beau Schneider en Mike Weerts)
en opnieuw een lokaal koor niet
uit kon blijven. In Zolang er leven
is kan het publiek wederom meeleven met alle ups en downs van
Hendrik, zijn beste vriend Evert en
zijn
rebelse
vrienden
uit nieuws
de club uit de regio!
Voor
méér
lokaal
ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL
‘Oud Maar Niet Dood’. Een voorstelling met humor én ontroeVoorzoals
méér
lokaal
nieuws
ring,
we van
Hendrik
Groen uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL
gewend zijn. Actuele thema’s als
euthanasie
en nieuws
de staat
van
de Kijk voor het actuele nieuws op:
Voor
méér lokaal
uit de
regio!
Kijk voor het actuele nieuws op:
zorg worden uiteraard niet geZIE
ONZE
SITES:
JUTTER.NL
WWW.JUTTER.NL
WWW.CASTRICUMMER.NL
schuwd. Maar wat deze voorstelEN HOFGEEST.NL
EN uniek
HOFGEEST.NL
ling vooral
maakt, is de bijdrage van het VVelserbroeks GelegenheidsKoor. Dit lokale koor
Bezoek onze website:
brengt het toneelstuk door het

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL
MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Zo nu en dan wordt Velsen opgeschrikt door berichten over ernstige aanrijdingen waarbij fietsers betrokken zijn. Er wordt in
Velsen heel wat gefietst en in
veel gevallen gaat dat goed,
maar soms gaat het volledig mis,
met grote gevolgen. De Fietsersbond staat voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie en streeft
daarom onder meer naar een zogenoemde
‘vergevingsgezinde infrastructuur’ voor de fietser.
Ook de realisatie van regionale
doorfietsroutes (DFR) wordt door
de organisatie van harte ondersteund. Voor dit jaar staat de uitvoering daarvan op de agenda.
De communicatie tussen de Fietsersbond en de gemeente Velsen
verloopt naar tevredenheid: ,,Wij
zijn blij met de blijvende aan-

dacht van de gemeente voor de
argumenten en oplossingen van
de Fietsersbond’’, aldus Silvia Slaman en Kees Joustra. Naast het
periodieke overleg met de gemeente wil de Fietsersbond ook
graag met anderen in contact komen. Zo is in het afgelopen jaar
ook contact gelegd met de werk-

groep ‘Toegankelijkheid Velsen’,
‘Heel Velsen Fietst’ en het recreatieschap Spaarnwoude. Iedereen die zelf vragen of suggesties heeft met betrekking tot het
fietsverkeer in de gemeente Velsen kan een e-mail naar velsen@
fietsersbond.nl sturen. (Foto: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst over
bedevaartreizen naar Lourdes
Regio - Lourdesgroep Bisdom
Haarlem-Amsterdam begeleidt
al jaren de bedevaartreizen naar
Lourdes die aangeboden worden
door het Huis voor de Pelgrim.
Belangstellenden zijn van harte
welkom op een informatiebijeenkomst over deze reizen op zaterdag 18 januari. Er wordt een presentatie en informatie gegeven
over de reis, de bedevaart zelf, het
leven van Bernadette en het heiligdom van Lourdes.
De bijeenkomst vindt plaats in de
parochiezaal van de Moeder van
de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in Haarlem en
begint om 11.00 uur.
Lourdesgroep Bisdom HaarlemAmsterdam bestaat uit vrijwilligers die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis
en in Lourdes. Bij iedere reis zijn
Nederlandse artsen en verpleegkundigen aanwezig en bijna alle
voorkomende zorg kan worden
geregeld.

Lourdes-groep zijn:
• e daagse usreis van t m
26 mei
• e daagse vliegreis van 20 t m
25 mei
• e daagse vliegreis van t m
13 september.
De reizen die begeleid worden Voor inlichtingen en het aandoor de medewerkers van de vragen van een brochure kan

men terecht bij: Joke Hoekman,
0 2 772
ilma ai a 0
12157507 (na 18.00 uur) of Diaken Philip Weijers, 06-53887641
Veel informatie is te vinden op de
website: www.lourdes-groep.nl.
En op de Facebook pagina: Lourdesgroep. (Foto: aangeleverd)

Help School’s cool IJmond
aan een Appeltje van Oranje
Velsen - Het mentorprogramma
School’s cool IJmond maakt samen
met de andere 27 vestigingen van
School’s cool in Nederland kans op
een Appeltje van Oranje. Dit is een
prestigieuze prijs, die koning Máxima namens het Oranje Fonds jaarlijks uitreikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen op School’s
cool kan eenvoudig tot en met 15
januari via: stem.oranjefonds.nl/
schoolscool.
Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgen, bepaalt mede wie
er doordringen naar de laatste tien
nominatieplaatsen. Hieruit kiest de
jury uiteindelijk de drie winnaars. Dit
jaar heeft het Oranje Fonds voor het
thema ‘Maatjes ben je samen’ gekozen. Daarin staan maatjesprojecten centraal waarbij mensen elkaar
vooruithelpen en ondersteunen.

kwetsbare scholieren een steuntje in
de rug. Hun wekelijkse begeleiding
zorgt ervoor dat deze leerlingen hun
schoolloopbaan goed doorlopen en
niet uitvallen. Daarmee krijgen ze
De vrijwillige thuismentoren van meer zelfvertrouwen, een beter toeSchool’s cool IJmond, een program- komstperspectief en vinden zij nieuma van Telstar Thuis in de Wijk, geeft we vormen van vrije tijdsbesteding.

Koningin Máxima reikt op 23 mei
2020 de Appeltjes van Oranje uit aan
de drie beste maatjesprojecten.
Alle winnaars van een Appeltje van
Oranje krijgen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en
een geldbedrag van 15.000 euro.
(Foto: aangeleverd)

Opa
ko
gd
1077 merk
ev
-. Te
Plas op:
l:
Verz raag
0055 Spar
klei en om :
ta, vr
1 zijdtic vijver
tuur amelaa d:
nog nkinder a willen
. pr.
Tel: e 1.00 bak, 62
vers van vo r zoek
5334 Deka A en naar graag m
06
cm
cm
De u
graa terker, or 1995 t audioap
39/0 rtis ze Artis et
Te ko -22104 br. 1 zi diep,
box
,p
g
Ver
6-21 gels . Wie
gee itgever
802
jde 40 1.70
3938 over heef
Benc op:
* Gev bij u op en en latensp para18-4 loren:
cm b lang,
aan n enke van d
. Tel: t er
19
-201
haar h midd
Ik ben raag . Tel. 0251z. Ik haal eler,
r.
02
ne
15
wel vaardenle aan eze kr
8
55et
,-.
-212 het
± 60 dstell en el grot
gew op zo d:
De u
aand je Dek Rood le
niet ke aard voor sprake ant ka
896
toeb jr. oud sche e hond
06-8 one fie ek naar
gee itgever
023- enken.a Velser ren por
van tijdig ook, o schad lijkheidn
4613 tsen
elek
5252 Tege broek tem
Tel: ehoren30,-, Nijnrm 30,-, 25,-,
en
aan n enke van d
ad
ntsta e van
om
tr
Te
04
Tel. 06
Fo
on
06
is
w
Te ko
098
5
n bel . Spec ko
20
te kn che
tj
u vert /of o
an
wel vaardenle aan eze kr
Te ko -22266 ,-, per e huis eneegsch
Moo op:
onin
utse en
adveten in enties njuist doo
ia
Tinn op:
Gev -51491
650
sisc
aal
niet ke aard voor sprake ant ka
len.
g. Te al
Dam op:
zond ie ban
h klee
ond rtenti telefon in onzeplaatser het
Tel.
dok en am
l:
Jeug raagd 544
van tijdig ook, o schad lijkhei n
d 25
7 ve esfiets
blauwer bes k 3 zits va
opd uidelij es of o isch op blad n
ong. ter, schabacten
diere dboek :
,-.
Tel. 06
Fou advert en/of o ntstaane van d
5367rsn. vr. p Batavu
023- voor chadig n stev
niet rachtg k hand ntstaan gegev en.
n op de m
0255 12 tot apsher van paa
Te
-5
in
ig
50
s
53
r.
adveten in teenties njuist door
94
ev
en
sc
l.
te
M
g
14
3
rijm ooie
25
e
rd
06
d
6590 ,-, zien en ro stof
Gev
-5
cm
word er b hrift door
91
Te ko /06-36 0,-. Te ambo,
Gez
Te ko 20859 br. 10 er 90% en tot
ond rtenti lefon in onzeplaatse het
5
Te ko -51491 van rikk vaar en
is ko okvrij
en g ehoev van d
4033 l: 02
Jeug raagd 544
z.
Koga
,- per tin,
544
4-pit op:
Op 1eocht:
pen
ert zu ander
55- g.a.n.
eco
en d e
Seni op:
opd uidelij es of o isch op blad n
42
Her op:
diere dboek :
stuk
. Tel. kleur
06-5 Myata
mpen
oo
200, s gasfor
heer kerstd
ider e
nach orenbed
. Tel:
niet rachtg k hand ntstaan gegev en.
75
, 18
125, eniets, 8
veld
Tel. 06 n op ri de moo
seer r ons
100, -, koets nuis 75
verw en van ag ge
te w ever schri do en
-. Te
Gev 36135 versn.
.
jm
hoof tkastje. + bijb
d.
ie
l: 06 versn. m
o
-, foto met
ord
isse velsen dinee
,-,
Te
*
50,-.
d
02
02
eh
Te ko -51491 van rikk vaar en
G
3Be
Opa raagd
-1
ei
en g behoev ft van d r
ko
ev
175,
06-5
51-2 toes goud del.
rd
55-7 ld va
0770 erk Sp
Tel:
544
ert zu ander
Plas op:
Verz raag
eco
en d e
-. Te nd zijn eldhoogtegrenen
7536
6902 n het . Er zijn in de
Her op:
kleinken om :
055
arta
d:
Te ko 24306 tel en hoen paa vazen
G
ti
mpen
am
l.
oor
ja
en
c
e
id
ev
06
G
m
ec
G
13
,
6
vi
ss
,
1
tu
vo
erve
elaa
ev
vr. p
ev
erk su en
-194 trisch eten
jver
zijd
125, iets, 8
5
ur
nog inder a willen
es 50 rd
seer ons
100 op:
Artis raagd
r.
ld.
-. Te
6104
Wil grraagd
Opa raagd
ve
Dek en na graa
itab
Tel: e 1.00 bak, 62
vers van vo r zoekt
vers - en
golfb
d.
,-. Te
zege :
53
:
:
a
06
en
le
ka
va
0
Te ko l: 06-1 rsn. m
* Gev
or
cm
telb
3439 Artis ar A g met
l:
cm
. Tel.
naar aag m
n
al
kleink om
n
ls
graa terker, 1995 audioap
0770 erk Sp
aar.
Te ko -22104 br. 1 zi diep,
/06- zege rtis. W
a will
artis. et al
023- bezorgdlen, go
0251 heliom voor ee
Plas op:
Verz raag
g bij boxen , pla
Ver
in
p
te
80
no
05
jd
ar
21
1.
d
ar
ed
ie
d
en
ls
m
ar
o
ti
ko
53
e 40
n
er
2
5
-2
ta, vr
70
g
H
u op
a3938 over heef
Benc p:
* Gev
w
en tens
1 zijd c vijver
tuur amelaa :
18-4 loren:
cm b lang,
06-1 rt. Wie eb nog ijn kleink
Te ko 72427 orden e kwalite
5334 Deka A en naar graag m
Te ko 20926 e in heemklas kind
. pr.
. Tel: t er
19
hm
raag . Tel. 02 z. Ik ha peler,
-2
ha
Ik
ka
.
r.
rt
93
5
Tel: e 1.00 bak, 62
vers van vo r zoekt
id
20
01
A
39
02
b
ne
o
er
o
in
et
15
it
ar
sker
en
51-2 al he
Mat p:
Was p:
,-. Te ,
8
/06- is zege rtis. W
55et
,-.
06
cm
Te ko 00048 n mij he deka ar deren
Ver
± 60 dstell endel grot
cm
k. Te en
gew op zo d:
ra
1289 t
l:
1234 ls ov ie he
graa terker, or 1995 audioap
aand je Dek Rood le
lpen tiszeg
in go machine
Te ko -12345 br. 1 zi diep,
l.
box
Stre op:
,p
Te ko s 90 x 20
g
6
18-4 loren:
567
er. Te eft er
toeb jr. oud sche e hond
Tel. 06one fie ek naar
67
jde 40 1.70
? Tel.
els
023- enken.a Velser ren por
0, 40
prijs ede st siem
Benc op:
* Gev bij u op en en latensp parats
l: 02
el
Mae ekrom
Sate op:
neet -2018
te
bro
12
Tel: ehoren30,-, Nijnrm 30,-, 25,-,
cm b lang,
Te
aa
en
,-. Te
5550
Te ko -12345 en om te ektrisch
06
haar h mid
Ik ben raag . Tel. 0251z. Ik haal eler,
w
Te ko 34567 gen bel ek. Sp monr. 15
l: 02
20
tj
Intiemve Binc ans, 20 st
118 lietsch
67
Te ko ,-. Tel. 06t werk s type e
aand je Dek Rood le
knut e en
,-.
3-12
Te ko -12345 ,-, per e huis eneegsch
Moo op:
onin eciaal
-123 het
x 23 ot
hu
± 60 dstell endel grot
gew op zo d:
.
Tinn op:
-123 prima 16 16
sele
670
Nog op:
sisc
023- enken.a Velser ren por
aal
3456
g. Te
4567
Te ko , 4 voor à 2,50 5,-, div.
Te ko , 20,-. el 400,-,
n.
Dam op:
4567 ijmui
zond ie ban
h klee
te
bro
52
toeb jr. oud sche e hond
06-8 one fie ek naar
Te
7
dok en amb
l:
Tel;
1,-. Te , bou boeke
pan
Bata prima
esfie
den
er b k 3 zits
Dek op:
Tuin op:
te
4613 tsen
Te ko 52098 gen bel ek. Sp mond
ehor 30,-, N rm 30 25,-,
02
elek
7
b
ac
q
ee
te
25
r,
vu
la
ve
Te
l;
et
es
55
n
ong. scha ten
ts
06-3 reek
uw
va
,-.
euro s co gebru
l: 06
en 20 ijntj ,-, w
Te ko
045 om te trisch
-757 l, bl. ei
onin eciaal
litsj bedov
Naa set, 2 st
Tinn op:
5367rsn. vr. p Batavu
023- voor chadig n stev
9021 s,
. Te man
228 ken
ik
g. Te
knut e en
0255 12 tot apsher van paa
Te ko -22266 ,-, per e huis eneegsch
Moo op:
sM
5365 50,-, ing en ige st
r.
94
243
3 cm
verp umeauxertrekse
hondimach. oelen 40
Te ko l. 023- che. Pr en here
dok en am
l:
rd
sele
d
-5
650
sisc
aal
Te ko /06-36 250,-. Te ambo,
Gez
of
905 zien
5376
n. Te
Dam op:
zond ie ban
nfi
h klee
ijs
Te ko 20859 br. 10 er 90% en tot
sens akking , 2,50, 7, t, 1, 2 p
step en fie 65,-, kind ,-, en
Rech op:
ong. ter, schabacten
is ko rookvrij
4033 l: 02
z.
l.
051 slecht ets.
,- per tin,
4-pit op:
Op 1eocht:
1 ro
tsm
d 25
er
)H
,2
20
pen
7 ve esfiets
55- g.a.n.
blauwer bes k 3 zits va
50
Seni op:
42
s 50
Goe te ban
0255 12 tot apsher van paa
,-.
stuk
. Tel. kleur
rsn.
Te ko voor 7, oender en 10 s.
Te ko ,-. Tel: 02 and 20erfietsm nde ta
Ba
200, s gasfor
heer kerstd
3 cm
rd
d
023- voor chadig n stev
-5
nach orenbed
. Tel:
50. Te vere ,- (nog
kuss d zitcomk antrac
5367 vr. pr. tavus M
3-12 ,-, gr. and 30 fel.
Ikea op:
Boks op:
5365 50,-, ing en ige st
Te ko 20859 br. 10 er 90% en tot
100, -, koets nuis 75
verw en van ag ge
l: 02 n ho
hoof tkastje. + bijb
3456 men
in
kind
,-,
,- per tin,
euro ens, on fort, ge iet grijz
zak
4-pit 94/06- 250,-. Te ambo,
Gez
905 zien
-, foto met
vels dinee
op:
rook of
is
3,-,
of
ku
kr
Se
se
se
d
02
02
eh
53
3Pe
d
Be
er
is
oo
o
b
en
ei
.
ss
12
n
ni
stuk
e
Te
175,
en
51-2 toes goud del.
rd
es
55-7 ld va
9091 kuskop vrij kl
200, s gasfor 3456 l: 0255 z.g.a.n.
Op 1e cht:
grat entje 10stoel, z.
aan nlucht rry en ha
Te ko l. 06-8 chad doorg stof.
nach orenbed
. Tel:
-. Te nd zijn eldhoogtegrenen
en. Te eur
2430 tel en en p vaze
6902 n het . Er zijn in de
4
Te
G
ig
ko
g.
is
30
l.
er
ja
n
100, -, koets nuis 75 7Te ko heer kerstd
ev
tk
nd
,-,
aa
ez
06
,
G
m
o
d,
ec
a.
,
6
6
l.
ko
sc
+
2067 rook akte
hoes rd
06-1
60,-. peren geel
Luxa p:
hoof astj
ev
d
n.
erk su ssen
-194 trisch voeten
sc
bijb
100 op:
Artis raagd
0481 hilderez ia’s van incl.
Tel:
1
0251 -, fototo met go ,-, 3-d op:
verw en van ag ge
50,-.
vrij.
6104
Wil grraagd
kett koper hoenen
itab
- en
ve
:
Kleu flex sm
175, deind e. Bedho eh gren
go
06
ze
el
d
Sa
:
rs
65
Te
ve
ud
A
Te
16
el
in
-2
es
n,
is
lfb
in
le
ka
ge
.
van
0
-123
an
telb
30
-. Te zijn el ogte en
l:
6/02 grat il
0255 seld lsen eerd
. Tel.
ko
naar aag m
n
al
ls
Tel. 02r gemel alle lam
Te ko 24306 tel en hoen paa vazen
aar.
4567g, 4 kaar hangen ,-,
l. 06
. Er
va
Twin op:
Gra gebod
Gev
55-1 is. Tel:
in
-7
023- bezorgdlen, go
0251 heliom voor ee
-123 ectrisch , voeten
le
el
sen,
teko artis. H et al m
d
es 50 rd
2345
ed
100 op:
Gev 69026 n het m zijn jass de
ar
12
n
12
w
aanw ny load
4567
en grtis af te en:
Wil grraagd
Gev 51-228 erd bei len 236
anti
vers - en
,-. Te
erk su en
67
Tel. 06rt. Wie eb nog ijn kleink
Te ko 34567 orden e kwalite
Te ko 34567 e in heemklas kind
ek,
ge gr x 18
kan golfbal
Artis raagd
0
telb
l:
trek . verlic fietsd
5179 enen linhalen, 2Dam raagd 498
naar aag m :
ka
. 20,-.
5
itab
in
it
ijs. 35 0 cm
sker eren
aar.
Mat op:
Was op:
ra
ha
ht
le. Te
023- bezorgdlen, go
van zegels :
p
55
Te ko -12345 n mij he deka ar deren
Tel: ,
k. Te
asie esfiets :
teko artis. H et al m
ra
euro .
ed
Te ko ak, 85,-. ing en ger met
6
53
Te ko /06-30nenkas ersoon
l.
lpen tiszeg
in go machine
w
l.
0251 heliom voor ee
.
Stre op:
Te ko s 90 x 20
Tel: num geb
Tel. 02lzoeker. voor vr
1283 t. Tel: sbed
06-1 rt. Wie eb nog ijn kleink
Te ko 72427 orden e kwalite
?
els
ar
2 Pe op:
Espre op:
n
-2
0, 40
prijs ede st siem
06-1 mer ruik
0255
. 20,-.
9300 kan m 5 dek ind
26
Mae ekroman
Sate op:
it,
3-52 Fram ouw va
rs. b
aa
Mat op:
Te ko 20926 e in heemklas kind
en
,-.
s
p
ss
50
92
er
la
b
nw
t
Te
Te
Te
Te
04
oap
ij he a arti
ed,
0647 at en
od
7486 ehoo n er
en
ra
l: 02
l:
8
ko
ko
.
Intiemve Binc s, 20 st
118 lietsch
Te ko ,-. Tel. 06 werk s type e
sker eren
lpen
Was op:
sz
it
gte
9
3-53
6
200, ems, 2 m200 x 18
strijk18-, Tom p. Dolce
Nieuw op:
Stre op:
Te ko s 90 x 20
x 23 ot
hu
k. Te
.
-251 prima 16 16
? Tel. egels
ong rese
Nog op:
8455
-. Te
0, 40
in go machine
l.
Te ko , 4 voor à 2,50 5,-, div.
Te ko , 20,-. el 400,-,
4130 ijmui
53 cm
scho plank ado el Gusto
100% wig
Mae ekrom
Sate op:
l: 06 atrassen0, 2 elek
6
,-. Te
Aan
Tel;
1,-. Te , bou boeke
Bata prima
7,-,
ek
den
6
-4
ff
Pi
prijs ede st siem
Dek op:
Tuin op:
tr
.
0255 panee
l: 02
2-9 polye kussen
Intiemve Binc ans, 20 st
118 lietsch
l; 06 qetre
n
6 Vo gebod 014686 , 2 nach .
Te ko el 5,-. Te kruissletr. pan 14collo
50,-. aat w ens ty
3-53
euro vus co te gebru
-757 l, bl. ei
x 23 ot
hu
-390 eks,
.
litsj bedov
Naa set, 2 st
l: 02
0251cm. Van ster,l . 41sissel si
tkas
4
8455
. Te man
228 ken
ik
mes mar sp en:
Om op:
Te ko , 4 voor à 2,50 5,-, div.
Te ko , 20,-. el 400,-,
2124
koo Tel. 06-2 erk pri pe e 16
3-52 utel 6,-, ,-,
t sp
tjes,
89
-2
verp umeauxertrekse
6
hondimach. oelen 40
Te ko l. 023- che. Pr en here
Tel;
1,-. Te , bou boeke
3
7199 hark
5141 ma ijm 16
AH. sen en aarkaart
tr. tr afiets G
Te ko 44037 ,- voor ,br. 45. D ecial,
Dek op:
Tuin op:
5376
0255 panee
g pri p:
ijs sl nfiet
op:
l; 06 qetre
n
sens akking , 2,50, 7, t, 1, 2 p
step en fie 65,-, kind ,-, en
Re
5,
1
306
Te
.
7
40
az
l,
uiden
b
re
se
ik
en
vo
ma te
-,
05
b
-7
ed
ec
o
ch
l:
s.
el
m
te
,-.
t,
-3
l.
1 ro
28”20 , 2,
tsm
Haa p:
litsj
Naa
er
5722 eike
)H
,2
1
hts 50
20
le Ba
ov
2 st
Tel.
50
9021 eks,
Te ko 06-175 lle Efte voor ke
vus
Goe te ban
n
8
Te ko voor 7, oender en 10 s.
Te ko ,-. Tel: 02 and 20erfietsm nde ta
co geb
243
06-2 0,-, st 5 jr. oud, sic, w
kab g schaar
verp umeauxertrekse
hondimach. oelen 40
7370 lingk uken
Ges op:
50. Te vere ,- (nog
Tel. 02 manch ruiken
kuss d zitcomk antrac
it,
at
3-52 ,-, gr. and 30 fel.
35
0
w
aart
Ikea op:
Boks op:
geb el mes 63 met 20
sens akking , 2,50, 7, t, 1, 2 p
step en fie 65,-, kind ,-, en
l: 02 n ho
5532 men
in
kuns chieden
3-53 e. Prijs herenfi
Te ko 24668 ionsfiets einig geaxaslot,
en vakind
,-,
euro ens, on fort, ge iet grijz
zak
ruik
, 2 vo ) Hoe 50 en ers.
20,-. tsman erfie 1 rond
3of
m
ku
kr
0m
se
7605 slec ets.
53
5
Pe
tb
d
is
p:
er
n
et
oo
40
bes
. Te
ss
n
e
en
Tel:
06-1 oeke WOII,
9091 kusor 7, nder
Her op:
Te ko t 25,-. m la
Te ko
Te ko
er
,-. Te br.
1
hts 50
grat entje 10stoel, z.
aan nlucht rry en ha
Te ko l. 06-8 chad doorg stof.
023- d 20,-, tsman e tafel.
Tel. 02 ng b verlen
50. Te vere 10,- (nog
23
n,
4
l:
ve
ank
geheenfiets,
Jong op:
Ikea op:
Boks op:
3020 igd,
5255 gr. m d 30
ez
Aan 4567 samen el dur
l: 02 n ho
55-5 ijna ni g06-1 is, schild ,-, dia’s g.a.n. in
60,-. koperener geel ndscho
Luxa op:
an
671 rookvr akte
325 ense ,-,
3-53 ofd in
50,-. e
06-1 el nage28”, tr. tr
mak mooi
kuss kinder
kroo zak Pe
omfo tracie
3257 euw
04
Te
cl
va
er
ke ko
en
Vouwgebod
n
Kleu flex sm
ij. 65
9091 kusTel:
52
. re
2x
ke
Te ko 81166/ ezel gr n Sail .
8
Aan l: 06-375 tting, pern, ha en 30
10, -. elijk ta gekleu
grat entje 10stoel, z.
aan nlucht rry en ha
nbes rt, geent grijze st
4
kam wagenen:
Aan 73320 ken, 79 m, rvs
0255 atis.
Tel. 02r gemel alle lam
rd
m
8151 4 kaar ngen ,-,
Te
Twin op:
Gra gebod
ch
of
d
06-1 is, schild ,-, dia’s g.a.n. in
60,-. koperener geel ndscho
,99. velgen
-511 Tel:
le
el
sen,
d
euro peersp merk
5
Artis gebod
Te ko l. 0255 gemaa parkiet
8302 adigd, oorgez .
Tel:
Te
04
cl
va
er
aanw ny load
en grtis af te haen:
Gev 51-228 erd bei len 236
807
ke ko
en
anti
,
je
-532 kt w
. Tel. ullen, cam
zege en:
0671 rook akte
Zaan op:
498
Te ko 81166/ ezel gr n Sail .
Aan l: 06-375 tting, pern, ha en 30
ek,
ge gr x 18
raag
orden , kan
enen len,
fie
53
.
p
02
Te
ve
Te
ls
le
in
tr
vrij.
51
D
ts
8
34
at
,-,
g
9
rl
ek
t
0255
am
ko
se kl
ko
d
ijs. 35 0 cm
7955 lin
8151 kaar ngen
icht dra
stuk
2-p
5382 goed met
. Prijs
65
Twin op:
Gra ebod
ha
Boek op:
ok 25
Fiet op:
Gev
-511 is. Tel:
sen,
s. Te
asie esfiets :
d
5
euro .
301 e staa
e lam
Te ko ak, 85,-. ing en ger met
Te ko /06-30nenkas ersoon
aanw ny load
en grtis af te en:
l. 02
807
anti
euro
.
t 250
Verl en: Ve
com szitje b
Artis raagd
Tel: num geb
1283 t. Tel: sbed
Tel. 02lzoeker. voor vr
3-53
ek,
2 Pe op:
Esp op:
. Tel.
d beiellen 23
06-1 mer ruik
trek . verlic fietsd
5179 enen linhalen, 20255
ou
Fr
26
7014
plaateden va lsen en
win pleet 30obike ac
dek zegels :
06-1
ra
ha
9206 plaat sge gr 6 x 18
ht
p
55
bod rs. bed,
nw. ressoap
Te ko 3-5274 amehoow van
4
2701
en N s van gr n Piet d Ijmuid
479
023- dscherm ,- fiets hter to
en
met amarkt / kaarte
Te ko ak, 85,-. ing en ger met
866
ijs. 35 0 cm
Te ko /06-12nenkas ersoon
gte eritrese
567
200, ems, 2 m200 x 18
strijk18-, Tom p. Dolce
Nieuw op:
zi
t6
12
Tel: num geb
3456 t. Tel: sbed
euro .
ong
10,-. oordze ooten e Greefen, hed
06 een ru voor ee n van
2 Pe op:
Esp op:
-. Te
06-1 mer ruik
0255
Te ko 34567 tot 3 jr. 30tje voor jr
7
53 cm
scho plank ado el Gusto
100% wigku
.
l: 06 atrassen0, 2 elek
Aan
9206 plaat s- Te -37010 gzakje n groe de
op in
taup Heren ekanaa omvang10,-,‘E en en
7,-, kr ektr
bod rs. bed,
nw. ressoap
o
-4
ff
,Pi
.
p
p
Sp
ss
el
i.g
41
g
co
01
.
2uw va
ol
:
ri
p
G
47
en
en
18
.
cl
em
en
lin
.st. Te .
4
koo
9
een
4686 , 2 nachtr.
m
6 Vo ebod
ye
Te ko 5,-. Te uissle pan 14 llo
9
here e, 2 x ge bfluw l o.a. Si 100 jr. e
200, s, 2 m200 x 18
strijk -, Tom p. Dolce
p:
zwar ternie
hand ensen
mar
en:
l: 02
l.
0251cm. Van ster,l . 41sissel si
tkas
4
utel
op:
-. Te
nbla dr. m elen ebe
,-,
ogte n eritre
plank ado
0, 2 el
IJ
m
O
at
G
uw
3m
sp
20
t
sc
t,
m
us
tjes,
es
ra
89
el
l:
Ro
6,
5271 -, ha
hoff
38-3 rood e pum
06-4 ssen
el
,-. Te zer ni t. 50 7/8 zo lle . Te -24403 ,- vo ,br. 45 specia
Aan
to
. Tel.
ong se
en m
AH. sen en aarkaart
tr. tr afiets G
el 5, 7,-, krui ektr. p Picollo
l: 02
991
geb
9. Pr en d
0146 , 2 naektr.
rk 5,
53 cm
et ge z.g.a. mer
or 40 . Dik l,
7
koo
ps in
el
Te
Te
.
06
7
6
Te
az
re
-.
an
55
en
Vo
vo
-,
ijs
o
kk
on
ss
l:
Te
ja
el
-1
86
ch
ta
te
m
ko
,-.
n.
d
ko
28”20 , 2,
Haa p:
-518
.
5 eu
anne
s,
w
le Ba
ke
l: 02 leutel 14,-,
03
Tel.
tkas
4
Te ko 06-175 lle Efte voor ke
Aut op:
mes mar sp en:
Om op:
708 illeerd, 35,-. Zw
3-52
tjes
tjes,
Te ko 23214 ro per rblauw it,
06-2 0,-, st 5 jr. oud, sic, w
kab g schaar
7370 lingk uken
mt.
Ges op:
7199 6,-, hark
voor
en 20oweek,
it,
paa . Maa
AH. sen en aarkaart
tr. tr afiets G
at
35
50 .
0
w
aart
t spec
Dam op:
geb el mes 63 met 20
5,-,
1
r. Te
25,-.
Te
7 vo
t
en
kuns chieden
Te ko 24668 ionsfiets einig geaxaslot,
en va06-4 17, per jaargang
28”20. rem, 2, azelle Ba
ru
l.
m
nage esfiets
Te ko l: 06-175 lle Efte voor ke
Dikteial,
n
40,-. br.
85
ja
06-2 tboeke is WOII,
Her op:
Te ko ikt 25,-. 0mm la eter ve
06-2 0,-, st 5 jr. oud, sic, w
7370 lingk uken
keke Bata
Tel:
Te ko 18952 argang 2015, 20
Ges op:
Tel. 02 ng b
28
n,
rlen
ve
it,
at
.
35
n wor vus, ve
0
w
aart
geheenfiets,
Jong op:
20,-. 16
Aan 34077 samen el dur
55-5 ijna ni gHee op:
kuns chieden
en vaTe ko 24668 ionsfiets einig geaxaslot,
den
rs
Tel:
50,-. e
06-1 el nage28”, tr. tr
mak mooi
3257 euw
l moo
tboe is W
n
40,-. br.
25,-, n. moe
Vouwgebod
m
ge
06
Her op:
Tel:
el
52
.
2
ke
re
O
8
ag
x
ie
-228 ken,
Tel:
t
10, -. ijk ta kleu
II, ve
kam wagenen:
Aan 73320 ken, 79 m, rvs
fiets
06-8 netron bijna ni
geheenfiets,
Tel. 02 m ge rd par
Aan 34077 samen el dur
velg
p
g
,9
ee
28
eb
55
m
sa
eu
m
el
eu
A
9.
Te
ki
55-5 aakt
rtis ze oden
50,-. e
06-1 nage ”, tr. tr
et
Tel: en,
ngro. Te rspul erk ca
ko
Te ko 76835 msung w com
Vouwgebod
Tel:
3253 wor je, kan
52
. re
ke
Zaan op:
gels :
l. 02 len, in mple
60 eu bi gr
Te
Te
d
uw 2
Tuin op:
kam wagenen:
Aan 73320 ken, 79 m, rvs
8
en
39 stuk
ko
se kl
ko
5382 goed t met
. Prijs
ro. Te il
x
,99. velgen
Boek op:
ok 25
Fiet op:
Gev
s. Te
man set 2 st
euro peersp merk
Artis gebod
301 e staa
l.
Tel:
l. 02
euro
,
ul
ca
en
. Te
ze
t 250
Verl en: Ve
com szitje b
Artis raagd
hond d 30,-, oelen 40
3-53
. Tel.
Te ko l. 023- len, in gomplet
Te ko gels 9 :
7014
plaateden va lsen en
win pleet 30obike ac
dek zegels :
m
06-1
stuk
5382
step efietsmnaaimac ,-, kind
Boek op:
Fiet op:
4
s. Te
2701
301 ede staaet
20,-.
er
h.
en N s van gr n Piet d Ijmuid
023- dscherm ,- fiets hter to
met amarkt / kaarte
l. 02
567
Tel. 02and 20,-, elec. 65 fietst 250
Verl en: Ve
com szitje b
zi
t6
52
3-53
10,-. oordze ooten e Greefen, hed
06-3 een rugzvoor ee n van
Te ko 54462 tot 3 jr. 30tje voor jr
3-52 volw ,-,
7014
plaateden va lsen en
win pleet 30obike ac
7010
akje n groe de
op in
5532 asse
taup Heren ekanaa omvang10,-,‘E en en
o
,4
p
Sp
Te
i.g
41
.
:
en N s van gr n Piet d Ijmuiden
p
G
ri
023- dscherm ,- fiets hter to
nen
5
lin
.st. Te cl.
4
koo
een
m
here e, 2 x ge bfluw l o.a. Si 100 jr.ene
zi
t6
52
p:
zwar ternie
hand ensen
l.
10,-. oordze ooten e Greef , hed
nbla dr. m elen ebe
IJ
Te ko 54462 tot 3 jr. 30tje voor jr
uw
m
20
t,
en
el
38-3 rood e pum
,-. Te zer ni t. 50 7/8 zo Rolle .
. Tel.
taup Heren ekanaa omvang10,-,‘E en
en m
,- i.g op incl
Splin op:
.st. Te .
elkk
Te ko l: 0255 et geta z.g.a.n. merja
06-1 9. Prijs en don ps in
here e, 2 x geribfluw l o.a. Si 100 jr.ene
-518
zwar ternie
5 eu
anne
s,
w
ke
03
l.
Aut op:
uw
708 illeerd, 35,-. Zw
20,-. nblaze dr. mt. elen 7/ ebe Ro IJm.
tjes
Te ko 23214 ro per rblauw it,
mt.
8-39 t, rood en e pum
8 zo lle
r ni
voor
Te
50
en 20oweek,
paa . Maa
50 .
Dam op:
.
25,-.
r. Te
Te ko l: 0255 et geta z.g.a.n. merja
t
-103 Prijs 5 eu donke ps in wit
06-4 17, per jaargang
l.
-518
s,
nage esfiets
Aut op:
2321 ro p rbla
,
85
708 illeerd, 35,-. Zw
ja
keke Bata
mt.
er p uw. M
4
Te ko 18952 argang 2015, 20
.
oop
en 20oweek,
vu
n
50
aa
aa
w
s,
20,-. 16
r. Te
orden vers
t
Hee op:
06-4 17, per jaargang
esfie:
l.
Tel:
l moo
25,-, n. moe
8518 jaar
ts Ba
m
20
ag
ie
t
eken tavu
Te ko
952 gang 15, 20
fiets
06-8 netron bijna ni
20,-. 16
Hee op:
yata worden s, versn.
55
sa
eu
Tel:
, 18 ve 25,-, moe
Te ko 76835 msung w com
mag l mooie
t
60 eu bi gr
rsn.
Tuin op:
06-8 netron bijna ni
50,-. fiets
ro. Te il
55
sa
eu
Tel:
man set 2 st
l.
Te ko 76835 msung w com
hond d 30,-, oelen 40
60 eu bi gr
naai
Tuin op:
,-,
efi
il
ro
st
ki
et
m
se
ep 20 sm
. Tel.
nd
ac
man t 2 st
,-. Te and 20 h. elec erfiets
hond d 30,-, oelen 40
l.
.
023- ,-, vo 65,-, 5255 lwas
step efietsmnaaimac ,-, kind
se
32
20,-.
er
h.
nen
5
Tel. 02and 20,-, elec. 65 fiets3-52 volw ,-,
5532 asse
nen
5

16

16 januari 2020

HET VERHAALTJE
BIJ HET KABAALTJE

Door: Arita Immerzeel

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

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

Door: Arita Immerzeel
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De oplettende lezer zal wellicht
vermoeden, dat dit verhaaltje bij
bovenstaand kabaaltje in herhalingen gaat vallen, maar nee.
Sander van der Molen (43 jaar),
die het kabaaltje plaatste, vertelt
over hoe het verder ging en dat
er toch nog een reactie kwam. “Ik
kwam in contact met Henk Tol.
Hij bleek bleek in het bezit te zijn
van het door mij gezochte boek.
Hij woont ook in IJmuiden op nog
geen 300 meter van mij af èn we
blijken van twee kanten familie te
zijn. Zijn opa Teunis Tol is de zus
van de oma van mijn moeder, Johanna Tol”. Henk en Sander hebben tijdens hun eerste ontmoeting urenlang gepraat over de
wetenswaardigheden van hun
wederzijdse familiegeschiedenissen. Henk (79 jaar) liet Sander zelfs een filmfragment zien,
waarop Teunis Tol te zien is. Waarschijnlijk is het fragment opgenomen toen IJmuiden 50 jaar bestond. Teunis woonde toendertijd in de Prins Hendrikstraat op
de hoek van het Willemsplein in
Oud-IJmuiden en had een visdrogerij. Het verhaal gaat, dat hij de
scharrekoning werd genoemd.
“Henk’s opa was trouwens ook de
broer van mijn moeders opa”, vertelt Sander. ,,Maar dat niet alleen,
want Henk’s oma was óók de zus
van mijn moeders oma. Twee
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Wijkcomité Driehuis roept gemeenteraad en college op:

,,Nog geen besluiten nemen
over bouwlocaties’’
Driehuis - Het Wijkcomité Driehuis vraagt aan de gemeenteraad
en het college van burgemeester en wethouders om besluiten
over mogelijke bouwlocaties in
de woonkern pas te nemen nadat
met de inwoners is gesproken.
In de vergadering van de raadscommissie van vanavond staat
onder meer de vaststelling van
het ontwikkelperspectief voor de
binnenduinrand op de agenda,
waarin wordt voorgesteld om bepaalde passages in de oorspronkelijke visie te nuanceren. Ook de
Woonvisie 2040 komt vanavond
aan de orde. Hierin wordt onder
meer gesproken over de mogelijkheid tot verdichting van de bestaande woonkernen.
Het wijkcomité heeft grote bezwaren tegen bouwplannen in

de zogenoemde ecologische zone en wil voorkomen dat de gemeente hierin stappen zet zonder dat de bevolking van Driehuis
over alle voorgenomen bouwprojecten heeft kunnen meepraten.
Als alle plannen zouden doorgaan, groeit Driehuis van nu 1300
huizen naar uiteindelijk 1900 of
2000 huizen, een gegeven dat
voor grote beroering in het dorp
heeft gezorgd. Gevreesd wordt
dat Driehuis zal verstedelijken en
het authentieke karakter van het
dorp verloren zal gaan. Bouwen
binnen de ecologische zone werd
tot nu toe ook door de gemeente
als een taboe beschouwd, maar
daarin lijkt nu verandering te komen. In het voorgestelde raadsbesluit staat dat de ambitie ‘Behoud van openheid gaat vóór

ontwikkeling’ zou moeten worden genuanceerd naar ‘Behoud
van openheid is in het landschap
van de binnenduinrand een belangrijk uitgangspunt bij ontwikkelingen’ en juist dat laatste bevalt het Wijkcomité Driehuis niet.
Men is van mening dat college en
gemeenteraad onverkort moeten
blijven vasthouden aan de oorspronkelijke visie zolang de bevolking zich niet via de brede discussie over de bouwplannen in
Driehuis heeft kunnen uitspreken.
Die discussie start overigens volgende maand, want op 13 februari vindt de eerste van een reeks
inspraakavonden plaats. Deze bijeenkomsten vinden plaats onder
leiding van een hierin gespecialiseerd bureau. (Bos Media Services)

Jaar zingend inluiden met Art of Living
broers die met twee zussen getrouwd waren.” Eén en ander is nu
wel wat lastig te bevatten, maar
Sander vervolgt enthousiast zijn
verhaal over de onderlinge familieverbanden van hem en Henk.
,,Onze gezamelijke betovergrootvader, Cornelis Dekker, kwam van
oorsprong ook al uit Egmond aan
zee, net als de familie Tol. Cornelis
is op zee gebleven in de februaristorm van 1900. Zijn vrouw bleef
achter met tien kinderen en heeft
hard moeten werken om alle kin-

deren groot te brengen. Twee van
hun dochters zouden later met
twee broers trouwen.”
Sander is ondertussen een gelukkig man, omdat hij het boek
over de familiegeschiedenis Tol
te leen heeft gekregen. Van Henk.
En zich een achter- achterneef rijker weet, die net als hij van geschiedenis en verhalen vertellen
houdt.
De staande jongens op de foto
zijn de voorouders van Sander en
Henk. (Foto: aangeleverd)

Santpoort - De humanitaire vrijwilligersorganisatie Art of Living
nodigt iedereen uit het jaar zingend in te luiden. Zondag 26 januari is er van 14.30 tot 16.30 uur
in de Naaldkerk aan de Frans Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord
een ontspannen muzikale middag in het teken van ontmoeten en verbinden. De aanwezigen zingen mantra’s waarbij iedereen mee kan zingen. De melodieën en teksten zijn eenvoudig
en de herhaling zorgt voor rust in
je hoofd.
Art of Living zet zich in voor een
stressvrije, vredelievende, saamhorige wereld die begint bij jezelf.

band Good Vibes onder leiding
van zangeres en gitarist Judith
Jobse.
-Ontspannen ademoefeningen
en geleide meditatie

Bijdrage: 5 euro. Aanmelden: http://tiny.cc/nieuwjaarsbijeenkomst. Meer informatie: Ellen Doedens, info@aofl.nl of 0650957400. (Foto: aangeleverd)

Programma:
-Ontvangst met thee, chocolademelk en onder andere heerlijke
zelfgemaakte Ayurvedische hapjes.
-Mantra’s zingen met de satsang-

Derde verhuizing voor kringloopwinkeltje

Zeer geslaagde skitrip VSV-selectie
Velserbroek/St. Anton - Volgens
de traditie zoekt de selectie van
VSV in de wintertop een buitenlandse bestemming op en werd
vorig jaar het zonnige Barcelona aangedaan. Dit jaar werd van
4 tot en met 8 januari de sneeuw
van St Anton opgezocht waar de
heren hun ski- of snowboardkunsten konden vertonen.
Daarvoor was de fraaie accommodatie Chalet Alber geboekt,
waar de gastheren/vrouwen er-

voor hebben gezorgd dat het de
heren aan niets ontbrak en het
tot in de late uurtjes zeer gezellig was. Deze reis heeft er onder
meer voor gezorgd dat de teamspirit weer een dusdanige oppepper heeft gehad, dat de tweede helft van de competitie met
vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Voor zondag 19 januari staat de inhaalwedstrijd uit tegen Sporting Leiden op het programma en die wedstrijd zal een

goede opmaak zijn naar de topper thuis tegen De Kennemers op
26 januari.
De zaterdag 1 zal nog een weekje geduld moeten hebben om op
25 januari uit tegen UNO de eerste periode binnen te kunnen
slepen. Op zaterdag 18 januari zal om 14.00 uur thuis worden
geoefend tegen IJmuiden 1 en
dit soort wedstrijden staat altijd
borg voor een goede sfeer en een
volle kantine. (Foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws:

Tegenstander doet naam eer aan
Velsen - Met het Oudejaarstoernooi achter de kiezen mocht Damclub IJmuiden (DCIJ) in het nieuwe jaar direct weer aan de bak. In
Hazerswoude moesten de IJmuidenaren na een dubbele ontmoeting met Samen Sterk toegeven
dat de naam van de tegenstander
een voorteken was. Zowel het eerste tiental als het Combinatieteam
(dat helaas twee man moest missen) droop af met een nederlaag.
DCIJ 1 had tegen een over de
breedte sterkere tegenstander
moeite om kansen te creëren.
Aangezien DCIJ niet altijd even
stabiel is, was het uitkijken om
niet in het mes te lopen. Stijn Tuijtel leek vanuit een opsluiting nog
goede tegenkansen te krijgen,

maar zijn voordeel bleek niet genoeg voor de winst te zijn. Daarna
leden de IJmuidenaren twee nederlagen op rij. De stand van Jacqueline Schouten stond al snel
op knappen en ook Conall Sleutel moest een zeldzame nederlaag
slikken.
DCIJ moest lang wachten op een
tegentreffer. Jesse Bos en Kees
Pippel hadden een soepele remise, terwijl Wim Winter en Cees van
der Vlis na zwoegen ook de remisehaven bereikten. Ook bij Martin
van Dijk werd het evenwicht niet
verbroken. Alleen Krijn ter Braake
kwam in een interessant duel na
een blunder van de tegenstander
tot een overtuigende winst. Helaas moest Bram van Bakel daarna

nog capituleren: 12-8.
Het Combinatieteam IJmuiden/
Zaanstreek ging met 16-4 onderuit. Een lichtpuntje was dat de vier
remises van Jan-Maarten Koorn,
Max Doornbosch, Nicole Schouten en Zaankanter Van der Loo
gepakt werden tegen sterkere tegenstanders. Ook het jeugdviertal,
ditmaal bestaande uit Storm van
den Berg, Zion Nibte, Jens Mischke en Tamar Out (v.l.n.r. op foto),
kwam niet tot winst. Bij SNA in
Heerhugowaard ging het na een
gelijkopgaande strijd op het laatste moment nog mis: 18-14. Pleister op de wonde is dat Storm van
den Berg na twee speelrondes gedeeld topscorer van de jeugdklasse is. (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - Het kleinste kringloopwinkeltje voor het goede
doel gaat eind januari voor de
derde keer verhuizen. De winkel
van Stichting Vienna betrekt met
ingang van 1 februari een mooi
groot pand aan de Velserduinweg 21a. De vrijwilligers heten iedereen daar van harte welkom op
dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.
Natuurlijk verkopen zij daar ook
hun paardenkleding weer maar
ook veel meer servies, speelgoed,
huishoudelijke artikelen, antiek
en brocante spulletjes en (vintage) kleding.
Eigenlijk teveel om op te noemen
en met steeds een wisselend assortiment.
De opbrengst uit de winkel wordt
volledig gebruikt om de stalkosten te dekken voor de drie paardjes van de Stichting Vienna. Zo-

dat mensen met een beperking
een prachtige mogelijkheid hebben om te “spiegelen” en in contact te komen met paarden. Alles
passend, individueel en op maat.
Ook biedt Stichting Vienna dagbesteding aan voor mensen met
een beperking. Voor meer informatie www.stichtingvienna.eu of

neem contact op met een van de
vrijwilligers.
Kom vrijblijvend kijken in de winkel van Vienna. Heeft u mooie
spullen over? Zij worden blij van
elke gift onder het motto: ‘kleine
beetjes, Groot geluk!’ (Foto: aangeleverd)

OPEN DAGEN SCHOLEN

Open Huis op het
Tender College
IJmuiden - Op zaterdag 1 februari houdt het Tender College Open Huis van 10.00 tot 12.00
uur. De school is te vinden op de
Eenhoornstraat 4-8 in IJmuiden.
Het Tender College heeft twee
afdelingen, een afdeling voor
vmbo met basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte opleidingen in de profielen Economie en Ondernemen en Zorg en
Welzijn en een afdeling praktijkonderwijs met profielen: metaal,
hout, groen, horeca, verkoop/retail en zorg en welzijn/uiterlijke
verzorging. Bovendien heeft de
school een combigroep die toeleidt naar een entree-opleiding
van het MBO. De bovenbouwleerlingen van het praktijkonderwijs en de combigroep kunnen
branchegerichte certificaten behalen, zoals: VCA, lassen, schoonmaak in de groothuishouding,
werken in de keuken en vorkheftruck. Alle leerlingen krijgen extra ondersteuning en begeleiding. Er wordt gewerkt in kleine
klassen van 14 leerlingen.
De docenten op het Tender College zetten zich niet alleen in
voor het behalen van het diploma van de leerlingen, maar
ook voor hun welzijn. De school
heeft al meerdere keren de Gouden Kantineschaal van het Voedingscentrum verworven door
het hebben van een watertappunt, gratis fruit en de verkoop
van gezonde producten. Door
het schooljaar heen zijn er sporttoertoernooien voor alle klassen.
Tijdens het Open Huis zullen
leerlingen rondleidingen verzorgen en staan medewerkers van
de school klaar om informatie en
uitleg te geven. (Foto: aangeleverd)

Gymnasium Felisenum:
de school voor jou!
Velsen-Zuid - Natuurlijk, elke school zegt dat er voor iedere leerling alle aandacht is. En
terecht. Maar wist je dat het Felisenum een kleine school is,
waardoor ze dit ook echt kunnen waarmaken? Op het Felisenum kent iedereen elkaar. Er is
veel contact tussen leerlingen uit
verschillende jaren, bijvoorbeeld
door ‘loodsen’, bovenbouwleerlingen die eersteklassers vanaf dag één wegwijs maken in de
school. Zo voelen onze leerlin-

gen zich op het Felisenum direct
thuis.
Wat het Felisenum nog meer onderscheidt? Dat ze verder kijken
dan de lesstof, dat ze een brede
blik op de wereld hebben omdat
ze een gymnasium zijn: ze nemen
de klassieke talen en cultuur mee
naar de wereld van nu.
Bovendien kan iedereen op het
Felisenum zijn talenten en creativiteit ontwikkelen. Of je nu technisch bent of je meer wil verdiepen in talen en kunst of mis-

schien zelfs wel allebei: op het
Felisenum zorgen ze dat het kan.
Maar het belangrijkste is dat je altijd gewoon jezelf kunt zijn.
Ten slotte, de school is gehuisvest
tussen het groen in een prachtig
oud gebouw. Toch is het ook modern, want het gebouw is aangepast aan deze tijd. Kom het zelf
zien op de open dag, zaterdag 25
januari van 9.30 tot 13.00 uur, of
op de voorlichtingsavond voor
ouders, woensdag 22 januari om
20.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Waar zien ze
talent?

jouw

Open Huis
zaterdag 1 februari
10.00 uur - 12.00 uur

Eenhoornstraat 8, 1973 XT IJmuiden

www.tendercollege.nl

OPEN DAGEN SCHOLEN

Girls Night op het TCV en het MCIJ
IJmuiden - Vrouwen en techniek,
dat is voor veel mensen nog een
vreemd beeld. Er bestaan veel
vooroordelen over techniek, dat
het alleen maar vies werk zou
zijn, of dat je alleen maar met grote machines werkt én het allergrootste misverstand; dat techniek alleen maar voor mannen is
weggelegd. Niets is minder waar,
werkgevers zitten te springen om
meer vrouwen in de techniek,
er is veel werkgelegenheid voor
vrouwen in de techniek.
Het Technisch College Velsen
en het Maritiem College IJmuiden organiseren daarom wegens
groot succes voor het tweede jaar
op rij een open avond speciaal ken dat zij de enige zijn. Zij kunvoor meisjes, Girls Night.
nen op deze avond dus niet alleen kennis maken met techniek
Op deze avond kunnen meis- en technisch onderwijs, maar ook
jes uit groep 7 en 8 van de basis- met gelijkgestemden. Daarnaast
school kennis maken met tech- zijn er ook veel meisjes die vanniek en technisch onderwijs. Er wege de vooroordelen een techzijn veel meisjes die deze interes- nische school niet als één van de
se al hebben maar niet naar een keuzemogelijkheden zien voor
open dag gaan omdat zij den- een middelbare school. Voor al

Kom dan op onze:

deze meiden is de Girls Night in
het leven geroepen. Dus voor alle meisjes die voor de keuze staan
om een middelbare school te kiezen, kom naar de Girls Night en
beleef een leuke (en leerzame)
avond. Girls Night is op 22 januari van 18.30 tot 20.30 uur aan de
Briniostraat 12 in IJmuiden. (Foto:
aangeleverd)

Haprotech: voor een carrière
in de metaal
Velsen-Noord - Ook in 2020 is
Haprotech dé plek om je (verder)
te ontwikkelen in de lastechniek.
Door middel van een opleiding

heb je een goede basis om in de
metaal te werken, en vergroot je
je kansen in een prachtig vakgebied. Naast de dag- en avondop-

BEN JIJ EEN STOERE MEID MET
TOEKOMST DROMEN?

Een open avond
Speciaal voor meiden!
TECHGIRLS
TECHGIRLS
COLLEGE

Word jij één van onze
leidingen lassen hebben ze dit
jaar ook een basis metaalopleiding, in samenwerking met NOVA-college en House of Skills.
Wist je trouwens dat zij je ook
aan een baan kunnen helpen bij
één van hun vele opdrachtge-WWW.TECHNISCHCOLLEGEVELSEN.NL | WWW.MARITIEMCOLLEGEIJMUIDEN.NL
vers? Als je via Haprotech werkt
kun je continu je kennis bijspijkeren, en al werkende je steeds
verder ontwikkelen. Of je nu wilt
Als je al weet dat je komt geef je dan alvast telefonisch op!
werken aan een luxe jacht, aan
een grote constructie of in de
machinebouw, er is van alles mogelijk. Dus: interesse in een carrière in de metaal? Informeer
eens naar de mogelijkheden.
(Foto: aangeleverd)

GIRLS NIGHT
22 januari 18:30 - 20:30 uur

Als je al weet dat je op de Doe Middag komt geef je dan alvast telefonisch op!

OPEN AVOND

DOE MIDDAG
29 januari
14:30 - 17:00 uur

07 februari
18:00 - 21:00 uur

Kijk voor meer informatie op onze websites:

WWW.TECHNISCHCOLLEGEVELSEN.NL
of

WWW.MARITIEMCOLLEGEIJMUIDEN.NL
of neem contact op via:
informatie@technischcollegevelsen.nl
informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
of 0255 - 54 69 00

OPEN DAGEN SCHOLEN

INFORMATIE
AVOND
Kom
kennismaken
en ontdekken
hoe we samen aan
jouw toekomst
kunnen werken

MAVO HAVO VWO
maandag 20 januari
19.30 uur
Briniostraat 16
VMBO
dinsdag 21 januari
19.30 uur
Platanenstraat 50

OPEN HUIS
vrijdag 31 januari
19.00 – 21.00 uur
zaterdag 1 februari
10.00 – 13.00 uur
vellesancollege.nl

Vellesan College

Informatieavonden voor ouders
IJmuiden - Op maandag 20 januari en dinsdag 21 januari is
er op het Vellesan College een
informatieavond voor ouders
van achtstegroepers die voor
de keuze van een middelbare
school staan. Beide avonden
starten om 19.30 uur.
De informatieavond op maandag
20 januari is voor ouders die geïnteresseerd zijn in de mavo, havo
of vwo of wiens kind een dubbel advies krijgt (bv kader-mavo
of mavo-havo). In een algemeen
deel komt het onderwijs van het
Vellesan aan bod en kunt u kennismaken met de school, de rector, de afdelingsleiders en mento-

ren. Onderbouw-leerlingen vertellen over hun ervaringen met
het Vellesan College. Daarna kunt
u zich verdiepen in de speciale klassen zoals de opstroomklas
kader-mavo of mavo-havo, de
sportklas, de dansklas of het iPad
onderwijs. De informatieavond
op dinsdag 21 januari is voor ouders die meer willen weten over
vmbo basis en kader. Ook dan
wordt er gestart met een algemeen deel over de school, met de
rector, afdelingsleider, mentoren
en onderbouw-leerlingen. In het
tweede deel van de avond krijgt
de opstroomklas en de sportklas
aandacht, maar kunt u ook meer

Kennemer College Mavo klaar
voor de Nieuwe Leerweg
Regio - Door recente berichtgeving in de media zou het beeld
kunnen zijn ontstaan dat het Kennemer College de gemengde
leerweg niet meer aanbiedt vanaf het komende schooljaar. Rob
Feenstra, directeur van de mavo,
wil daar graag wat nuancering
in aanbrengen. ,,Voor de mavo
geldt dat de gemengde leerweg
wel degelijk blijft bestaan. Leerlingen die bij ons in de bovenbouw kiezen voor het vak Hbr
(Horeca, bakkerij en recreatie),
starten daarmee in de gemengde
leerweg. De keuze 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 vakken,
dus zullen er 6 theorievakken verschijnen naast Hbr op de meeste
cijferlijsten.

Hiermee halen zij automatisch
ook een diploma voor de theoretische leerweg (de mavo) met de
zes theorievakken.” Feenstra wijst
ook op de zogenaamde mavo+
route: ,,Daarnaast bestaat de zogenaamde
mavo+-leerroute,
waarbij een praktisch vak wordt
gekozen richting techniek of economie. Leerlingen die deze route kiezen halen een TL-diploma
en krijgen voor hun praktische
vak een certificaat, waarmee instroom in het MBO makkelijker
wordt gemaakt.” Gezien de landelijk ontwikkelingen loopt het
Kennemer College locatie mavo
al een aantal jaren vooruit. Rob
Feenstra: ,,De theoretische leerweg en de gemengde leerweg
zullen samengaan in de “Nieuwe
Leerweg”: de huidige mavo zal
voor iedereen worden aangevuld
met een praktisch programma.
Dat is tenminste het plan van het

Ministerie, ondersteund door het
Platform TL en geadviseerd door
de VO raad. De jarenlange ervaring die het Kennemer College mavo op dit vlak heeft zal de
overstap naar de nieuwe leerweg
vergemakkelijken. Het huidige
programma zal met aanvullingen
worden aangepast aan de criteria
die het ministerie zal gaan stellen.
Tot die tijd zal het GL-programma HBR gewoon doordraaien en
kunnen alle andere TL/GL leerlingen op onze mavo terecht om
te gaan voor een mavo of mavo+
opleiding met techniek en economie.” De mavo-directeur is enthousiast over de op handen zijnde ontwikkelingen:
,,Door deze onderwijsvernieuwing ontstaat een systeem met
een groot aantal voordelen voor
leerlingen én ouders: een overzichtelijker schoolsysteem voor
de keuze na het po, grotere mo-

te weten komen over bv LWOO
onderwijs. Beide informatieavonden zijn boeiend en zeer de
moeite waard. Zo kan men zich

als ouder goed verdiepen in wat
het Vellesan College te bieden
heeft. Ontdek hoeveel keuze er is
op het Vellesan College en welke

kansen we leerlingen bieden. De
school ziet u graag verschijnen
op 20 of 21 januari. (Foto’s: aangeleverd)

tivatie voor het schoolwerk door
eigen keuzes en door praktischer
gericht onderwijs, een gedegen
en afgewogen voorbereiding
op het vervolgonderwijs en een
bredere kijk op de individuele
en maatschappelijke toekomst.
Daarnaast kunnen we meer
maatwerk bieden, zowel op individueel niveau als op het niveau
van de school en de regio.”

Op de website van het TL-platform is te lezen dat uit een raadpleging onder TL/mavo-leerlingen naar voren komt dat dit
ook de issues zijn waar de leerling aan denkt bij een vernieuwing. Vooral maatwerk en flexibilisering scoren hoog. Dit sluit
ook aan bij de ervaringen met
de nieuwe examenprogramma’s
in de beroepsgerichte vakken.

Vooral de keuzeonderdelen van
de programma’s zijn een groot
succes. Rob Feenstra: ,,Op 22 januari is onze Open Dag. Iedereen
die vragen heeft of benieuwd is
naar ons schoolsysteem is van
harte welkom. Zeker de leerlingen met een TL/GL-advies!”
Meer informatie: www.kennemercollege.nl. (Foto: aangeleverd)
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Schakelkastje wordt hersteld

Reconstructie informatievoorziening
sinterkoelers TataSteel
Velsen - Begin december is Provinciale Staten geïnformeerd
over de situatie rondom de sinterkoelers van Tata Steel. De
sinterkoelers bleken meer stof
uit te stoten dan vergund. Op
verzoek van Provinciale Staten
is een reconstructie opgesteld
over de wijze waarop het proces en de informatievoorziening zijn gelopen.
De reconstructie richt zich op het
samenspel tussen Tata Steel, de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), de ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Holland, de verantwoordelijk gedeputeerde en het
college van Gedeputeerde Staten.
Ook is een uitgebreide tijdlijn opgesteld, waarin is beschreven wie
op welk moment wat wist over de
sinterkoelers.
Op basis van de reconstructie
worden de volgende voorlopige

conclusies getrokken:
• Bij de feitelijke opvolging rondom de sinterkoelers is door de
betrokkenen juist gehandeld op
basis van de op dat moment beschikbare informatie;
• de informatievoorziening is op
verschillende momenten onvoldoende op schrift gesteld en was
niet tijdig;
• in de vergunning van 2007 is
een norm voor de sinterkoelers
opgenomen die daar niet op die
manier in terecht had moeten komen; en
• dat de wijze waarop de provincie vergunningen, toezicht en
handhaving (VTH) heeft georganiseerd, hoe de provincie daarop
toe ziet en hoe de escalatieladder bij incidenten wordt gehanteerd, moet worden verbeterd in
samenspraak met de OD NZKG.

of aanvullende inzichten en conclusies.

Vervolgacties
De provincie Noord-Holland is
vergunningverlener en toezichthouder. Het is de taak van de provincie de balans tussen de activiteiten van bedrijven in NoordHolland en de leefbaarheid te bewaken en toe te zien op de naleving van de gestelde voorschriften. De situatie bij de sinterkoelers laat zien dat voor Tata Steel
een meer programmatische aanpak nodig is om deze taak goed
te kunnen vervullen. In deze programmatische aanpak worden
prioriteiten gesteld over de inzet
richting Tata Steel om de meeste
winst op het gebied van gezondheid en vermindering van hinder
te behalen.
Een gezondere leefomgeving
De komende tijd vinden nog ver- blijft daarbij het uitgangspunt.
schillende onderzoeken plaats. (foto: aangeleverd door Provincie
Deze kunnen leiden tot nieuwe Noord-Holland)

Driehuis - In de laatste editie van
deze krant in 2019 plaatsten we
deze foto van een beschadigd
schakelkastje aan de Nicolaas
Beetslaan. Omwonenden vroegen zich af waar het schakelkastje, dat al geruime tijd zwaar beschadigd was, toe diende. Navraag door de redactie van deze
krant leerde dat het kastje toebehoort aan kabelexploitant Ziggo. Bij het bedrijf bleek men niet
op de hoogte te zijn van de schade, omdat de verantwoordelijke zich niet heeft gemeld. Men
sluit niet uit dat de beschadiging is ontstaan tijdens het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainers. Hoewel de voorzijde van het kastje geheel verdwenen is, bleef de apparatuur in het
kastje gespaard. Omdat alles gewoon bleef werken, kwamen er
ook geen klachten van klanten
van Ziggo over de ontvangst.
Een woordvoerder van Ziggo reageert: ,,En zolang alles goed blijft
werken kan zoiets dus even on-

gemerkt blijven. De goede actie
van de buurtbewoners om het
kastje te beschermen met plastic heeft daar zeker aan meegewerkt.’’ Inmiddels is het herstellen van het kastje ingepland. Ook
wordt bekeken of het mogelijk is

om het schakelkastje beter te beschermen of te verplaatsen vanwege het blijvende risico op beschadigingen tijdens de vuilophaal. Het is nog niet duidelijk op
welke termijn dit alles te realiseren is. (Bos Media Services)

Hoge sopranen
gezocht

Velsen-Noord - Lady’s Voice, een
vocale groep van veertien vrouwen woonachtig tussen Castricum
en Haarlem, is op zoek naar enkele hoge sopranen. De nummers
die worden gezongen zijn veelzijdig: van pittige nummers tot lichte
a capella en close harmony muziek.
Hoge sopranen die het leuk vinden
om op een uitdagend niveau te zingen, thuis te oefenen en een aantal
malen per jaar op te treden kunnen
een van de repetitie-avonden bijwonen. Lady’s Voice repeteert elke
dinsdag vanaf 20.00 uur in Wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord. App
of bel voor meer informatie met
Annelies de Gelder: 06-23789611,
of mail via: info@ladysvoice.nl. Kijk
ook op de website: www.ladysvoice.nl. (Foto: aangeleverd)

Tentoonstelling Museum Kennemerland
over PA-driehoek verlengd
Regio - Zoek in bijvoorbeeld
Google Maps naar de PA-driehoek en je wordt midden in het
gelijknamige gebied in Beverwijk gezet.
Dit gebied tussen de Baanstraat,
de Romerkerkweg en de Kees
Delfsweg is genoemd naar de
Pedagogische Academie die er
tot 1984 gesitueerd was.
Deze PA vestigde zich hier als
Bisschoppelijke Kweekschool in
1906. Langs de randen van de
driehoek komen nevengebouwen zoals het zusterhuis, de leerschool en het internaat. Het is
een besloten gemeenschap die
als een ‘Burcht’ wordt ervaren.

Gildewandeling in Haarlem
Regio - Zaterdag 18 januari om
13.30 uur organiseert Gildewandelingen Haarlem een uniek arrangement waarbij u de geschiedenis induikt van de drukkerijen van Haarlem.
We wandelen langs historische

plekken die met de rijke drukkersgeschiedenis te maken hebben, drinken een drankje in de
v.m. Enschedé- drukkerij en eindigen met een bezoek aan de
Enschedé- tentoonstelling in de
Janskerk.

Dit arrangement kost slechts 9
euro per persoon, incl drankje. Aanmelden kan via www.gildewandelingenhaarlem.nl
of
via de mail; gildewandelingen@
gmail.com. (Tekening: aangeleverd)

In de Toneelschuur

Lampje, theaterbewerking naar
bestseller van Annet Schaap
Regio - Op zondag 19 januari, om 19.00, speelt Maas theater
en dans de voorstelling Lampje in
de Toneelschuur, Haarlem. Lampje is een avontuurlijke en ontroerende familievoorstelling naar het
succesvolle jeugdboek van Annet Schaap. In 2018 won Schaap
met haar debuut alle belangrijke
jeugdboekenprijzen: de Gouden
Griffel, de Boekenleeuw, de Nien-

ke van Hichtumprijs en de Woutertje Pieterse Prijs. Lampje toert
tot en met 5 april door heel Nederland.
Het is een indrukwekkend verhaal over Lampje, de dochter van
een vuurtorenwachter, die in een
stormachtig avontuur terecht
komt. Alleen en verloren ontmoet
ze geheimzinnige zeewezens,
droevige kermisklanten en woes-

te piraten. En steeds overtreft ze
zichzelf in dapper, volhardend en
liefdevol zijn.
De voorstelling Lampje is een
beeldende vertelling met woeste
drinkmuziek en droevige verlangliedjes van Djurre de Haan en met
een poëtisch uitzicht op zee.
Tickets: 023 517 39 10 / toneelschuur.nl.

Dinsdag 14 januari 2020, precies
50 jaar na de ontruiming door
de politie van de bezette Kweekschool zou deze tentoonstelling
hierover afgesloten worden. Echter door de geweldige belangstelling hebben we besloten deze tentoonstelling te verlengen
tot en met 2 februari.
Tevens is er nu uniek beeldmate-

riaal te zien van de ontruiming,
bijna 50 jaar na dato gevonden
in de archieven van de Cineclub
uit Amsterdam.
Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Wester-

Nationale Jeugd Brassband
bij het Leger des Heils
Regio - Het Leger des Heils in Kennemerland krijgt op zondag 19 januari bezoek van de Nationale
Jeugd Brassband van het Leger des
Heils. Zij zullen op zondagochtend
de samenkomst verzorgen en geven na afloop een koffie-concert in
het des Heils gebouw aan de Geysendorfferlaan 4 in Beverwijk. Aanvang van de samenkomst is 10.00
uur.

le installatie vond plaats tijdens het
jaarlijkse Najaarsfestival van het Leger des Heils in oktober 2013.
De band is ontstaan uit de samenvoeging van de Regionale Jeugd
Brassband Zuid-Nederland en
Noord-Oost Nederland. De band
bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste jongeren in de leeftijd van 16 tot
en met 35 jaar die door de muziek
hun geloof in God uit willen dragen.
De jongeren komen uit verschillenDe Nationale Jeugd Brassband (NJB) de korpsen in het land, van Leeukwam in september 2013 als band warden tot Treebeek en van Den
voor het eerst bij elkaar tijdens een Haag tot Almelo. De band komt
studieweekend in Ede. De officië- eens per maand ergens in Neder-

houtplein) Beverwijk. Openingstijden: woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.
Toegangsprijs: 5 euro. www.museumkennemerland.nl.
(Foto:
aangeleverd)

land bij elkaar voor een studiedag.
Tijdens een studiedag worden er repetities gehouden, wordt er met elkaar aandacht besteed aan het geloof en vindt aan het einde van de
dag een concert plaats.
De muzikale leiding van de NJB is
in handen van Robbert Marseille en
de algemeen leider van de band is
Arjen Visser.
Voor meer inlichtingen en of opgave kan men bellen met telefoonnummer 06-44535665 of via
de website www.legerdesheils.nl/
korpskennemerland.
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Inzameling om verhuizing asiel te bekostigen:

,,Griekse honden redden van afschuwelijke dood’’
IJmuiden - In Griekenland is vrijwel niets geregeld voor de opvang van zwerfhonden. De trouwe
viervoeters worden veelal aan hun lot overgelaten en sterven vervolgens een vreselijke dood. Mandy Beets (33) zet zich in voor de opvang en herplaatsing van deze honden. De geboren en getogen
IJmuidense zag vorig jaar met eigen ogen hoe groot het dierenleed werkelijk is, in gebieden die gewoonlijk aan het oog van toeristen onttrokken blijven. Nu zamelt ze geld in voor de bouw van een
nieuw asiel in Griekenland.
Vorig jaar maart startte Mandy
Beets als vrijwilliger voor een organisatie die zich bezighoudt met
het opvangen van Griekse zwerfhonden. Ze vertelt: ,,Ik wilde altijd
al vrijwilligerswerk doen, om iets
te kunnen betekenen voor dieren. Ik heb bijvoorbeeld ook in
het asiel hier in IJmuiden gewerkt.
Via een oud-klasgenoot kwam ik
in contact met een organisatie
die zwerfhonden bij gastgezinnen plaatst. Zij was daar zelf ook
opvanger en ik heb toen met mijn
man besproken dat wij het ook
zouden gaan proberen, om te kijken of het ons zou bevallen.’’
In ongeveer een half jaar tijd hebben Mandy en haar gezin tijdelijk
onderdak geboden aan vijf honden.
Intussen reisde Mandy zelf in juli naar Griekenland om de situatie te plekke te bekijken. ,,Ik
was al eerder in Griekenland geweest, maar dan gewoon als toerist. Dan zie je niet echt hoe groot
het dierenleed daar werkelijk is.
Nu kwam ik op plaatsen waar normaal geen toeristen komen en
wat je dan ziet, is echt verschrikkelijk. Honden, die aangereden
zijn en die men vervolgens langs
de kant van de weg aan hun lot
overlaat. Ze liggen daar eigenlijk
gewoon te wachten tot ze overlijden.’’

Vergiftiging
Waar in Nederland tegenwoordig strenge regels gelden voor
de omgang met dieren, is men in
Griekenland nog lang niet zo ver.
Een dierenpolitie kent men er niet
en ook dierenambulances komen
in dat land niet voor. ,,Er is wel
een wet die het welzijn van dieren moet verbeteren. Sinds 2012
is dierenmishandeling verboden,
maar die wet wordt niet gehandhaafd. In plaats daarvan wordt de
bevolking actief opgeroepen om
zwerfdieren te doden. Een aantal keren per jaar vindt vergiftiging plaats, maar honden of katten worden ook opgehangen of
doodgeschoten.’’ Mandy kwam
tot de conclusie dat er nog heel
veel moet gebeuren om de vele zwerfhonden in Griekenland
te kunnen redden van deze afschuwelijke dood. Tegelijk kwam
ze ook tot de conclusie dat haar
eigen ideeën over de hulpverlening niet overeen kwamen met
de koers die de organisatie, waarvoor ze als opvanger werkte, wilde varen. Daarom besloot ze om
een eigen organisatie op te richten: Story of the Strays. Vertaald
in het Nederlands betekent die
naam ‘Verhaal van de zwerfhonden’ en daarmee is precies verteld
wat Mandy met haar organisatie
beoogt. Ze wil het verhaal ach-

euro koop je daar best een groot
stuk land, dus dat is een reële optie voor de toekomst.
Maar eerst maar eens deze verhuizing. Het zou echt verschrikkelijk zijn als ze op straat komen
te staan.’’

ter de zwerfhonden vertellen en Adoptieprocedure
daardoor begrip creëren en fond- Zelf heeft Mandy Beets vooral een
sen werven.
zwak voor de volwassen honden
die in de opvanglocatie verblijVerhuizing
ven. ,,De puppy’s komen eigenlijk
De stichting werkt samen met Kel- altijd wel weer snel aan een huisly Stefanidou en haar man. In de je. Maar ik heb gezien dat er heel
plaats Kozani hebben zij er hun le- veel volwassen honden bij zijn die
venswerk van gemaakt om zwerf- allemaal veel potentie hebben. En
honden op te vangen. Op dit mo- elke dag komt er wel weer eentje
ment verblijven er rond de tachtig bij. Ik wil graag het verhaal van die
honden op het terrein, maar de honden vertellen. Het verhaal dat
locatie waar het asiel nu gehuis- ze niet zelf kunnen vertellen. En ik
vest is, zal nog maar enkele maan- wil zo veel mogelijk honden kunden beschikbaar zijn.,,Het land is nen redden.’’
door de eigenaar verkocht en dus Dat redden geschiedt door midmoeten Kelly en haar man daar ui- del van een adoptieprocedure,
terlijk eind mei weg. Ze hebben al die op www.storyofthestrays.nl
een nieuw stuk grond op het oog, gedetailleerd wordt toegelicht.
dat ze kunnen huren. Maar daar Voor 350 euro kan een hond uit
moet dan snel een nieuw asiel Griekenland worden geadopworden gebouwd.’’ Om de kos- teerd, inclusief de kosten voor
ten voor deze verhuizing te kun- de vlucht. De hond is dan vollenen dragen, zamelt Mandy Beets dig gevaccineerd, gechipt en ontnu, samen met haar collega Man- wormd. Ook is de hond dan in het
dy Postma, in Nederland geld in. bezit van een Europees paspoort.
Een bedrag van vijfduizend eu- Maar om het voortbestaan van
ro is in eerste instantie nodig om het Griekse asiel te kunnen garanhet asiel te kunnen verhuizen en deren, is in eerste instantie vooral
de zwerfhonden die er nu ver- geld nodig.
blijven te kunnen redden. Voor Door een bedrag over te maken
de langere termijn heeft de stich- op NL97BUNQ2038468257 ten
ting als wens om uiteindelijk een name van Story of the Strays kan
eigen stuk grond in Griekenland een wezenlijke bijdrage worden
te kopen, zodat niet opnieuw het geleverd aan het voortbestaan
risico bestaat dat men er opeens van het asiel. Ter indicatie: de honweg moet. ,,Voor 8000 tot 9000 den eten samen ongeveer veer-

Mandy Beets met een pup, die door de vorige eigenaar in een vuilnisbak
was gedumpt. Helaas is het diertje een dag later aan de gevolgen van
steekwonden overleden (foto: Suzan Kastanias)
tig kilo voer gegeten, een kostenpost van ongeveer 750 euro
per maand. De huurkosten voor
de grond en de kosten voor me-

dische zorg komen daar nog bij.
Alles bij elkaar wordt ongeveer
1700 euro per maand uitgegeven.
(Tekst: Bos Media Services)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op: Kijk voor het actuele nieuws op:
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EN HOFGEEST.NL

WWW.JUTTER.NL
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IJmondgemeenten ondertekenen landelijke
Schone
Akkoord
Bezoek
onze Lucht
website:
IJmond - In 2030 50 procent gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Dat staat
centraal in het Schone Lucht Akkoord. Ruim 35 gemeenten en 9 provincies ondertekenden maandag 13 januari dit landelijke akkoord, met minister van Veldhoven (Milieu en Wonen). Namens de
IJmondgemeenten ondertekenden de wethouders Haydar Erol (Beverwijk), Krijn Rijke (Heemskerk), Jelle Brouwer (Uitgeest) en Sebastian Dinjens (Velsen) het akkoord, dat het startschot is om
aan de slag te gaan. Inwoners en het bedrijfsleven worden bij de uitwerking van de plannen betrokken.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm
verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. “Er
is dus nog veel gezondheidswinst te boeken”, vertelt wethouder Sebastian Dinjens van de ge-

meente Velsen. “In 2016 hebben we als IJmondgemeenten in
het rapport ‘Ruimte voor schone
lucht’ de wens uitgesproken de
IJmond gezonder te maken en
de luchtkwaliteit te verbeteren.
Het Schone Lucht Akkoord (SLA)
gaat hier ook van uit en is daar-

mee een trendbreuk. Waar de afgelopen jaren is ingezet op het
behalen van de Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide, gaat het SLA verder en
werkt het toe naar de strengere gezondheidswaarden van de
WHO, die strenger zijn dan de Eu-

ropese grenswaarden.”
Met de ondertekening van het
landelijke Schone Lucht Akkoord
kan hier verder invulling aan
worden gegeven.

de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer,
mobiele werktuigen, landbouw,
scheepvaart, industrie en huishoudens.

verbetering van luchtkwaliteit
gemiddeld 4 maanden langer leven. De IJmond is een dichtbevolkt gebied met relatief hoge
concentraties luchtvervuiling. De
afgelopen jaren is nationaal, regionaal en lokaal ingezet op het
behalen van Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Het Schone
Lucht Akkoord gaat hierin echter een stapje verder: gezondheidswinst staat centraal, waarbij
wordt toegewerkt naar de WHOadvieswaarden (gezondheidswaarden). (Foto: aangeleverd)

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Bezoek onze website:
Vermindering uitstoot fijnstof
en stikstofioxiden
De Omgevingsdienst IJmond
(ODIJ) heeft de opdracht samen
met de gemeenten, GGD en andere betrokken partijen een uitvoeringsplan te maken en dit
vervolgens uit te voeren. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van

Gemiddeld 4 maanden langer
leven
Luchtverontreiniging behoort,
naast overgewicht, tot de belangrijkste risicofactoren voor de
gezondheid. Gemiddeld leven
Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter. Het
streefresultaat is dat mensen in
Nederland ten gevolge van de

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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Eenzaam na een groot verlies
Ervaringen uitwisselen over eenzaamheid na het overlijden van iemand die je lief is tijdens de “Week
tegen de eenzaamheid”.

De glans is er van af. Waarom zou je
nog moeite doen?

Alweer 15 jaar dichtbij Alleen naar bed en alleen weer op. In
je eentje bedenken wat er vanavond
Voor een betaalbare uitvaart..
gegeten moet worden, de hele dag zien
door te komen. Dag in, dag uit. Je gaat
alleen naar een verjaardag, en je komt
terug in een stil huis. Niemand om
Jan Gijzenkade 75
mee na te praten. Alleen op vakantie
en ook met de feestdagen ben je alleen.
2025 BC Haarlem

niet in je verdriet te blijven hangen,’
zegt een ander goedbedoeld. Je omgeving vraagt amper nog hoe het gaat
met je verdriet. En, bang om anderen
nog tot last te zijn, vertel je ook zelf
maar niet meer spontaan dat je haar
eigenlijk iedere dag steeds meer mist.
Je wilt immers ook niet zeuren. Dat is
niet gezellig. Langzaam raak je steeds
meer geïsoleerd in je verdriet en voel
je je ieder dag eenzamer.

Laan van Meerestein 10
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is toch al een jaar geleden?” zegt
Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg“Het
de een. “Het is tijd om door te gaan en

koos hier niet voor. Het lot besloot
www.luvu.nl Je
dit voor je.

023 - 5 371 375
06 - 25 077 451

Gelukkig heb je vrienden. Helaas
moet nummer één op zijn kleinkind
passen, nummer twee moet naar een
vergadering, de derde heeft even geen
zin, nummer vier is met zijn gezin een
weekje weg en nummer vijf reageert
niet op je berichtjes. Moedeloos pak
je de afstandsbediening en schenk je
nog maar een biertje in.

Samen naar een waardig afscheid..

Het gemis wordt met de dag groter en
het verdriet steeds zwaarder te dragen.

Uitvaartzorg Jess

ica IJzer dec 2018

nw.indd 1
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Om de eenzaamheid onder ouderen
te verminderen, organiseert de gemeente Bloemendaal van 1 tot 8 oktober met een aantal lokale organisaties
ontmoetingen tussen ouderen in het
kader van de landelijk actie “de week
tegen de eenzaamheid”.
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afscheid'
Bekwaam, Betrokken & Betaalbaar
Ieder mens verdient een
mooi afscheid. Daarom
ondersteunen en
inspireren wij u graag bij

het organiseren van een
Lokale uitvaartverzorgster Jessica
persoonlijk afscheid van
IJzer komt in haar werk regelmatig
eenzame oudere mensen tegen. “Het
uw dierbare. U kunt ons
Wilma Smit, Nanou Kurstjens
is schrijnend om het verdriet en de inbellen op: 088 927 3570.
Marga Konst
tense eenzaamheid te zien en te voelen bij mensen die,
na welvan
70 een
jaarnieuw jaar maken veel dan de hoogtepunten in een mensenleven.
Aansoms
het begin
Wilt u een overlijden
samen, hun partner
hebben
mensen
lijstjesmoeten
met goede voornemens voor Omgaan met verlies, rouwen om een geliefmelden?
verliezen.”
een naaste... ga er maar aan
het komende jaar. Ze kijken terug op de mooie de, een kind,
Bel
dan 0800
Yarden
Uitvaartzorg
Zij kan zich dan
ook goed vinden
inafgelopen
helaas
geen8192.
handboek voor. Er is
hoogtepunten
van het
jaar
en ma- staan. Er is
de slogan van de
landelijke
actie:
ken
plannen voor
de‘Dé
komendeKennemerland
zomervakantie, niemand die je kan vertellen hoe je het beste
Zijlweg een
183 nieuw
eenzaamheid oplossen
kanbaan,
niemand,
kunt leven met deze pijn. Pijn die er altijd
die nieuwe
dat andere huis...
2015 BG
Haarlem
maar iemands eenzaamheid
doorbrejaar brengt immers
volop nieuwe
kansen
en is. Soms sluimerend op de achtergrond, dan
ken, kunnen wemogelijkheden
allemaal.’
met zich mee.www.yarden.nl
Voor veel men- weer heftig en allesomvattend. Maar het is er
T 088 927 3570
altijd. Praten kan helpen, muziek kan troossen....
Jessica IJzer: “Rouwen is namelijk
ten, een lekker potje janken kan opluchten,
keihard in je eentje
werken
je
Er is echter
ookaan
een groep
mensen die het af- maar de pijn gaat niet weg. En dat hoeft ook
verlies. De wegelopen jaar te ma- niet. De pijn is een vertaling van de liefde die
reld
dendert
ken heeft gekregen men voelt voor diegene die men los moest ladoor,
terwijl
met de pijn van ten. Een nieuw jaar verandert daar niets aan.
jij er dagelijks
verlies en een nog
aan wordt herveel grotere groep Wij wensen iedereen een mooi nieuwjaar
innerd. Het is
mensen die die pijn toe, in goede gezondheid. En vooral wensen
belangrijk om
al jarenlang met we dat diegenen die moeten leven met de pijn
daar met anzich
meedraagt. van verlies een manier vinden die hen past.
deren over te
Verlies dat groter is Heb het goed in 2020!
kunnen praten. Al is het
maar
om je even niet alleen te hoeven
voelen in je eenzaamheid.”

Nieuwjaar

Iedereen die zich eenzaam voelt na het
overlijden van iemand die hem of haar
lief is, is daarom van harte welkom
op woensdag 2 oktober om 15.00 uur
bij Uitvaartzorg Jessica IJzer in Sparrenheuvel aan de Bloemendaalseweg
139 te Bloemendaal. Daar kunnen op
informele wijze onder begeleiding
Een familiebedrijf
dat
van een deskundige ervaringen
worden uitgewisseld. Graag van te voren
maximale kwaliteit te
aanmelden via 06-83595938.

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal
door kleinschaligheid in staat is een
bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring,
persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

sbl 130x95 Uitvaar
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Wij bieden u
een uitvaart
vanaf € 2.695,Ongeacht lidmaatschap of
waar u verzekerd bent.
Kijk voor meer informatie en/of
een duidelijk kostenoverzicht op
www.uitvaartverzorgingeeken.nl
of bel 0251-231262.
Madeleine La Croix, Ingeborg Eeken,
Marit Sloot en Ivo Eeken

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
023 - 532 44 86, info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl
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'Wij helpen u graag bij
een goed afscheid'
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Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom

Voorlichtingsochtend
Westerveld op 1 februari

ondersteunen en inspireren wij u graag bij het

organiseren van een persoonlijk afscheid van uw
dierbare. U kunt ons bellen op: 088 927 3570.
Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag, ook

Voel de historie; lopend door de sfeerals u niet of elders verzekerd bent. Op yarden.nl
volle ruimtes, voorzien
van hedendaagse
voorzieningen.vindt u meer informatie over onze dienstverlening.
Hoor niks, behalve de stilte en de rust
van de natuur waar Westerveld zo bekend
om staat.
Zie de gastvrijheid en persoonlijke aanWij nodigen uYarden
uit Uitvaartzorg Kennemerland
Zijlweg 183
Op zaterdag 1 februari
verzorgen wij van dacht van onze medewerkers.
Wilma Smit, Nanou Kurstjens
& Marga Konst
2015
BGuitgebreide
Haarlem rond9.30 tot 12.00 uur
een
leiding, waarbijwww.yarden.nl
we u alles vertellen over Kortom: bekijk, ervaar, voel, hoor en zie
de mogelijkheden
en dienstverlening
van Westerveld, een unieke kennismaking
T 088
927 3570
met een bijzondere plek.
Westerveld.
Yarden Uitvaartzorg Kennemerland
Westerveld: modern met allure. Eén van
Wilma Smit, Nanou Kurstjens
de meest bijzondere
gedenkparken van
& Marga Konst
ons land. De prachtige natuur in het heuvelachtige landschap biedt een unieke
omgeving voor een persoonlijk afscheid.

Bekijk alles wat Westerveld te bieden
heeft; van afscheidskamers tot een sfeervol horecapaviljoen.
Ervaar de mogelijkheden voor invulling
van een persoonlijk afscheid.

Interesse?
Geef u op vóór 30 januari via:
info@bc-westerveld.nl o.v.v. rondleiding
en het aantal personen.

Zijlweg 183
2015 BG Haarlem
www.yarden.nl
T 088 927 3570

'Wij helpen u graag bij
een goed afscheid'
Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom
ondersteunen en inspireren wij u graag bij het
organiseren van een persoonlijk afscheid van uw
dierbare. U kunt ons bellen op: 088 927 3570.
Wilt u een overlijden melden?

Wilma Smit, Nanou Kurstjens & Marga Konst

Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag, ook
als u niet of elders verzekerd bent. Op yarden.nl

‘Wij helpen u graag bij
een goed afscheid’

vindt u meer informatie over onze dienstverlening.

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom ondersteunen en
inspireren wij u graag bij het organiseren van een persoonlijk
afscheid van uw dierbare. U kunt ons bellen op: 088 927 3570.
Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag, ook als u niet of
elders verzekerd bent. Op yarden.nl vindt u meer informatie over
onze dienstverlening.

kunstatelier

Uitvaartinspiratie
In onze showroom aan de A Hofmanweg hebben wij een inspiratiecentrum voor alles rondom een uitvaart.
In huiselijke sfeer kunnen wij u informeren over alle facetten die een uitvaart met zich mee brengt, denk daarbij aan
uitgebreide informatie op het gebied van begraven of cremeren. Wat zijn de mogelijkheden om uw dierbare te gedenken voor, tijdens of na een begrafenis/crematie.
Graag laten wij zien dat er veel meer mogelijk is dan gedacht
Gratis check van uw uitvaart en/of begrafenis polis(sen)
Advies voor een passend uitvaartbedrijf en/of ondernemer
Informatie over gedenkmonumenten of asbestemmingen
Troupin bestaat sinds 1898 en heeft een ruime kennis opgedaan bij alle bovenstaande facetten. Wij zijn een onafhankelijke partij en hebben geen voorkeur om met bepaalde locaties of uitvaartbegeleiders samen te werken. Het gaat
ons om het afscheid zoals u wenst en daar zullen wij u op een professionele en persoonlijke manier in begeleiden.
19-12-18
.indd 1
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IJzer
Jessicavan
• Groot assortiment gedenkmonumenten en asbestemmingen • Kistens Nwgemaakt
regiohout
Uitvaartzorg
sbl 130x95
Haarlem
• De grootste collectie assieraden • Unieke handgeblazen urnen van kristalglas

A Hofmanweg 28, 2031 BL Haarlem
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
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Gebouw Vellesan College
ontruimd vanwege irriterende stof
ruimd nadat er een irriterende
stof was waargenomen. In twee
minuten tijd werden alle aanwezigen uit het gebouw geleid en
opgevangen in het andere pand
van de onderwijsinstelling. Drie
personen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken, omdat ze met de irriterende stof in contact waren gekomen. Volgens rector Marc Boelsma ging het om pepperspray,
dat in een prullenbak werd aangetroffen.
De politie heeft onderzoek gedaan naar de herkomst van de
pepperspray, maar vooralsnog is
onduidelijk wie verantwoordelijk
is geweest voor deze actie.
De ontruiming verliep volgens
IJmuiden - Het onderwijsge- ge aan het Tiberiusplein is vori- Boelsma geheel volgens protobouw van het Vellesan Colle- ge week woensdagochtend ont- col. (Foto: Michel van Bergen)

Jubilarissen bij muziekvereniging Soli
Velsen- Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden negen leden van
muziekvereniging Soli in de bloemen gezet. Zij kregen een penningsbond opgespeld en ook van

de Velser Gemeenschap felicitaties. De jubilarissen zijn Pieter Betjes, Johan Barel, Bob ten Cate en
Erik Hartendorf voor 25 jaar lid,
Floor Out, Willem Molenaar en

Lars is niet voor de laatste keer
op de stranden van Cottlesloe.
Hij vertelt dat hij hier op 22 februari weer is voor de Rottnest Channel Swim. ,,Op die
De 36e Cottlesloe Classic Mile dag ga ik vanaf het strand van
kende een deelnemersveld van Cottlesloe naar Rottnest Island
meer dan 700 zwemmers ver- zwemmen, een 19,7 kilometer
spreid over de afstanden 400, lange openwaterwedstrijd. Dat
1600 en 3000 meter. Lars deed wordt mijn belangrijkste race
mee aan de 1600 meter, om- als ik hier ben.’’
dat dit het hoofdevenement
is van de dag. De race verliep Lars verblijft nog tot begin
erg goed. ,,Een mijl race is nor- maart in Perth om in vorm te
maal gesproken wat kort voor komen voor het Europese openmij, maar ik kon genoeg snel- waterseizoen. Hij schrijft elke
heid maken om weg te zwem- week een blog op zijn persoonmen van de andere zwemmers.’’ lijke website www.larsbottelier.
Voor Bottelier is dit een fijne be- nl. Volgens Lars is er geen betevestiging van zijn vorm. ,,Ik ben re manier om hem te volgen in Velsen - Op de planken van de Velnu een maand aan het trainen zijn trip Down Under. (Foto: ar- sense Stadsschouwburg keert Ernest Beuving terug met zijn nieuwhier in Perth en dit is mijn der- chief )
ste voorstelling De klap van de korenmolen, door hem ook wel een
spoedcursus geluk genoemd. De allround cabaretier wordt hierbij ondersteund door Zanggroep Sparkle
Velsen! De knotsgekke persiflages
en pareltjes van nummers van Ernest, in combinatie met de prachtige stemmen van het vrouwenkoor,
zorgen voor een unieke theaterbeleving. Ontsnap even uit de dagelijkse
sleur en kom op zaterdag 25 januari naar de Stadsschouwburg Velsen!
Cabaretier Ernest Beuving maakte jarenlang sier in cabaretland met zijn
droogkomische duo Ernesto & Marcelino, waaraan ook de broer van
Herman Finkers was verbonden.
Sinds een paar jaar pakt Ernest als solist goed uit. Met typetjes en persiflages ontpopte hij zich tot een smaakvolle entertainer waarmee hij een
groot publiek kan vermaken.
Hoe ziet professioneel cabaret gemixt met lokale makers eruit? Het
antwoord: een perfecte samenkomst
van twee verschillende vormen podiumkunst. Beuving en Sparkle vullen elkaar op muzikaal gebied per-

fect aan. Naast het repertoire van Ernest, zal Sparkle ook nummers onder het thema ’75 jaar vrijheid’ ten
gehore brengen, waaronder I want
to break free van Queen en Labi Siffre’s Something inside me so strong.
Sparkle Velsen is opgericht in 1997
door dirigent en arrangeur Frank
Anepool. Het koor bestaat uit 55
vrouwen, verdeeld over 3 stemgroepen: alten, mezzosopranen en sopra-

Openwaterzwemmer Lars Bottelier
wint Australische zwemmijl
zijn naam geschreven. De Velsense openwaterzwemmer Bottelier rende als eerste het strand
van Cottlesloe op in een tijd van
18.27.80. Het podium werd gecomplementeerd door de Australiërs Ben Jones in 18:39.40
vóór Charlie Hewitt in 19:12.7.

Anja Jansen musiceren al 50 jaar,
en de heren Bertus Molenaar (70
jaar) en Frans Heeremans (80 jaar)
spanden de kroon. (Foto: aangeleverd)

de openwaterwedstrijd. Ik merk
dat het elke keer weer een stuk
beter gaat.’’

Ernest Beuving ontmoet Zanggroep
Sparkle in Stadsschouwburg

Velsen/Cottlesloe - Lars Bottelier heeft op zaterdag 11 januari de Cottlesloe Classic Mile op

Lustrumeditie van de Grote
IJmuiden Quiz op 4 maart 2020
IJmuiden - Voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt de
Grote IJmuiden Quiz georganiseerd. Deze jubileumeditie
zal op woensdag 4 maart 2020
plaatsvinden in het oer-IJmuidense Thalia Theater. Initiatiefneemster Nel Luiken voelt
teams van IJmuiden-kenners
grondig aan de tand over weetjes en het verleden, het heden
en de toekomst van IJmuiden.
De vragen, waarvan de meeste
met foto’s, zijn opgesteld door
Nel Luiken en Erik Baalbergen.
Onderwerpen als ‘nieuws van
het afgelopen jaar’, ‘historie’,
‘kunst en cultuur’ en ‘bekende
IJmuidenaren’ staan op het menu.

Aanmelden
Welke teams durven de strijd aan
om de wisselbeker van de Grote IJmuiden Quiz en de eeuwige roem binnen te halen? Teams
van maximaal vijf personen kunnen zich aanmelden uitsluitend
per e-mail aan nel.luiken@gmail.
com met onderwerp ‘Aanmelding
Grote IJmuiden Quiz’. Vermeld in
de e-mail de naam, mailadres en
telefoonnummer van de teamleider, de naam van het team en het
aantal en de namen van de overige teamleden. Men kan zich ook
individueel als deelnemer aanmelden. In dat geval wordt op de
avond zelf gekeken of er met de
losse aanmeldingen extra teams
kunnen worden geformeerd of

dat men kan aanschuiven bij andere teams. De kosten van deelname zijn 5 euro per persoon. Tijdens de vorige edities puilde Thalia al uit en keek men na afloop uit
naar de volgende editie. En een
vooraankondiging van deze vijfde aflevering leverde al spontane
aanmeldingen op. Tijdig aanmelden wordt dus aanbevolen!
De deuren gaan op woensdagavond 4 maart om 19.00 uur
open. De quiz start om 19.30 uur.
Kijkers zijn van harte (gratis) welkom op het balkon.
De grote IJmuiden Quiz 2020
wordt mede mogelijk gemaakt
door Thalia Theater en Uitprinten.
nl. (Foto: Erik Baalbergen)

nen.
De talentvolle dames zingen nummers in verschillende genres, zoals
pop, musical en filmmuziek. De leden leren van elkaar, inspireren elkaar en creëren overal gezelligheid.
Dé reden dat zij voor lange tijd bij dit
koor blijven en samen onvergetelijke momenten kunnen overbrengen.
(Foto Ernest Beuving: Erik Schaddelee, foto Sparkle: aangeleverd)

Vermist
Velsen-Zuid - Deze lieve kleine Jace
van 5.5 maanden is helaas ontsnapt
uit de achtertuin van haar baasjes.
Omgeving Dr. Kuyperlaan in VelsenZuid. Hij is nog nooit verder dan de
tuin geweest en kan daardoor waarschijnlijk de weg terug niet meer
vinden, vandaar dat zij zich grote
zorgen maken. Hij is bruin/zwart
Cypers gestreept en heeft een witte bef en witte buik, verder heeft hij
groene ogen, een wit schuin vlekje
op zijn neus, hij is gechipt. Hij is erg
lief, aanhankelijk en sociaal, maar is
inmiddels misschien erg bang en
hongerig. Iedereen wordt gevraagd
naar hem uit te kijken en uiteraard
contact op te nemen als Jace gesignaleerd is met Monica van Alphen,
06-52633193 of 06-40058815 of
monica.vanalphen71@gmail.com.
(Foto: aangeleverd)
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Een gepassioneerd blaaskwintet en
jong viooltalent in ‘t Mosterdzaadje
Meyer. Samen met de pianist Tomas Kloosterman wordt werk uitgevoerd van Bach, Mozart, Milstein, Enescu en Vieuxtemps.
De uit Duitsland afkomstige Elena Meyer was 10 jaar toen ze als
student aan het Gronings Conservatorium werd toegelaten. Zij
is student van professor M.R. Porump. Ze sleepte al veel prijzen in
de wacht bij nationale en internationale concoursen. Sinds 2017 is
Elena concertmeester van het Nedersaksisch Jeugd Symfonie Orkest. De pianist Tomas Kloosterman soleert met de heroïsche Polonaise van Chopin.

Santpoort - Het Markuskwintet
bestaat uit een stel zeer professionele en gepassioneerde blazers die laten horen hoe fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot elkaar aanvullen, soms samensmelten, maar ook een contrasterende
positie in kunnen nemen. Uit dat
laatste putten ze trouwens veel
plezier. Niets fijner bijvoorbeeld
dan juist niet te doen wat het andere instrument wel doet. Op vrijdag 17 januari om 20.00 uur zijn
ze te beleven in ‘t Mosterdzaadje. Wim Markus–fluit, Harm Meierhobo, Marnix van den Berg–klarinet, Ietsje Bontekoe- hoorn en
Jasper Bon - fagot.

Uitgevoerd wordt werk van Danzi, Nielssen, Hindemith en Jasper
Bon. Hun doel is om het publiek
telkens weer te verrassen met
hun gloedvolle expressie en hun
hechte samenspel. Zij zijn altijd
op zoek naar oorstrelende werken van bekende en minder bekende componisten.

‘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 wenselijk. Zie ook: www.mosterdzaadje.nl. (Foto Markus Kwintet: F. Kuperus, foto Elena Meijer en Tomas
Kloosterman: aangeleverd)

Hemelbestormend jong viool
talent
Je zal nog maar 16 jaar zijn en al
ongelooflijk veel met je viool op
de grote podia hebben gestaan.
Op zondag 19 januari om 15.00
uur is zij te gast in ‘t Mosterdzaadje, de talentvolle violiste Elena

Nieuw wedstrijdseizoen van start
op manege Kennemergaarde

groep en deze rubriek werd gewonnen door Tessa de Haan op Vriendje, tweede werd Amber de Groot
op Until Then en derde Billie Babeliowsky op Picasso. In de rubriek 2040 cm ging de eerste prijs naar Minke van Heerden op Vriendje.
Lara Brusman werd in de rubriek 4060 cm eerste op Zsa Zsa en tweede werd Lisha van Egmond op Until Then. Voor de rubriek 40-60 plus
werden de hindernissen weer wat
verhoogd en in deze rubriek won
Julia Kievits met de snelste barrage
van de dag de eerste prijs op Wellington. Sofie van Beckhoven werd
tweede op Zsa Zsa en Suzan Büchli
derde op Briljant. In de hoogste rubriek, de 80-100 cm werd Wouter
Smits eerste op Fifty Shades of Grey.
Tot slot konden de ruiters aan een
extra rubriek meedoen, namelijk
het Relais Springen! Deze spannende rubriek werd gewonnen door
Santpoort - Zondag vond de eerste Er waren diverse rubrieken, zodat het team van Julia Kievits en Suzan
wedstrijd van het nieuwe jaar plaats zowel de beginnende als de gevor- Buchli. Op de foto Amber, Billie en
op manege Kennemergaarde: de derde ruiters konden deelnemen.
Tessa met de pony Until Then. (Fospringruiters beten de spits af.
De dag begon met de trainings- to: aangeleverd)

Telstar is tweede competitiehelft
uitstekend begonnen
Velsen- Telstar is de tweede
competitiehelft uitstekend begonnen. De Witte Leeuwen zetten met speels gemak FC Eindhoven opzij. Door doelpunten
van Elayis Tavsan en Reda Kharchouch blijven de drie punten
in Velsen-Zuid. Mede door deze
2-0 zege is Telstar op de ranglijst naar plaats acht geklommen. In de strijd om de derde
periodetitel staan de NoordHollanders fier aan kop.

Berenstein een vrije trap nemen
nadat een overtreding op Elayis Tavsan gemaakt is. De verdediger schiet de bal kiezelhard op de
lat. Even later is Reda Kharchouch
ook dicht bij een doelpunt. Hij soleert door de Eindhovense verdediging waar hij een mannetje
of acht passeert en schiet de bal
rakelings voorlangs. Vijf minuten
later gaat Anthony Berenstein in
de fout. Moses Makasi trekt de
bal voor maar met een prima actie voorkomt Anthony Berenstein
De start van Telstar is voortva- de gelijkmaker van Samy Bourard.
rend. Binnen twee minuten na
het eerste fluitsignaal ligt de bal Na rust komt Telstar snel op 2-0.
achter Ruud Swinkels. Rond het In de 52e minuut bereikt een diestrafschopgebied ontvangt Elay- pe bal Reda Kharchouch. De spits
is Tavsan de bal. Hij is zoekende. voelt de hete adem van Maarten
Kan geen ploeggenoot vinden. Peijnenburg in zijn nek. Hij troeft
Gaat zelf op avontuur. De aanval- de Eindhovenaar af, loopt een
ler schiet raak door de bal in de paar meter met de bal en schiet
verre hoek te plaatsen: 1-0. Twee beheerst de 2-0 binnen. Twee miminuten later is Reda Kharchouch nuten later is daar bijna de aandicht bij het tweede Velsense sluitingstreffer maar door een gedoelpunt. Zijn schot wordt door weldige actie van Sven van der
goalie Swinkels gekeerd. In de Maaten blijft het 2-0. Halverwe25e minuut valt de eerste doel- ge de tweede helft schiet Elayis
poging van FC Eindhoven te no- Tavsan de bal op de paal. Van zo’n
teren. Het schot vliegt hoog over. 35 meter. De bal wordt onderweg
In de 37e minuut mag Anthony wel van richting veranderd. Uit de

hoekschop die hierop volgt wordt
door Reda Kharchouch de bal op
doel gekopt. Jort van der Sande
staat op de juiste plek en voorkomt de 3-0. Twee minuten later
probeert Shayne Pattynama met
een omhaal te scoren. De bal gaat
net naast. In de 73e minuut waagt
Reda Kharchouch vanaf de rand
van het strafschopgebied een poging. Doelman Swinkels is de situatie meester en voorkomt de
3-0. Uit de corner die hierop volgt
gaat de kopbal van Ilias Bronkhorst naast. Dit is de laatste kans
op een doelpunt. Telstar blijft gemakkelijk overeind en pakt de
noodzakelijke drie punten. (Tekst:
Marja Korbee/foto: 1963-pictures.nl)
Opstelling Telstar: 12. Sven van
der Maaten, 4. Charlie Gilmour
(63e min. 8. Senne Lynen), 5. Redouan El Yaakoubi, 6. Frank Korpershoek, 7. Elayis Tavsan, 9. Reda Kharchouch (78e min. 29. Glynor Plet), 11. Anthony Berenstein,
13. Ilias Bronkhorst, 17. Sven van
Doorm, 21. Anass Najah (83e min.
2. Shaquill Sno) en 25. Shayne Pattynama.

Gemopper tijdens de Nationale
Voorleesdagen in de Bieb
Velsen - Voorlezen is altijd een
klein feestje, én belangrijk voor de
taalontwikkeling. Daarom is er tijdens de Nationale Voorleesdagen
extra aandacht voor voorlezen. Met
leuke gratis activiteiten in de Bibliotheek voor peuters, kleuters en volwassenen veelal geïnspireerd op
het prentenboek van het jaar 2020:
‘Moppereend’- van Joyce Dunbar
Moppereend gaat gedurende dit
prentenboek van mopperig naar
extreem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist proberen op te
vrolijken door te vragen of ze met
hen wil meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door
het gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje boven
Moppereend groter en groter tot
het een ‘megantische’ zwarte wolk
is geworden. En wat krijg je dan?
Op 22 januari in Velserbroek en 29
januari in IJmuiden wordt Moppereend voorgelezen tijdens het voorleesfeest van14.30 - 15.30 uur en
met een leuke activiteit afgesloten

in het thema van het boek.
Voor de kleinsten is er op vrijdag 24
januari (IJmuiden) en woensdag 29
januari (Velserbroek) de voorstelling De Mopperwolk van Marianne van Houten. Onder het genot
van een krentenbol en een drankje
worden de kinderen en hun ouders
meegenomen in het verhaal van de
mopperende eend op de boerderij.
Graag van tevoren aanmelden.
Ter afsluiting van de Nationale

Voorleesdagen is er op 1 februari een dansworkshop gebaseerd
op het verhaal van ‘de hapgrage
krokodil’, uitgevoerd door DanceWorks. Aanvang 10.00 uur, van te
voren inschrijven. Aansluitend zijn
er leuke spelletjes en creatieve activiteiten te doen in de Bibliotheek.
Kijk voor meer informatie en voor
het aanmelden op www.bibliotheekvelsen.nl. (Foto: aangeleverd)

Schrijfhuis in Bibliotheek Velsen
Open Huis De Jonge Stem

Velsen - Op zondag 26 januari houdt De Jonge Stem als start
van het nieuwe musicaljaar Open
Huis. Iedereen die erover nadenkt
om mee te gaan doen met De
Jonge Stem is van harte welkom
om vanaf 15.00 uur een kijkje te
nemen tijdens een repetitie die al
in het teken staat van de musical
The Addams Family. Deze musical
zal op 13 en 14 november worden
uitgevoerd in de Stadsschouwburg Velsen. Je kunt alvast kennis

maken met de regisseur, de choreograaf en muzikaal leider van
De Jonge Stem. Uiteraard zijn ook
de leden aanwezig.
Tijdens het Open Huis krijg je een
beeld van alle disciplines binnen
het musicalvak. Ook kun je vragen stellen over de organisatie.
Wie na het Open Huis enthousiast
is geworden en wil meedoen aan
The Addams Family is er meteen
de mogelijkheid om een stemtest
te doen. Je kunt je aansluiten bij

De Jonge Stem als je bij aanmelding tussen 12 en 21 jaar bent.
Het Open Huis is op 26 januari van 15.00 tot 17.00 uur in gebouw De Abeel, Abelenstraat 1 in
IJmuiden. Zorg dat je 10 minuten
van tevoren aanwezig bent. Je
hoeft niet aan te melden.
Voor meer informatie kijk op de
website www.dejongestem.nl of
op de facebookpagina van De
Jonge Stem. (Foto: aangeleverd)

Velsen - Ook in de tweede cursus
Schrijf je Verhaal in Bibliotheek
Velsen staat plezier in schrijven
voorop. Het verhaal, verzonnen of
echt gebeurd, is het belangrijkste.
Heb je verhalen in je hoofd maar
weet je niet hoe je met schrijven
kan beginnen. Of schrijf je al veel,
maar raak je verstrikt in verhaallijnen en plotwendingen? Kom dan
meedoen.
Begonnen wordt met leuke korte
oefeningen om de pennen los te
maken. Daarna gaan de deelnemers ontdekken hoe ze langere
verhalen kunnen schrijven.
Er komen tips aan bod voor de

verhaal begrijpen mag je het
voorlezen of laten lezen.
De bedoeling is elkaar te inspireren en met plezier verder te komen in het schrijven.
De deelnemers komen 8 maal bij
elkaar in de bibliotheek aan het
Dudokplein 16 in IJmuiden:
23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 27/2, 5/3,
12/3 en 19/3. Inschrijfkosten 4 euro, de cursus is gratis, vol is vol.
Aanmelden kan via de website of
bij de balie van de bibliotheek
opbouw van een verhaal, maar Kijk voor meer informatie en voor
natuurlijk blijf je er zelf de baas het aanmelden op www.biblioover.
theekvelsen.nl. (Logo: aangeleOm te weten of anderen jouw verd)
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Babys gezocht!

Geparkeerde auto
door brand verwoest
Velserbroek - Een auto, die geparkeerd stond bij een woning
aan het Tarweland, is in de nacht
van vorige week woensdag op
donderdag door brand verwoest.
Rond 01.00 uur die nacht werd de
brandweer van Velsen-Zuid gealarmeerd. Bij aankomst van de
blusploeg sloegen de vlammen
al hoog uit het voertuig. Omdat
het vuur echter beperkt bleef tot
het voorste deel van de auto, was
het blussen ervan snel gebeurd.
Daarmee werd voorkomen dat
het vuur zou overslaan naar de
woning, die zich op geringe afstand bevond. Wel kwam bij de

brand veel rook vrij. De politie
is een forensisch onderzoek gestart om de oorzaak van de brand
te kunnen achterhalen. Mogelijk
is er sprake geweest van brandstichting, maar ook een technisch
mankement wordt niet uitgesloten. Begin deze week kon de politie nog geen uitsluitsel geven.
Eventuele getuigen van het ontstaan van de brand, die nog niet
door de politie zijn gehoord, worden verzocht contact op te nemen via telefoonnummer 0900
8844. De auto moet als verloren
worden beschouwd. (Foto: Michel van Bergen)

Velsen - Hoe leuk is het om na gezinsuitbreiding een geboorteaankondiging in de krant te lezen en
die als trotse ouders of grootouders
te bewaren. Maar hoe jammer is
het dat het merendeel van de prille Velsenaartjes het levenslicht ziet
in Beverwijk en deze nieuwkomers
dus niet bij de gemeente Velsen
worden aangegeven. En dus ook
niet bij de geboorteaankondigingen in onze krant worden vermeld.
Daar wil onze redacte graag verandering in brengen. Stuur binnen
een maand na de geboorte een foto van uw kind of kleinkind naar redactie@jutter.nl. Met daarbij uiter-

aard de volledige naam, geboortedatum, gewicht en lengte en de
namen van de andere gezinsleden.
De foto mag van alleen de baby
zijn, maar ook met broertjes of zusjes of opa en oma of het hele gezin,
de keus is aan u! De geboorteaankondiging komt dan in de Jutter en
de Hofgeest te staan in de rubriek
‘Aangenaam’.
Er zijn geen kosten aan de geboorteaankondigingen verbonden. Het
kan zijn dat in verband met de
ruimte in de krant een aankondiging een weekje blijft liggen maar
we streven ernaar het zo snel mogelijk te publiceren.

De verhalen achter de muziek

Jazzcrash in de
Engelmunduskerk

Velsen-Zuid - Engelmundus &
Meer presenteert zondagmiddag
26 januari in de kerk in Oud-Velsen een bijzonder programma.
Het is een optreden van “Jazzcrash”, een trio bestaande uit Rob
Clemens (piano), Bas Hoekstra
(bas) en Harry Schoonewelle
(drums).
Hun repertoire bestaat uit bekende en minder bekende jazzcomposities, die door hen worden bewerkt en aangevuld, ook
met fragmenten uit andere muziekgenres.
Vanuit verschillende invalshoeken en achtergronden weten de
leden van de groep elkaar te vinden in het bewerken van de muziekstukken. Door hun originele inbreng crashen ze regelmatig met de gebruikelijke kaders in
de jazz. Zo krijgt hun muziek een
Regio - Vrijdag werd er in Cas- Nederlandstalige hits tot oude andere inkleuring dan men getricum tijdens de G disco voor liedjes. Er werd gelachen en ge- wend is.
mensen met een beperking danst. Dylan Schiphorst maakte
eerst geproost op het nieuwe mooie foto’s die te zien zijn op Bij het optreden in de Engelmunjaar, waarna het feest losbarstte. de Facebookpagina G disco DisOok veel velsense jeugd was hier covery.
aanwezig.
De volgende G disco vindt plaats
DJ Mytrem en DJ Dylan draai- op vrijdag 14 februari, Valenden van 20.00 tot 22.00 uur de tijnsdag. Uiteraard staat deze
mooiste hits. Van liefdesliedjes avond in het teken van de liefde.
tot hardstyle/ hardcore en van (Foto: Dylan Schiphorst)

Wat een feestsfeer
bij G disco Castricum

duskerk worden er naar aanleiding van de stukken die ze gaan
spelen anekdotes, wetenswaardigheden en bijzonderheden uit
de wereld van de jazz verteld.
Deze combinatie van muziek en
vertellen is ontstaan omdat de leden van JazzCrash bij optredens
merkten, dat het publiek het heel
erg waardeert als er wat achtergrondinformatie wordt geboden
en er leuke en markante zaken ter
sprake komen bij de stukken die
gespeeld worden. Zo wordt het
een spannende reis door de boeiende wereld van de jazz.
De zaal gaat om 14.30 uur open.
De voorstelling begint om 15.00
uur.
Kosten: € 10, inclusief een drankje in de pauze. Kaarten zijn te bestellen bij voorkeur via de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of anders telefonisch
06-18921501. (Foto: aangeleverd)

De stand na twee weken
In Zwembad de Heerenduinen

Glow-in-the-Dark-Party
IJmuiden - Op 17 januari wordt
in zwembad De Heerenduinen
een Glow-in-the-Dark-Party gehouden.
DJ Sjoerd verzorgt de muziek met
de nieuwste hits. Het feest in het

donker begint om 18.00 uur en
duurt tot 21.00 uur.
De entree is 6,20 euro inclusief
lichtgevend polsbandjes/sticks.
Het is voor jeugd van 6 tot en met
14 jaar. (Foto: aangeleverd)

Rotary Velsen doneert
aan Hospice De Heideberg

Velsen - Rotary Velsen heeft een
mooi bedrag gedoneerd aan Hospice De Heideberg. Patricia Boer,
coördinator van Hospice De Heideberg: ,,Toen ik zei dat ik de Rotary ging bezoeken, merkte ik dat
bij veel mensen nog steeds het
oude beeld van een mannenclub bestaat. Ik trof iets anders
aan toen ik met mijn collega Sander Cornelissen uitgenodigd was.
Wij bezochten een bijeenkomst
van Rotary Velsen om iets te ver-

tellen over de doelstelling en het
reilen en zeilen van het hospice.
Ook vertelden wij iets over de financiering.’’
Fondsenwerving is een belangrijk onderdeel van de financiering. Dat had Rotary Velsen goed
begrepen. Aan het einde van de
lezing werd door Rick Paardekooper, voorzitter van de fundraising
commissie een bedrag van 1.750
euro overhandigd. (Foto: Rotary
Velsen)

Hofstede Biljarttoernooi
Velserbroek - Het biljarttoernooi
van BC Hofstede is inmiddels twee
weken onderweg en de strijd in de
poules blijft ongekend spannend.
In poule A leidt Velserbroek met
154 punten voor Hofstede A met
151 punten. Beide teams speelden tegen elkaar waarbij Hofstede A de sterkste bleek (80-71). Vermeldenswaard is nog de prestatie
van wedstrijdleider Henk. Hij presteerde het om zijn partij in 7 beurten uit te maken wat een moyenne van ruim 5 betekent. Zijn tegenstander was totaal machteloos tegen dit geweld. Dukdalf en
het Terras moeten komend weekend nog hun tweede wedstrijd
spelen. Zij hebben respectievelijk
85 en 71 punten. Over het verdere
verloop in deze poule is op dit moment dus nog weinig te zeggen.

volgende poulewedstrijden gespeeld. Gestart wordt om 9.00 uur
door het Visserhuis tegen de Watertoren. Om 13.00 uur is het de
beurt aan Dukdalf tegen Het Terras. Op Maandag 20 januari speelt
Hofstede A tegen Het Terras; aanvang 9.00 uur.
Op zaterdag 25 en maandag 27
januari worden de laatste poulewedstrijden gespeeld. Dan ook
zal bekend worden welke ploegen
zich voor de finaledag op 1 februari weten te plaatsen.
Op al deze dagen staat voor belangstellenden de deur van het
Wijkcentrum de Hofstede open.
(Foto: aangeleverd)

In poule B werden twee wedstrijden gespeeld namelijk Watertoren tegen Hofstede B (87-73) en
Heerenduinen tegen Hofstede B
(82-71). Hierdoor staat Hofstede B
na drie wedstrijden met 229 punten aan de leiding. Maar de andere
drie teams moeten elk nog twee
wedstrijden spelen. Van deze drie
staat Watertoren het hoogst (87
punten ) gevolgd door Heerenduinen
(82 punten ) en Visserhuis (79 punten ). Dus ook in deze poule is nog
van alles mogelijk.
Zaterdag 18 januari worden de

Bijeenkomst Muntenclub
Santpoort - Op maandag 20 januari is er weer een clubavond
van de Muntenclub met onder
andere de heer Groenendijk die
gaat vertellen over de West-Friese Munt. Natuurlijk is er een veiling met 80 kavels, één van de kavels is een gouden dukaat Holland uit 1773.
Op deze bijeenkomst is iedereen

van harte welkom en er is voldoende parkeergelegenheid.
Locatie van de bijeenkomst is Het
Terras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-Noord. Vanaf 19.00 uur is
de zaal geopend.
Meer inlichtingen worden graag
verstrekt door de heer S. Wagner, zijn telefoonnummer is 0626404240.

Prachtig nieuwjaarsconcert
IJmuider Harmonie
IJmuiden - Het Nieuwjaarsconcert van de IJmuider Harmonie
is voor veel mensen een gezellige gelegenheid om muzikaal het
nieuwe jaar in te luiden. Alle musici onthaalden de bezoekers
met bruisende orkestwerken. De
Showband was echt een publiekstrekker. Met veel bravoer en krachtig werk schitterde zij op de trappen van het gemeentehuis in Velsen. Dat is pas binnen komen, zo
was de mening van velen die op
het concert waren afgekomen.
,,We konden ze van ver af al horen”. Geweldig om deze combinatie van twee regionale showkorpsen te zien en horen spelen.
Binnen ging het concert later door.
Als eerste zat het IJHmusementsorkest klaar. Een mooi orkest dat
onder leiding van de inspirerende
dirigente Eliver van Sloten prachtige werken ten gehore bracht.
Van het bekende nummer ‘Barce-

lona’ tot aan een prachtige Franse
chanson. Dit orkest weet de harten te raken, met hun mooi gedragen muziekspel. De diversiteit
in klankkleur was goed merkbaar.
En dan klinkt het al snel heel aangenaam.
De Seabreeze Bigband was na de
korte pause aan zet. En als je zegt
bigband, dat bedoel je swing. Wat
een goed orkest heeft de IJmuider
Harmonie hier mee in huis. Prachtige kleine balades, goede swingende nummers en een uitstekende zangeres. Een orkest dat bijna
niet onderdoet als profesioneel
gezelschap.
Al met al een zeer aangenaam verpozen van 2 uren bij de dit jaar 75
jaar bestaande IJmuider Harmonie. Aan animo en belangstelling
voor de ‘IJH’, zoals ze zelf zeggen
geen gebrek. De zaal was geheel
uitverkocht. (Foto boven: aangeleverd, foto onder: Ton van Steijn)
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IJmuiden wat vertel
je me nou
De Brulboei - Ook voor ‘IJmuiden
wat...!’ is de kerstvakantie voorbij.
We beginnen de tweede helft van
het seizoen op donderdag 30 januari met twee films over de visserij.
Eerst gaan we aan boord van de
‘Northern Eagle’. De ‘Northern Eagle’ is een naar moderne maatstaven ingericht en uitgerust visserijfabrieksschip. Van een heel

andere orde zijn de belevenissen van de Schotse vissers aan
de overkant van de Noordzee. Na
de pauze draaien we de derde en
laatste episode uit deze serie. De
eerste film begint om 20.00 uur.
Kaarten à 3,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal.
Meer weten? Bel 0255-510652.
Alle info vindt u ook op www.welzijnvelsen.nl

Trandelen in Velsen-Noord

zondag

26
januari

De Stek - Donderdag 30 januari
om 11.00 uur wordt er weer getrandeld in Velsen-Noord. Trandelen is:
troep opruimen en wandelen en gebeurt iedere laatste donderdag van
de maand. Een enthousiaste groep
wijkbewoners zet zich in en krijgt
na afloop een heerlijke maaltijdsoep

2020

Leegverkoop de 2e Kans
De Stek - Tweedehands kledingwinkel en koffiehuisje de Tweede Kans
is begonnen met een leegverkoop;
voor 1 Euro vult u een volle tas met
kleding! De Tweede Kans is alleen deze maand nog geopend op dinsdag,
woensdag en donderdag van 10.00
tot 15.00 uur. U vindt de Tweede Kans

Muzikale Vertelvoorstelling Piet Paree

Het Terras - Nieuw in Dorpshuis
het Terras in Santpoort-Noord,
maandelijkse lezingen en vertelvoorstellingen! Donderdag 30 januari is de eerste keer. Dan is er
een muzikale vertelvoorstelling
van Piet Paree met als titel: ‘De terugkeer van de kanaalgraver’ en
’In vuur en vlam’. Deze vertelvoorstelling gaat over de aanleg van
het Noordzeekanaal en het ontstaan van de Nederlandse Staal-

Het Terras - Op zaterdag 25 januari van 13.00 tot 16.00 uur bent u
van harte welkom op de eerste
Duurzaamheidsmarkt in Dorpshuis het Terras in SantpoortNoord.
Met de Duurzaamheidsmarkten willen we een bijdrage leveren aan hergebruik. Als eerste op
25 januari o.a. een ‘ouderwetse’
Rommelmarkt. Vanaf nu kunt u
een tafel (80 x 160) huren voor 5
euro, een extra tafel van 80 x 80
kost 2,50 euro. Daarnaast hebben

we op de markt een Weggeeftafel, hierop kunnen boeken of andere kleine gebruiksvoorwerpen komen die u niet meer nodig
heeft. Ook is er een Kledingruillokaal en een Reparatieafdeling
(electra/klokken/horloges). Verder is er een Talentenhoek waar
ditmaal Annemiek haar eigen sieraden ontwerpt en Arezo, die dames knipt en wenkbrauwen epileert. De toegang is gratis. Meer
weten, of tafels reserveren? Bel
023-3031228.

Cursus Spaans

Het Terras - Voor diegene die
meer van zijn vakantie wil genieten in een Spaanstalige land is er
de Cursus Spaans voor beginners
in Dorpshuis het Terras. Het is een
cursus van 12 lessen op maandagavond van 20.10 tot 21.10

uur. De cursus start op maandag
3 februari. Op maandag- en dinsdagavond worden er ook meer
vervolgcursussen voor beginners
en licht gevorderden aangeboden. Meer weten? Mail naar cursusmaria@gmail.com

Barvrijwilligers gezocht
De Dwarsligger - Buurtcentrum
de Dwarsligger in Zeewijk, IJmuiden zoekt ook in 2020, voor diverse dagdelen in de week, barvrijwilligers. We houden uiter-

aard rekening met uw wensen
betreft een dagdeel. Heeft u interesse, neem dan contact met ons
op. Telefoon 0255-512725, vraag
naar Hans of Marcel.

Kinderkoken
De Stek - Iedere donderdag is er
“crea keuken” in Velsen Noord in
Wijkcentrum de Stek. Dit is een
kookgroep voor kinderen uit
groep 5 t/m 8.
Mary Ann, de enthousiaste en ervaren kookvrijwilliger leert de
kinderen de heerlijkste gerechten
te maken, de ene week wordt er
wat lekkers gebakken de andere
keer wordt er heerlijk gekookt. En
natuurlijk mogen de deelnemers

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142, 1970 AC IJmuiden

het lekkers mee naar huis nemen
zodat thuis iedereen van het gerecht kan proeven. Kosten : 20 euro voor een blok van vijf lessen.

aan de achterzijde van De Schulpen,
ingang via de parkeerplaats aan de
Van Diepenstraat in Velsen-Noord.
De Tweede Kans is druk op zoek naar
een nieuw onderkomen. Het winkeltje en de inloopactiviteiten zijn een
onderdeel van Wijkcentrum de Stek,
informatie bel 0251-226445.

Tienerdisco in Santpoort

industrie. Beiden van grote invloed op de ontwikkeling van Nederland. Gezongen en begeleid
door Frank Edam op gitaar & accordeon en Huub van der Laan
op contrabas. Reserveer nu een
kaartje via www.dorpshuis-hetterras.nl/cultureel of kom even
langs. U kunt ook bellen naar 0233031228. Aanvang 20.00 uur, toegang 7,50 euro. Laat deze kans
niet voorbij gaan.

Duurzaamheidsmarkt

als dank voor hun inzet. Tijdens het
trandelen ben je lekker in beweging
en na afloop ziet de wijk er toch wat
netter uit, dat geeft een goed gevoel! Meedoen? Schrijf je naam op
de lijst in Wijkcentrum de Stek, dan
wordt er ook op je gerekend bij de
soep. Meer weten? Bel 0251-226445.

Repair Café

De Spil - Dinsdag 4 februari van
13.30 tot 16.00 uur is de maandelijkse Repair Café in de Spil. Kom
bijvoorbeeld met uw elektrische
apparaten en leer hoe u zelf een
snoer e.d. kunt vervangen.
Onze vrijwilligers doen het u
voor! Het gaat hierbij om kleine reparaties, voor grote wordt u
doorverwezen naar de vakman.

JongerenTerras - Vrijdag 17 januari is er de volgende disco van Disco
Superstars in het JongerenTerras in
Santpoort-Noord. De disco is dit jaar
bedoeld voor leerlingen van groep 8
uit Santpoort en Driehuis en voor de
bezoekers van vorig seizoen.
DJ Double U en DJ Harm en DJ Dirk
draaien ook dit jaar weer de nieuwste muziek. Jongens en meiden
kunnen lekker dansen, feesten en
flirten. De vrijwilligers organiseren
Het Repair Café is gratis. Neem
zelf de nieuwe materialen mee.
Als het u uit komt kunt u een kleine bijdrage doen in de pot waarvan de kosten betaald kunnen
worden.
U wordt opgevangen door onze gastvrouw Marleen. Buurtcentrum de Spil in IJmuiden. Tel.
0255-510186.

Tai Chi in De Brulboei
De Brulboei - Ook dit seizoen
kunt u weer meedoen met Tai
chi in Buurthuis de Brulboei. Op
donderdagavond vanaf 19.15 uur
leert u meer over deze Chinese
bewegingskunst. U leert voor- en
partneroefeningen en de Tai Chivorm.
Dirk Goedhart geeft les in de stijl
van Wee Kee Jin, maar maakt ook
gebruik van andere vooroefeningen. Tai chi wordt beoefend voor
zijn gezondheid bevorderende

eigenschappen en staat voor veel
mensen bekend als een sierlijke
en rustige manier van bewegen.
Ontdek hoe u Tai chi kunt gebruiken om spanning kwijt te raken
en kracht en flexibiliteit te verbeteren.
De lessen zijn al begonnen, u
kunt nog instappen, er zijn enkele plaatsen vrijgekomen. Een
proefles is altijd mogelijk. Kosten:
37,50 euro voor 10 lessen. Meer
weten? Bel 0255-510652.

Zelf kleding maken
De Brulboei - Op maandag 27 januari 2020 wil Gré Hofland (docente) weer starten met de cursus
zelf kleding maken. Gré Hofland
heeft jaren les gegeven en wil de
draad weer op pakken. U dient
zelf stof, patroon en naaigerei
mee te brengen, in De Brulboei
staan naaimachines en een lockmachine. De kosten bedragen
180 euro voor 10 lessen van 2 uur.

Er kunnen niet meer dan zes personen meedoen aan deze cursus
i.v.m. de ruimte. Geef u dus snel
op bij De Brulboei. Start: maandag 27 januari. De lessen zijn van
9.30 tot 11.30 uur óf van 19.00 tot
21.00 uur. Het hangt af van het
aantal deelnemers dat kiest voor
de ochtend of de avond, wanneer
de cursus plaatsvindt. Meer weten? Bel 0255-510652.

Filmavond voor vrouwen

De kooklessen zijn iedere donderdag van 15.00 tot 17.00 uur.
Het eerstvolgende blok start: 16
januari. Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen De Brulboei - In Buurthuis de
met Wijkcentrum de Stek. Tele- Brulboei is op woensdag 12 februari is de grote zaal weer bifoon 0251-226445.
oscoopzaal. U ziet de film Green
Book. ‘Green Book’ volgt een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter,
Tony Lip genaamd, die tijdelijk
Tel: 0255-548548
zonder werk zit als zijn nachtE-mail: info@welzijnvelsen.nl
club een paar maanden dicht
Website: www.welzijnvelsen.nl
gaat. Vervolgens besluit hij als

chauffeur rond te rijden voor
een uiterst getalenteerde pianist.
De twee leven in een totaal andere wereld, maar krijgen geleidelijk aan een band met elkaar.
De film begint om 20.00 uur en
kaarten à 3,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer weten?
Bel 0255-510652.

ook spelletjes tijdens de disco zoals
limbodansen, muziek-quiz of een
dance-battle. Superstars wordt gehouden in het JongerenTerras aan
de Dinkgrevelaan.
De deuren openen om 19:30 uur,
om 22:00 uur is de disco weer afgelopen. Consumpties en snoep zijn te
koop aan de bar. Meer weten? Bel
Alexander van de Pieterman, 0622921816 of mail alexander@jcdekoe.nl.

Inloop bij De Drie Turven
Peutercentra - Kom gezellig bij ons
kijken om te zien wat wij allemaal
doen! Tijdens de inloop is er een extra beroepskracht aanwezig om informatie te geven over onze werkzaamheden en om de vragen die u
heeft te beantwoorden. Tijdens deze ochtenden - middag kunt u uw
kind inschrijven. U kunt binnen-

lopen op: Maandag 3 februari van
10.30 uur tot 11.30, Dinsdag 4 februari van 13.00 uur tot 14.00 uur
en Donderdag 6 februari van 10.30
uur tot 11.30 uur. Het adres is: Planetenweg 338 in IJmuiden. De Drie
Turven is in het Buurtcentrum de
Dwarsligger. We zien u met enthousiasme tegemoet.

VACATURE TOP 5 JANUARI
Voorzitter Zonnebloem Driehuis/Santpoort
vac.nr: 1933
Verantwoordelijkheid nemen voor organisatie, kansen voor vernieuwing aangrijpen en verbinden.
Evenementencoördinator
vac.nr: 1932
Als ‘spil in het web’ leg en onderhoud je contact met organisaties,
verenigingen, bedrijven en sponsoren.
Gastheren/vrouwen bij Pitstop in Haarlem
vac.nr: 1916
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze gasten, gastvrij, respectvol en dienstbaar.
Chauffeurs en bijrijders voor de dierenambulance Velsen, woonachtig in Velsen.
vac.nr: 1927
Wat doe je zoal: een gewonde vogel vangen, – een aangereden
hond of kat eerste hulp geven.
Gastvrouw/heer voor Dorpshuis het Terras op maandagochtend.
vac.nr: 1937
Op maandag wordt er gebiljart en is er een creatieve activiteit boven. Je schenkt o.a. koffie en thee.
Voor meer vacatures en informatie kunt u op dinsdag van 12.15 tot
15.15 uur en op woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
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Van 8075 acties in 2018 naar 9079 acties in 2019

Reddingsbrigade Nederland registreert
verdere toename aantal hulpverleningen
daarmee 672 lifeguards, ‘24/7’ inzetbaar voor de Nationale Reddingsvloot, om hulp te bieden in
geval van grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland.

Lifeguards van de Katwijkse Reddingsbrigade halen een slachtoffer uit
het water (Foto: Sjon de Mol)
Regio - De lifeguards en lifesavers
van reddingsbrigades die bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten zijn, kwamen in 2019 vaker in actie dan in 2018: 9079 om
8075 keer. Daarmee is 2019 het
tweede jaar op rij waarin deze
goed opgeleide vrijwilligers meer
hulp verleenden. De geregistreerde hulpverleningscijfers laten een
toename van 12 procent ten opzichte van 2018 zien. Opvallend
zijn de stijgingen in hulpverlening aan surfers (14 procent) en
kitesurfers (43 procent). Binnen
die groepen watersporters geldt
een toename van respectievelijk
70 en 55 procent aan hulpverlening bij een levensbedreigende
situatie.
Uit het overzicht (periode 1 januari - 31 december) blijkt, dat 1287
personen meer dan het jaar ervoor reddingsbrigades wisten te
vinden voor eerste hulp bij een
ongeval; 5294 (2018) om 6581
(2019), een stijging van 24 procent. Er is ook een toename van
het aantal (tijdelijk) vermiste kinderen waargenomen: 17 procent
ten opzichte van 2018. Ondanks
de bijna 250.000 gratis 06-polsbandjes die bij zo’n 100 posten
van reddingsbrigades én tijdens
evenementen aan jonge (bad)
gasten zijn verstrekt. Hiermee en

met andere voorlichtingscampagnes zet Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse
Bond tot het Redden van Drenkelingen, KNBRD) zich in om strandgasten, baders, zwemmers en watersporters te informeren. Passend binnen haar missie: meer
veiligheid in, op en langs het water.
Lifeguards
In 2019 waren langs de Nederlandse kust en bij binnenwateren
duizenden lifeguards en lifesavers
van reddingsbrigades werkzaam.
Zij hielpen in totaal 9180 mensen bij de 9079 acties. In de kustgebieden zijn de reddingsbrigades direct oproepbaar door meldkamers, waaronder die van Kustwacht Nederland en die verbonden aan het alarmnummer 112;
voor hulpverlening aan slachtoffers, ondersteuning van andere
hulpdiensten en slachtoffervervoer op het strand en in het duingebied. Jongeren worden door
middel van de campagne Word
ook lifeguard! en het maatschappelijke-diensttijdproject
Reddingsbrigade: een ervaring voor
het leven! uitgenodigd ook verantwoordelijkheid te nemen door
zich te bekwamen in het reddingswerk. Bovendien waren vorig jaar 56 varende eenheden, en

Waardering
Leendert de Lange, de nieuwe bestuursvoorzitter van Reddingsbrigade Nederland, stelt: ,,De vrijwilligers van onze reddingsbrigades
leveren een unieke bijdrage aan
de veiligheid van velen die genieten in, op en langs het water in
Nederland. Dat gaat niet vanzelf
en vraagt het nodige van mensen die naast hun gewone baan
of opleiding uren trainen en oefenen om in actie te kunnen komen
als dat nodig is. Een toename van
het aantal hulpverleningen en
een verlenging van het seizoen
door het goede weer; dat vraagt
veel van de redders. Om dit te behouden en nieuwe vrijwilligers
aan te trekken, is het noodzakelijk dat de waardering zich ook
vertaalt in extra geld via sponsoring, donaties en bijdrages vanuit
de overheden.’’
Werkzaamheden
De hulpverleningscijfers die in
het jaaroverzicht opgenomen
zijn, zijn gebaseerd op de registraties van reddingsbrigades die
strandbewaking in hun takenpakket hebben. Deze cijfers staan los
van de hulpverlening door reddingsbrigadeleden bij ruim 2000
grote en kleine evenementen in,
op en nabij water, waaronder reddingsdemonstraties, sportactiviteiten (obstacle runs, triatlons),
sinterklaasintochten en nieuwjaarsduiken. Aan deze en andere werkzaamheden levert jaarlijks
een groot aantal van de 23.000 leden van Reddingsbrigade Nederland bijdragen. De goed opgeleide vrijwilligers doen het uiterste
om te zorgen dat er niemand verdrinkt, en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Groepsexpositie in loodgrijze en pikzwarte tinten

Het regent grafiet bij KEK

Regio - Loodgrijs was de grafietregen van Tata Steel, loodgrijs is
de regen van KEK. Met in ieder
geval één significant verschil: de
regen van KEK is goed voor je gemoed en gezondheid! On-der de
noemer ‘Grafietregen’ is een keur
aan kunstenaars en fotografen
uitgenodigd om werk tentoon te
stellen waarin grafiet de hoofdrol
speelt. Vanaf 7 januari tot en met
3 fe-bruari laten zij zien wat grafiet vermag als je er vakkundig
en creatief mee omspringt. Kom
kijken en ervaar hoe rijkgeschakeerd grafietgrijs kan uitpakken,

zowel in tekeningen als in foto’s.
Om en nabij de jaarwisseling organiseert KEK steevast een wintertentoonstelling die afwijkt van
de reguliere exposities. De ene
keer is dat een live-evenement,
de andere keer een groepstentoonstelling met een bijzonder
thema, zoals nu.
De deelnemers - bekende en minder bekende kunstenaars uit de
omgeving van Beverwijk en een
enkeling uit Amsterdam en Haarlem, laten verf en kwasten onberoerd. Op verzoek van KEK kiezen zij voor potlood en houtskool. Waarbij aangetekend dat
de organisatie niet verwacht dat
de kunstenaars één op één de
overlast van Tata zullen verbeelden. Liever ziet men een eigenzinnige uitwerking van het thema Grafietregen. Eentje die Tata
links inhaalt. Dat is deze kunstenaars wel toever-trouwd, waaronder fervente tekenaars als Peter
de WIt, Eddy Varekamp, Peter ter
Mors, Rob Daniëls, Joke van Bree,
Mark Hendriks en Ellen van Putten, maar ook enkele ‘volbloed’
schilders als Kees Heesterbeek en
Rob van der Schoor. De volgende
fotografen hebben eveneens hun
medewerking toegezegd: Ellen
Kooi, Henze Boekhout, Mark We-

lagen en Jan van der Land.
Er zijn nog enkele extra’s aan de
tentoonstelling verbonden. Zo
heeft een volledige vijf VWOschoolklas van het Kennemer
College toegezegd om een gezamenlijk grafietwerk te maken dat
naast de professionele werken
komt te hangen. Speciale vermelding verdient bovendien Simeon
de Pilaarheilige, een schilderij van
wijlen Jan van der Schoor. Toeval
of niet, dit werk komt voor op een
foto van Henze Boekhout, een
van de deelnemende fotografen. Daardoor krabde de organisatie zich achter de oren en vroeg
zich af waar dit doek is gebleven. Na enig speurwerk ontdekte men dat een deel van Simeon
de Pilaarheilige bij beeldhouwer
Sjanneke van Herpen in haar atelier hangt. Zij staat dit voor de expositie ‘Gra-fietregen’ af, omdat,
duidelijk zichtbaar, hierop enkele
loodgrijze staalfabrieken worden
afgebeeld.
De groepsexpositie ‘Grafietregen’
is tot en met 3 februari te zien in
de boven-ruimte van het Kennemer Theater, Kerkplein Beverwijk.
Voor openingstijden zie: www.
kekbeverwijk.nl. (Foto: Mark Welagen)
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Tata Steel Chess Festival in Wijk aan Zee
Regio - Op zaterdag 18 en zondag 19 januari vindt in Wijk aan
Zee het Tata Steel Chess Festival
plaats. Tijdens dit tweedaagse familiefestival worden in Wijk aan
Zee van 13.00 tot 17.00 uur speciaal voor kinderen diverse activiteiten georganiseerd rond het
Tata Steel Chess Tournament.
Je kunt een kijkje nemen bij de
schakers in De Moriaan, meedoen met de Tata – Kids of Steel®
Games (onder meer judo, jongle-

ren, technisch knutselen, tekenen
en schaken) of een bezoek brengen aan het familieschaaktheater.
Op het Julianaplein verzorgt het
Tata Steel Opleidingsorkest diverse uitvoeringen. Het volledige
programma is te vinden op www.
tatasteelchess.com/festival.

trekken traditiegetrouw ook weer
het land in. Op donderdag 16 januari spelen de Tata Steel Masters
in het kader van Chess On Tour
hun 5e ronde in het Philips Stadion in Eindhoven. Alle speeldagen
zijn gratis toegankelijk voor belangstellenden en zijn ook online
live te volgen.
De 82e editie van het Tata Steel Informatie over het Tata Steel
Chess Tournament vindt plaats in Chess Tournament is te vinden op
Wijk aan Zee van 10 tot en met 26 www.tatasteelchess.com. (Foto:
januari 2020. De grootmeesters aangeleverd)

Dansorgel ‘De Torenmortier’ in
Draaiorgelmuseum Haarlem
Regio - Op zaterdagavond 18 januari en zondagmiddag 19 januari speelt één van de laatste reizende dansorgels van Nederland
in het Draaiorgelmuseum Haarlem. Het orgel, genaamd “de Torenmortier” is de laatste jaren te
zien geweest in de Spiegeltent op
de Tilburgse kermis.
De Torenmortier met fabricagenummer 1067 is in 1936 gebouwd bij de firma Th. Mortier in
Antwerpen en is enkele decennialang verhuurd geweest op kermissen, voornamelijk in Brabant,
waar het de dansmuziek verzorgde. Begin jaren 80 wordt het opgesteld in een circustent in Ponypark Slagharen.
In het jaar 2000 komt het orgel bij
de huidige eigenaars, de Gebroeders Van Rosmalen in Cothen die
de Torenmortier bij gelegenheid
nog steeds op kermissen verhuren waar het voornamelijk in de
Spiegeltent staat opgesteld.
Bijzonder aan dit orgel is het front
dat in de Art Deco-stijl die ook de
naam “Tuschinsky-stijl” kreeg, is
gebouwd. In dit front zijn op torens gelijkende kolommen verwerkt waaraan het orgel zijn

naam “Torenmortier” dankt.
Het orgel heeft een uitgebreid repertoire met dansmuziek dat de
periode van 1900 tot heden beslaat, dus dansmuziek voor alle
generaties.
De Torenmortier is in het Draaior-

gelmuseum Haarlem te beluisteren op zaterdagavond 18 januari vanaf 19.30 uur en op zondagmiddag 19 januari vanaf 12.00
uur. Draaiorgelmuseum Haarlem,
Küppersweg 3, Waarderpolder.
De dansvloer is in de was gezet!
Vrij entree. (Foto: Thijs Haenen)

Drumdemand: nieuwe walking
percussiegroep van start
Regio - Drumdemand is een
nieuwe walking percussiongroup
in ‘gangster’ kostuums die optredens gaat verzorgen indien er
voldoende slagwerkers zijn met
belangstelling voor dit nieuwe
concept.
Op dit moment zijn er 20 slagwerkers die zich hebben aangemeld
en er is nog plaats voor een 5 tal
slagwerkers.
Slagwerkdocent en muziekschoolmanager Fred Knijn zoekt
minimaal 25 ervaren slagwerkers

vanaf 16 jaar, dames en heren,
die dit avontuur aandurven. Men
moet ervaring hebben met slagwerk op het zogenaamde 2e divisie niveau.
De nadruk ligt niet op de techniek
en vele soorten roffels maar op de
uitstraling en strakke ritmes. Enige ervaring met het lopend kunnen musiceren heeft de voorkeur. Het repertoire zal bestaan
uit swingende herkenbare ritmes uit alle delen van de wereld
maar ook de traditonele drumbandsound is een onderdeel. De

bezetting is snaredrums, bassdrum en cymbals en percussie.
U kunt zich aanmelden via het
onderstaande emailadres.
De eerste repetitie is op donderdag 23 januari 2020 om 19.30 uur.
Oefenlocatie is in de regio Alkmaar.
Het eerste optreden is op donderdag 8 oktober 2020 tijdens de
Grote Middagoptocht rond het
Alkmaars Ontzet. ‘Let’s stick together’. Aanmelden en informatie bij Fred Knijn, f.s.m.knyn@ziggo.nl.

Lezing in De Kapel
Regio - Zondag 19 januari zal Pim
Blomaard een lezing verzorgen in
De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal, met als thema ‘Geesten – bestaan ze wel of bestaan
ze niet?’
Blomaard: ,,Als je de Bijbel leest,
of Goethes Faust, of Couperus De
Stille Kracht of naar films als The
Sixth Sense kijkt – steeds kom je

beelden tegen van ‘geesten’ die
invloed hebben op ons leven.
Een boek als dat van de Haarlemse arts Moolenburgh over engelen uit 1983 kreeg veel aandacht.
Tegelijk zie je dat in de wetenschap, en ook in de moderne theologie, afscheid is genomen van
dat soort zaken die ‘metafysisch’
of ‘onzinnig’ zijn. In onze eigen

cultuur spreken we er liever niet
over, terwijl in sommige andere
culturen het ‘animisme’ weer heel
gewoon is. Zijn geesten nep of
echt? In de lezing kijken we naar
fenomenen die ons op weg kunnen helpen om tot een zelfstandig oordeel te komen.’’

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
De lezing begint om 10.30 uur.

