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Drukke tijden voor 
Sint en zijn Pieten

Velsen - Het was een drukke za-
terdag voor Sint en zijn Pieten. 
Sinterklaas wilde het liefst de kin-
deren in alle delen van de ge-
meente Velsen persoonlijk gedag 
zeggen, dat leidde tot een strak-
ke agenda in het grote boek.

Veel kinderen en hun ouders en 
andere familieleden dromden 
zich om de goedheiligman heen 
in Santpoort-Noord en Driehuis. 
Bij bakkerij Schmidt in Driehuis 
werd ietwat verbaasd gereageerd 
op de kleur van de helpers van de 
kindervriend, de in de loop der 
jaren ontstane discussie gaat na-
tuurlijk ook niet ongemerkt aan 
deze intocht voorbij. Maar uit-
eindelijk werd er wel eensge-
zind door alle klanten bij de ban-
kerbakker enthousiast gezwaaid 
naar de Pieten. Want hoe leuk dat 
het gezellige avondje weer gaat 
komen! 

Ook Velserbroek werd zaterdag 
bezocht door de goedheiligman. 
Een vrolijke boel, daar in het win-
kelcentrum. Sint nam voor deze 
gelegenheid plaats in een prach-
tige oude auto, bestuurd door 
een van de Pieten. Ook de Pieten-
band was naar Velserbroek geko-
men om het geheel te omlijsten 
met gezellige Sinterklaasmuziek. 
(foto’s Velserbroek: Ton van Steijn, 
foto Santpoort: Arita Immerzeel)

Veel belangstelling voor 
Velsen Kalender 2020

Velsen - Zondag was er veel be-
langstelling voor de presenta-
tie van de Velsen Kalender 2020 
bij café-brasserie De Wildeman. 
De Velsen Kalender, die dit keer 
als thema Hollywood heeft, werd 
gepresenteerd door fotograaf Ed 
Geels en drukker Je� Folkerts.  El-
ke maand van de kalender verte-
genwoordigt een �lm die veel in-
druk op Ed Geels heeft gemaakt. 

Filmfragmenten en de origine-
le �lmposter leidden het beeld 
per maand in: een fotogra�sch 
beeld met Velsense modellen bij 
Velsense locaties. Elke kalender-

maand werd met luid applaus 
ontvangen. Na a�oop gingen 
de Velsen Kalenders snel van de 
hand. 

Omdat de kalender in een be-
perkte uitgave is uitgegeven, zo’n 
500 stuks, wordt aangeraden er 
snel bij te zijn. De Velsen Kalender 
kost 14,95 euro. De kalender is te 
bestellen via de website www.de-
velsenkalender.nl en is vanaf 26 
november te verkrijgen bij ver-
schillende verkoopadressen in 
IJmuiden, Driehuis en Santpoort-
Noord. De verkoopadressen zijn 
op de website te vinden. 

Van links naar rechts Ed Geels, Patricia Boer, Annemiek de Winter en Je� 
Folkerts (foto: aangeleverd)

Burgemeester sluit
wéér een drugspand
IJmuiden - Op 26 juni tro�en me-
dewerkers van de politie in een 
woning aan de Vuurtorenstraat 7 
in IJmuiden een hennepkwekerij 
aan. Burgemeester Dales: ,,We to-
lereren in Velsen geen productie 
van en illegale handel in drugs. 
Deze activiteiten tasten de open-
bare orde en het woon- en leefkli-
maat ernstig aan.’’
De burgemeester heeft daarom 
afgelopen donderdag de woning 
waar de hennepkwekerij is aan-
getro�en voor de duur van twee 
maanden gesloten op grond van 
artikel 13b Opiumwet. Dat bete-
kent dat tot woensdag 22 janua-
ri 2020 om 12.00 uur niemand de 
woning mag betreden.

Oproep
,,Ik vind het van groot belang dat 
we deze vorm van criminaliteit 
opsporen en aanpakken’’, aldus 
Dales. ,,Dat kunnen politie en ge-
meente niet alleen. We hebben 
daarbij de ogen en oren van on-
ze inwoners hard nodig. Daarom 
roep ik alle inwoners van Velsen 
op  om bij de politie te melden als 
u signalen heeft dat in uw buurt 
drugs verhandeld worden of een 
hennepkwekerij of drugslabora-
torium aanwezig zijn.’’
Melden kan via de gewone num-
mers van de politie (0900-8844 of 
bij spoed 112), maar ook via Meld 
Misdaad Anoniem ( 0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl).

Veteranen Tweede 
Wereldoorlog gezocht
Velsen - Volgend jaar viert Neder-
land 75 jaar bevrijding. Het aantal 
mensen dat de Tweede Wereld-
oorlog zelf heeft meegemaakt, 
daalt nu. Over enige jaren zal er 
niemand meer zijn die de verha-
len van toen uit eigen ervaring kan 
navertellen. Daarom willen we die 
verhalen graag nu opschrijven. 
De redactie van deze krant komt 
graag in contact met oorlogsve-
teranen die woonachtig zijn in de 
gemeente Velsen en die hun ver-

haal willen vertellen. In de aan-
loop naar 75 jaar bevrijding willen 
we maandelijks een veteraan uit 
de Tweede Wereldoorlog aan het 
woord laten. 
Belangstellenden kunnen zich via 
redactie@jutter.nl aanmelden met 
vermelding van het telefoonnum-
mer waarop ze bereikbaar zijn. Uit 
alle reacties wordt een selectie ge-
maakt. Wanneer men niet beschikt 
over e-mail, kan eventueel ook 
worden gebeld: 0255 533900.
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SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!
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  Uit het college

Rommel de bommel wat een gestommel, 
daar op de zolder… Het klinkt als de eer-
ste regel van een vrolijk sinterklaasliedje. 
Maar in werkelijkheid zou het in deze tijd 
van het jaar net zo goed over een inbre-
ker kunnen gaan. De feestdagen die weer 
voor de deur staan, zoals 5 december, de 
Kerstdagen en Oudejaarsdag, blijken na-
melijk zeer populaire dagen om in te bre-
ken. 
 

         
       

       
     

       
      
        

      

Simpele maatregelen
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Maandag 25 november lanceerde gemeen-
te Velsen de campagne #SafeStreets te-
gen onveiligheid op straat. Op deze ma-
nier maakt de gemeente inwoners bewust 
van het probleem van straatintimidatie, 
vooral gericht tegen vrouwen.

Veilig voelen op straat
     

        
       

        
          

      
      

     
    
       

     
       

    

Initiatief van de gemeenteraad
       

         
         

      
     

      
      
       

    
       
  

Geef het door
        

        
     

         
         

        
     
       

    

Met #SafeStreets van #metoo 
naar #wechange

Traditiegetrouw huldigt de gemeente 
Velsen jaarlijks haar sportkampioenen en 
worden andere sporters in het zonnetje 
gezet.

     
       

     
      

      
      

        
   

        
       

         
   

       
      

       

Kandidaten gezocht voor 
Sportgala 2020

Traditiegetrouw meeste inbraken in december 
Feestdagen trekken elk jaar weer 
ongenode gasten aan

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier 
hiervan is een wijkplatform actief. In on-
derstaande tabel tref u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen. 

     
         
        

      
       

     
       

    
  

       
 

        
      

Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel 
tref u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.  
 
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en 
geven daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te 
nemen aan discussiegroepen. De vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie, ga naar de 
website https://www.wijkplatformsvelsen.nl/  
 
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor 2019. 
 

Wijkplatform Locatie Tijd Datum 
Velsen-Noord De Stek 19:30 4 dec. 
Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 9 dec. besloten 
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Afgelopen zaterdag 23 november open-
de wethouder Bram Diepstraten de ver-
nieuwde glijbaan in zwembad De Hee-
renduinen.

De glijbaan is geïsoleerd. Dat bespaart het 
zwembad 15.000 m3 gas per jaar, evenveel 
als het gemiddelde jaarverbruik van tien 
huishoudens in Nederland.
Bijkomend voordeel is dat de glijbaan min-

der tocht en er minder condensvorming is 
als het buiten koud is. Door de isolatielaag is 
de buis van glijbaan nu donker van binnen.
Daarom is er LED-verlichting aangebracht 
waarbij je lichte� ecten kunnen instellen. 
De glijbaan heeft ook een tijdmeting waar-
door je kunt zien hoe snel je beneden bent.  
Kom jij de nieuwe glijbaan binnenkort ook 
testen in De Heerenduinen? (Foto Reinder 
Weidijk)

Vernieuwde glijbaan zwembad 
De Heerenduinen

Herinrichting sportpark 
Schoonenberg-Waterloo

Het is belangrijk voor de zwemvaardigheid 
dat kinderen de weg naar het zwembad blij-
ven vinden. Als aanvulling op ons school-
zwemprogramma Swimming’s Cool benoe-
men we daarom wekelijks een ‘School van de 
Week’. De school van de week krijgt van ons 
400 zwemkaartjes om die week aan hun leer-
lingen uit te delen. De leerlingen van deze ba-
sisschool mogen dan op een bepaalde zater-
dagmiddag tussen 12:00 - 16:00 uur komen 
zwemmen tegen de voordelige prijs van na-

melijk € 2,00 i.p.v. € 4,90
Op onderstaande schema kunt u zien welke 
scholen de komende weken ‘School van de 
Week’ zijn:

• 7 december 2019  Vuurtoren West
• 14 december 2019 De Parnassia
• 11 januari 2020  De Zefi er
• 18 januari 2020  Franciscusschool
• 25 januari 2020  Pionier

School van de week
De gemeente Velsen wil het sportpark 
Schoonenberg-Waterloo in Velsen-Zuid  
breed inzetbaar, toegankelijker, pu-
blieksvriendelijker en groener maken.

Verenigingen en organisaties die het terrein 
nu gebruiken verwerken hun kijk hierop in 
een plan.  
 In het eerste kwartaal van 2020 organiseert 
de gemeente een inloopbijeenkomst voor 
omwonenden om de plannen toe te lichten. 
Wie komt kan meedenken over onder andere 

de invulling van het groen, de toegang tot het 
park en de invulling van het basketbalveldje 
aan de Ver Loren van Themaatlaan.
Vervolgens wordt er een masterplan ge-
maakt. Hierbij houden we, waar mogelijk, 
rekening met de ideeën die ons tijdens de in-
loopbijeenkomst zijn gegeven. In het master-
plan wordt een ontwerp uitgewerkt en komt 
de globale planning aan de orde.

Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl/
actueel/projecten.

DE VISIE VAN LGV

WOONVISIE 2040
Fijn wonen voor iedereen.
Het college van Burgemeester en Wethou-
ders hebben de Woonvisie 2040 gepresen-
teerd en hierin worden de ambities voor de 
komende jaren aangegeven.

Een van de onderwerpen is de vraag naar 
woningen die fors is toegenomen en er ligt 
een grote woningbouwopgave die vanuit de 
Provincie is aangegeven.
LGV vindt het belangrijk dat er voor alle in-
woners van Velsen voldoende woonruimte 
beschikbaar komt.

Er zijn locaties in beeld gebracht, waar even-
tueel nieuwbouw gerealiseerd kan worden 
(plancapaciteit), maar daar mogen wij niet 
blind op varen.

Uitgangspunt is verstedelijking, de hoogte in 
bouwen en vooral in IJmuiden. LGV is echter 
van mening, dat hier kritisch naar gekeken 
moet worden, want het moet wel realistisch 
zijn en zeker haalbaar ook met betrekking 

tot het parkeren.
LGV onderschrijft het voorstel van het colle-
ge, dat lokaal een goede differentiatie in de 
woningbouwbouw bewerkstelligd wordt en 
er voldoende woningen beschikbaar komen. 
Hiervoor is het wenselijk om extra capaciteit 
te hebben voor de ( middel)lange termijn 
dan de nu berekende behoefte. Wij moeten 
dus extra locaties in beeld brengen en plan-
nen van mogelijke ontwikkelaars,die willen 
investeren in woningbouw in Velsen serieus 
beoordelen.

Vooral woningen in het middensegment zijn 
noodzakelijk.
Uitgangspunt voor LGV is voldoende beschik-
bare, betaalbare woonruimte voor de inwo-
ners van Velsen.

Leo Kwant.
Fractievoorzitter LGV.

Nieuws van de raad

Wilt u in contact komen met de LGV, neem dan contact op via info@lgv-velsen.nl

De Raad van Velsen heeft twee soorten 
openbare vergaderingen. Namelijk sessie-
vergaderingen en raadsvergaderingen. In 
sessievergaderingen worden geagendeer-
de onderwerpen verder uitgediept en be-
sproken. In de raadsvergaderingen worden 
aanpassingen ingediend en neemt de raad 
daadwerkelijk een besluit.  

INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een 
groot aantal onderwerpen. Als u wilt inspre-
ken over een onderwerp dat deze maand 
wordt besproken, dan kan dat alleen bij ses-
sievergaderingen. Dit is ook het moment 
waarop raadsleden nog een oordeel vormen 
en waar u dus ook het meeste invloed kunt 
hebben. 

WIST U DAT

Leo Kwant
Fractievoorzitter

DE EERSTVOLGENDE 
VERGADERING

Op donderdag 28 november vergadert de 
Raad van Velsen. U bent van harte welkom 
op het gemeentehuis, ingang Plein 1945 in 
IJmuiden. De vergadering start om 19u30.
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Voor de zomervakantie hebben we u via een enquête 
gevraagd wat u vindt van het nieuwe afvalinzamelsysteem. 
Ruim 3100 keer is de enquête ingevuld. Alle reacties, tips 
en opmerkingen hebben wij verzameld. In deze uitslag 
kunt u lezen hoe er per wijk over dit systeem wordt 
gedacht en welke belangrijkste aandachtspunten uit de 
enquête zijn gekomen.

Enquête 
is 3169 keer 

ingevuld

Hoe zit dat?
Uit de enquête bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) 
leest u hieronder.

“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 aan- 
gegeven 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 waarde. Het heeft waarde in de 
vorm van geld, én het heeft waarde omdat 
het hergebruikt kan worden. Daardoor 
hoeven er minder nieuwe grondsto�en 
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! 

Enkele reacties

Manier van inzamelen

• Minder rolcontainers aan huis
•  Zijn beter afval gaan scheiden
•  Blij met oranje bak, hoef niet 

steeds plastic weg te brengen

•  Er zijn te weinig containers
•  Plastic container zit te snel vol
•  We moeten meer doen, maar 

krijgen er niks voor terug

GFT

Velserbroek

729 Personen vulde  
de enquête in

Tevreden

Ontevreden

41% 59%

Enkele reacties

Manier van inzamelen

• Ik kan altijd mijn restafval kwijt
• Minder bakken in mijn tuin
• Minder last van stankoverlast

•  Waarom moet ik scheiden? 
Alles belandt toch op één hoop!

•  Er ligt veel rommel naast en 
rondom de containers

•  Het is lastiger voor ouderen en 
mindervaliden

GFT

Velsen-Noord

267 Personen vulde  
de enquête in

Tevreden

Ontevreden

51% 49%

De belangrijkste aandachts-
punten uit de enquête:

 -  Het vaker legen van 
de plastic container

 -  Ondergrondse 
containers voor 
restafval vaker legen

 

 -  Afvaldumpingen 
aanpakken

Uitslag enquête 
afvalinzameling

Voor de zomervakantie hebben we u via een enquête 
gevraagd wat u vindt van het nieuwe afvalinzamelsysteem. 
Ruim 3100 keer is de enquête ingevuld. Alle reacties, tips 
en opmerkingen hebben wij verzameld. In deze uitslag 
kunt u lezen hoe er per wijk over dit systeem wordt 
gedacht en welke belangrijkste aandachtspunten uit de 
enquête zijn gekomen.

Enquête 
is 3169 keer 

ingevuld

Hoe zit dat?
Uit de enquête bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) 
leest u hieronder.

“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 aan- 
gegeven 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 waarde. Het heeft waarde in de 
vorm van geld, én het heeft waarde omdat 
het hergebruikt kan worden. Daardoor 
hoeven er minder nieuwe grondsto�en 
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! 

Enkele reacties

Manier van inzamelen

• Minder rolcontainers aan huis
•  Zijn beter afval gaan scheiden
•  Blij met oranje bak, hoef niet 

steeds plastic weg te brengen

•  Er zijn te weinig containers
•  Plastic container zit te snel vol
•  We moeten meer doen, maar 

krijgen er niks voor terug

GFT

Velserbroek

729 Personen vulde  
de enquête in

Tevreden

Ontevreden

41% 59%

Enkele reacties

Manier van inzamelen

• Ik kan altijd mijn restafval kwijt
• Minder bakken in mijn tuin
• Minder last van stankoverlast

•  Waarom moet ik scheiden? 
Alles belandt toch op één hoop!

•  Er ligt veel rommel naast en 
rondom de containers

•  Het is lastiger voor ouderen en 
mindervaliden

GFT

Velsen-Noord

267 Personen vulde  
de enquête in

Tevreden

Ontevreden

51% 49%

De belangrijkste aandachts-
punten uit de enquête:

 -  Het vaker legen van 
de plastic container

 -  Ondergrondse 
containers voor 
restafval vaker legen

 

 -  Afvaldumpingen 
aanpakken

Uitslag enquête 
afvalinzameling



Infopagina

28 november 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

“Wat gebeurt er nou echt  
met mijn gescheiden afval?”
Gescheiden afval gaat naar ge- 
specialiseerde bedrijven die het  
verwerken tot grondsto�en voor 
nieuwe producten. Heel soms gaat 
plastic, gft of papier toch de ver-
brandingsoven in. Dit gebeurt  
alleen als het te vervuild is met  
ander afval, waardoor het niet  
gerecycled kan worden. Daarom  
is het zo belangrijk afval goed te  
scheiden. Dan wordt gft weer 
nieuw compost, krijgt uw plastic 
een nieuw leven als broodtrommel 
en komt uw oud papier terug  
als krant. 

“Waarom mag ik zelf niet kiezen 
welke ondergrondse restafval- 
container ik wil gebruiken?”
Iedereen kan meerdere containers 
gebruiken. Als u toch liever een 
andere container wilt gebruiken, 
laat het ons dan weten. 
Stuur hiervoor een mailtje naar 
afval@velsen.nl (of bel ons op 
tel. 0255 - 567200) met uw adres 
en het nummer van de container 
die u graag wilt gebruiken, dan 
zorgen we dat u toegang krijgt 
tot deze container.

“ Waarom kan ik niet in elke ondergrondse container 
mijn zwerfvuil weggooien?”

Alle ondergrondse restafvalcontainers krijgen een klepje voor 
zwerfvuil. Op dit moment zijn er 80 containers met zwerfvuil-
klepjes. De leverancier doet zijn best om in 2019 nog 160 extra 
containers van een zwerfafvalklep te voorzien. In 2020 volgen 
er nog 80 klepjes en dan kunnen bewoners bij alle restafval- 
containers ook zwerfafval kwijt.

“Waar laat ik glas dat te groot  
is voor de openingen van de  
glasbak?”
De glasbak is alleen voor verpak-
kingsglas, dus glazen potten en 
flessen van eten of drank. Al het 
andere glas, zoals theeglazen, 
vazen en glasplaten horen niet in 
de glasbak thuis. Dat glas heeft 
een andere samenstelling en moet 
apart van verpakkingsglas gere-
cycled worden. Deze glassoorten 
kunt u naar het afvalbrengstation 
brengen; hier staat een aparte bak 
voor deze glassoorten zodat het 
wel hergebruikt kan worden. 
Lukt dat niet, dan mag u dit glas 
ook in de restafvalbak doen.  
Glaswerk of vazen die nog goed 
zijn, kunnen natuurlijk ook naar  
de kringloopwinkel.

“Waarom staan er bij hoogbouw 
niet meer containers om afval te 
scheiden?”
Wij zien natuurlijk heel graag dat  
ook bewoners uit flats of appar-
tementencomplexen hun afval 
scheiden. Voor papier en glas 
staan bij sommige wooncom-
plexen ondergrondse containers 
in de buurt, en in sommige ge- 
vallen ook voor plastic/blik drank- 
kartons. Maar dat zijn er nog niet 
veel. Bewoners van hoogbouw 
kunnen hun papier, textiel, glas en 
plastic kwijt bij de afvaleilandjes 
die onder andere bij verschillende 
supermarkten te vinden zijn. We 
gaan vanaf 2020 extra containers 
plaatsen bij hoogbouw complexen. 
Bewoners van flats of apparte-
mentencomplexen krijgen dan 
meer mogelijkheden om hun afval 
dichterbij huis gescheiden weg te 

gooien. Bijvoorbeeld door extra 
containers voor papier en GFT  
te plaatsen. 

“Hoe zit dat met glas op kleur?”
U gooit uw glas op kleur in de 
glas bak en vervolgens komt er  
een vuilniswagen die het in één 
container leegt. Hoe zit dat nou?
De vuilniswagen heeft net als de 
container ook drie vakken, het  
legen van de container gaat per 
vak en dus blijft het glas ook in  
de wagen per kleur gescheiden.

“Dit systeem is toch achterhaald, 
kunnen we niet beter alles in één 
bak doen en dan nascheiden?” 
Was het maar zo eenvoudig. Ver- 
schillende afvalstromen zijn on-
geschikt voor nascheiding, zoals 
gft en papier. Gft en etensresten 
zijn vochtig, dus dit afval plakt 
aan allerlei andere soorten afval 
waardoor het niet goed is na te 
scheiden. Papier dat met gft in 
aanraking is geweest, is niet meer 
te recyclen. En andersom geldt 
hetzelfde, gft dat in aanraking 
komt met papier kan de inkt van 
het drukwerk losweken en mag 
dan niet meer tot compost ver-
werkt worden. 
We doen alleen aan nascheiding 
waar dat niet anders kan. Maar 
dan worden alleen plastic, blik 
en drankkartons uit het restafval 
gehaald. Dat is trouwens wel van 
een lagere kwaliteit dan het plastic 
dat mensen thuis gescheiden weg- 
gooien. Door thuis afval aan de 
bron te scheiden, krijg je de beste 
kwaliteit grondsto�en om te her-
gebruiken. Het heeft dus zeker zin! 
Het nascheiden van afval is weer 
beter dan verbranden, maar het is 
zeker geen goede vervanger van 
het thuis scheiden van afval. 

“Waarom is het gat van de papier- 
container kleiner geworden?”
Dit is aangepast vanwege de  
veiligheid en om te zorgen dat  
er alleen papier in past. De vorige 
containers waren verouderde  
modellen. Afgelopen jaren hebben 
landelijk de papiercontainers 
smalle ‘brievenbusachtige’ in-
werpopeningen gekregen. Door 
de kleinere inwerpopening van  
de papiercontainers moet u dozen 
wel eerst klein maken voor dat u 
ze in de container kunt doen. Het 
klein maken van dozen heeft nog 
een voordeel; er past zo meer 
papier/karton in de container. 
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 Tips die we gaan uitvoeren:
• Plaats zwerfvuilklepjes op alle ondergrondse containers
• Geef educatie en voorlichting op scholen 
• Plaats meer ondergrondse containers voor papier
• Ga ook bij flats GFT inzamelen 

 Tips die we gaan onder zoeken en kijken of het mogelijk is:
• Vaker ophalen van GFT in warme maanden
• Vaker legen van oranje bak
• Plaats meer glasbakken
• Geef meer informatie over wat in welke bak mag
• Meer containers voor textiel

U gaf ons ook veel tips die 
het voor u makkelijker zouden 
maken om afval te scheiden:

Velsen-Zuid

110 Personen vulde  
de enquête in

GFT

GFT

woningen met  
4 rolcontainers49%

51%

Enkele reacties

-   De vier rolcontainers maken 
afval scheiden makkelijk

-   Niet te slepen met 
vuilniszakken

-  Ik wil niet zoveel rolcontainers  
aan huis

Enkele reacties

-  Ik heb meer ruimte in de tuin
-  Ik heb geen last van 

stankoverlast van de grijze 
container

-  Ik vind één afvalpas per huis 
te weinig

-  De ondergrondse container is 
niet goed bereikbaar

Tevreden vs 
ontevreden over  
4 rolcontainers

Tevreden vs 
ontevreden over 
ondergrondse 
container 

woningen met onder- 
grondse containers

Manier van inzamelen

Manier van inzamelen

29%

71%

50%50%

Santpoort-Noord

270 Personen vulde  
de enquête in

GFT

woningen met  
4 rolcontainers87%

13%

Enkele reacties

-  De vier rolcontainers maken 
afval scheiden makkelijk, 
zeker met luiers

-  Geen last van volle 
ondergrondse containers

-  Staan wel erg veel bakken in 
de tuin

-  Eens per maand legen is met 
luiers niet hygiënisch

Enkele reacties

- Ik kan altijd mijn afval kwijt
-  Fijn containers zijn afgesloten 

voor illegaal gebruik

-  Het is onhandig om maar 
voor 1 container toegang te 
hebben

Tevreden vs 
ontevreden over  
4 rolcontainers

Tevreden vs 
ontevreden over 
ondergrondse 
container 

woningen met onder- 
grondse containers

GFT

Manier van inzamelen

68%

32%

91%

9%

Santpoort-Zuid

113 Personen vulde  
de enquête in

GFT

GFT

woningen met  
4 rolcontainers94%

6%

Enkele reacties

-  De vier rolcontainers maken 
afval scheiden makkelijk

-  Niet te slepen met 
vuilniszakken

-  Overlast van veel bakken die 
in de stegen staan

Enkele reacties

- Ik heb meer ruimte in de tuin
-  Ik kan op elk moment mijn 

restafval weggooien

Tevreden vs 
ontevreden over  
4 rolcontainers

Tevreden vs 
ontevreden over 
ondergrondse 
container 

woningen met onder- 
grondse containers

Manier van inzamelen

28%

72%

100%

Manier van inzamelen Manier van inzamelen

TIPS
Om afval scheiden 

makkelijker te
maken

U gaf ons ook veel tips die 
het voor u makkelijker zouden 
maken om afval te scheiden:

TIPS
Om afval scheiden 

makkelijker te



Infopagina

28 november 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

Hoe nu verder?

Uit de enquête is duidelijk naar voren 
gekomen dat de plastic bak snel vol 
zit en ook de ondergrondse containers 
regelmatig vol zijn. 

Vaker legen plastic container
De oranje bak zit bij veel van u na twee of 
drie weken al vol. U geeft allemaal aan dat 
het prettig zou zijn als deze vaker (dan 
eens per vier weken) wordt geleegd. Nu 
verdwijnt het plastic afval, dat niet meer 
in de oranje bak past, meestal toch bij 
het restafval. Dat is jammer. Wij zijn met 
HVC aan het kijken of de oranje bak vaker 
geleegd kan worden.Het moet logistiek  
wel passen, zonder dat de kosten extreem 
hoog worden. 

Volle ondergrondse containers
Er zijn veel klachten over volle ondergrond-
se containers. In de restafvalcontainers  
zit een volmeldsysteem, waardoor ze een  
signaal afgeven richting HVC als ze bijna 
vol zijn. Na een inregelperiode loopt dit  
systeem bij vrijwel alle containers goed. 
Er zijn nog een paar locaties die extra 
aandacht nodig hebben. Wij zien dat de 
containers meestal op vrijdag, zaterdag en 
zondag worden gebruikt. Als op zondag-
middag de container dan vol is, kan hij pas 
maandag op zijn vroegst geleegd worden. 
Het intensieve gebruik in het weekend 
levert helaas soms problemen op waardoor 
zakken afval naast de container gezet wor-
den. De containerlocaties die veel gebruikt 
worden leegt HVC altijd op vrijdag nog 
extra keer. U mag natuurlijk ook gewoon op 
de andere dagen van de week de contai-
ners gebruiken, dan spreidt het vullen zich 
wat meer en komt overlopen in het week-
end minder vaak voor. Dit neemt niet weg 
dat we bij containerlocaties die tekort aan 
capaciteit hebben, kijken naar aanvullende 
oplossingen.

Afvaldumping
In mei zijn we begonnen met het project 
‘Velsen geen Bende’. Dat is hard nodig, 
want op sommige plekken in onze 
gemeente dumpen mensen vaak hun 
afval. We willen er graag achter komen 
waarom dit gebeurt, zodat we samen met 
bewoners een oplossing kunnen zoeken. 
We zijn daarom gestart in een eerste wijk 
in IJmuiden-Noord. Afvalcoaches van HVC 
gingen langs de deuren om met inwoners 
te praten over oorzaken en oplossingen.

De informatie die we hebben verzameld, 
gaan we gebruiken om samen met buurt- 
bewoners actie te ondernemen tegen het 
dumpen van afval. Als deze aanpak werkt, 
gaan we deze ook inzetten voor andere 
buurten in Velsen waar veel afval gedumpt 
wordt.

IJmuiden

1559 Personen vulde  
de enquête in

GFT

GFT

woningen met  
4 rolcontainers9%

91%

Enkele reacties

-  Het is makkelijk, geen 
gesleep met afval

-  Beter voor ouderen en 
mindervaliden

- Het is te verwarrend
- Veel bakken is armoedig

Enkele reacties

- Het werkt goed
-  Ik heb minder bakken in mijn 

tuin

-  Ik kan maar in 1 ondergrondse 
container mijn afval kwijt

-  Er is veel afvaldumping door 
mensen zonder pasjes

Tevreden vs 
ontevreden over  
4 rolcontainers

Tevreden vs 
ontevreden over 
ondergrondse 
container 

woningen met onder- 
grondse containers

Manier van inzamelen

Manier van inzamelen

58% 42%

38%

62%

Driehuis

121 Personen vulde  
de enquête in

GFT

GFT

woningen met  
4 rolcontainers95%

5%

Enkele reacties

- Het is makkelijk
- Geen gesleep met afval

-  Het is een achterhaald 
systeem

-  Veel stankoverlast in de 
zomer

Enkele reacties

- Ik kan altijd mijn afval kwijt
- Het is schoner

Tevreden vs 
ontevreden over  
4 rolcontainers

Tevreden vs 
ontevreden over 
ondergrondse 
container 

woningen met onder- 
grondse containers

Manier van inzamelen

Manier van inzamelen

31%

69%

100%

VELSEN Geen Bende!VELSEN Geen Bende!Geen Bende!VELSEN Geen Bende!VELSEN Geen Bende!

- Ik kan altijd mijn afval kwijt
- Het is schoner

Bedankt!
Wij willen iedereen heel erg bedanken 
voor het invullen van de enquête. 
Heeft u nog vragen over de enquête of 
over afvalinzameling in het algemeen, 
mail dan naar afval@velsen.nl 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 16 november tot en met 
22 november 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 92, wijzigen gebruik wonen en 
verbouwen tot 4 appartementen (16/11/2019) 
101043-2019
Dudokplein 10, plaatsen gaskoeler, plaatsen 
reclame (18/11/2019) 101405-2019
Grevelingenstraat 15, plaatsen kozijn (zijge-
vel) (19/11/2019) 101881-2019
Kennemerlaan 54 RD, plaatsen reclame 
(21/11/2019) 102558-2019
Peperkers 41, plaatsen balkonbeglazing 

(21/11/2019) 102658-2019

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0001, gebruiken bega-
ne grond en 1e verdieping voor polikliniek 
(18/11/2019) 101214-2019

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 156, legaliseren  wijzigen 
voorgevel (17/11/2019) 101105-2019
Johan Maurits van Nassaulaan 27, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (18/11/2019) 101321-
2019
Kennemergaardeweg 3, vervangen uitbouw, 
plaatsen dakkapel (voorzijde) (19/11/2019) 
101855-2019
Duin- en Kruidbergerweg 89, kappen 2 bomen 
(20/11/2019) 102305-2019
Terrasweg 62 (en 60), plaatsen uitbouw voor-
gevel  begane grond, vergroten en plaatsen 

dakkapel voorgevel, uitbouw 1e verdieping 
achterzijde, dakuitbouw zolder (met nr. 60) 
(22/11/2019)
 
 (22/11/2019) 103068-2019

Velserbroek
Johanna Naberstraat 57, plaatsen dakopbouw 
(20/11/2019) 102285-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

Velsen-Noord
Nabij Velserkade 1(kadastraal C-2520), 
uitbreiden bestaande expeditieruimte 
(22/11/2019) 83013-2019

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Velserbroek
Verkoopkraam, op 31 december 2019, locatie: 
Galle Promenade 22 (18/11/2019) 101270-
2019

Verkoop etenswaren, verlenging stand-
plaatsvergunning, locatie:  Rijksweg 289 
(21/11/2019) 102492-2019 

Slagerij Vallentgoed, verlenging standplaats-
vergunning, locatie: Ster Bastion (22/11/2019) 
102918-2019

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-

guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden 
Poolsterstraat 18, plaatsen dakopbouw 
(20/11/2019) 87335-2019
Berkenstraat 15, plaatsen dakopbouw 
(20/11/2019) 97227-2019

Santpoort-Zuid
Albert Glasstraat 7, vergroten garage 
(19/11/2019) 82103-2019
Albert Glasstraat 3, plaatsen uitbouw 
(19/11/2019) 82089-2019

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 163, plaatsen dakopbouw 
(20/11/2019) 86464-2019
Kruidbergerweg 90, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (21/11/2019) 99130-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-

recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Kerstmarkt Albert Heijn, op 6 en 7 december 
2019 van 10:00 tot 18:00 uur, locatie: Dudok-
plein 10
(20/11/2019) 94539-2019
 
Velsen-Zuid
Beeckestijn Cross, op 26 januari 2020 van 
10:00 tot 12:30 uur, locatie: Beeckestijn, 
Rijksweg 134
 (22/11/2019) 100810-2019

Castle Christmas Fair, op 28, 29, 30 november 
2019 van 11:00 tot 22:00 uur, op 1 december 
2019 van 11:00 tot 19:00 uur, locatie: Beeckes-
tijn, Rijksweg 134 (22/11/2019) 85347-2019

Velsen-Noord
Sinterklaas intocht, op 23 november 2019 van 
10:00 tot 12:00 uur, locatie: van Grote Hout-
kade naar Stratingaplantsoen (21/11/2019) 
100181-2019

Santpoort-Noord
Kerstsamenzang, op 25 december 2019 van 
00:00 tot 00:45 uur, locatie: Broekberger-
plein (22/11/2019) 92423-2019

Besluiten

 Melden kappen diverse locaties Santpoort-Noord
Aan de Kruidbergerweg en Princebospad 
in Santpoort-Noord worden bomen gekapt. 

Het gaat om 1 lijsterbes op de Kruidberger-
weg en 3 eiken aan het Princebospad. 

De bomen worden gekapt omdat ze dood 
zijn. 
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Al weer een ruim een maand ge-
leden vond tijdens de herfstva-
kantie, van vrijdag 18 oktober 
tot en met zondag 27 oktober, 
de Week van de Industriecultuur 
plaats. Het programma bood 
meer dan honderd activiteiten, 
voorstellingen en rondleidin-
gen in het Noordzeekanaalge-
bied, vanaf het Forteiland IJmui-
den tot in de Havens van Am-
sterdam. De Week van de Indu-
striecultuur wordt al enkele ja-
ren rond de herfstvakantie ge-
organiseerd door lokale partijen 
en industrieën in samenwerking 
met de provincie Noord-Holland 
en de gemeenten Velsen, Bever-
wijk, Zaanstad. Dit jaar namen 
rond de tienduizend bezoe-
kers deel aan het programma. 
In IJmuiden vonden twee grote 
theaterproducties plaats; op di-
verse locaties in IJmuiden werd 
het ‘Mysterie van mevrouw D’ 
gespeeld en op het Forteiland 
werden bezoekers getrakteerd 
op de poëtische theaterbele-
ving WALD. Daarnaast waren er 
bedrijfsbezoeken, workshops 
en tentoonstellingen en stelden 
SHIP en het IJmuider Zee- en 

Havenmuseum hun deuren ex-
tra wijd open.

Ter gelegenheid van de Week 
werd – eigenlijk al vanaf de zon-
dag daaraan voorafgaand – de 
toren van het Zee- en Haven-
museum groen verlicht. In voor-
gaande jaren werd de waterto-
ren aan de Dokweg in het zon-
netje gezet – in afwisselende 
kleuren – maar dit jaar dus de 
toren van de voormalige vis-
serijschool aan de Havenkade. 
En alsof men vergeten is het 
licht uit te doen, kunnen we ‘s 
avonds nog steeds genieten 
van de verlichte toren. Dat le-
vert van zowel dichtbij als op af-
stand sprookjesachtig beelden 
van een typisch IJmuidens ge-
bouw op. Zo’n beeld is de moei-
te van het vereeuwigen waard, 
en gewapend met camera (of 
desnoods smartphone), statief 
en een beetje geduld lukt dat 
prima!

Het ruim een eeuw oude ge-
bouw van de voormalige visse-
rijschool mag zowel in het dag-
licht als in sprookjesachtig licht 

bij avond gezien worden. De 
nieuwbouw voor de Gemeen-
telijke Visserijschool start in het 
najaar van 1915 aan de Haven-
kade, op een verder nog kale 
duinvlakte “boven” en in het ver-
lengde van de Vissershaven. De 
opening vindt plaats in septem-
ber 1916. Het schoolgebouw 
telt diverse theorielokalen en 
onder meer een boetzaal en een 
smederij. In de loop der jaren 
wordt het gebouw uitgebreid 
en aangepast aan de nieuwe ei-
sen van het zeevaartonderwijs. 
Tegen het einde van de zeventi-
ger jaren verdwijnt het visserij-
onderwijs. Vanaf 1981 wordt de 
nieuwe naam ‘School voor Zee-
vaart en Techniek’ gebruikt; het 
gebouw blijft bij de IJmuidenaar 
gewoon ‘Visserijschool’ heten.

In de loop van de tachtiger ja-
ren komt de Visserijschool leeg 
te staan. In 1989 wordt de ‘Stich-
ting Zee- en Havenmuseum’ op-
gericht om het schoolgebouw 
te behouden en in te richten 
als museum. Na een restaura-
tie door vrijwilligers opent het 
museum in maart 1994 – dit jaar 
dus al weer een kwart eeuw ge-
leden! – haar deuren. Sindsdien 
kan de IJmuidenaar zijn of haar 
hart in dit prachtige historische 
gebouw ophalen aan de sleep-
vaart, o�shore, visserij en de ge-
schiedenis van 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 IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. In deze 300ste a�evering aandacht voor de fraai ver-
lichte toren van het IJmuider Zee- en Havenmuseum.

Voordeelstapelen
bij De Freules
Santpoort - Zo vlak voor de feest-
dagen hebben de Freules in Sant-
poort Noord weer hun geweldige 
‘voordeelstapel-actie’. Bij elke be-
stede €50,00 krijgt u een cadeau-
bon ter waarde van €5,00! De ac-
tie loopt van vrijdag 29 november 
tot en met zaterdag 7 december. 
Genoeg tijd dus om een mooie 
out�t uit te zoeken, óók voor de 
feestdagen, want feestkleding 
- van kleine tot grote maten -  
hangt er in de winkel ook genoeg.

Met het altijd eerlijke en stijlvol-
le advies van Saskia en Margot 
loopt u gegarandeerd blij en met 
een mooie set kleding de deur uit.
Uw eigen winter- en /of feestkle-
ding kunt u dagelijks tijdens de 
openingsdagen inbrengen.
De winkel, gelegen op de hoek 
van de Terrasweg en de Hoofd-
straat is van woensdag tot en met 
vrijdag geopend van 10.00 - 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Voorlichting op een unieke plek op 7 december
Neem een kijkje op Westerveld
Driehuis - Westerveld: een lo-
catie met klasse waar zowel 
cremeren als begraven moge-
lijk is. Op zaterdag 7 decem-
ber verzorgt men van 9.30 
tot 12.00 uur een uitgebreide 
rondleiding, waarbij alles ver-
teld wordt over de mogelijk-
heden en dienstverlening van 
Westerveld. 

Bekijk alle facetten die Wester-

veld voor iedereen te bieden 
heeft. Ervaar de talrijke moge-
lijkheden voor invulling van een 
persoonlijk afscheid. Voel de 
historie; lopend door de sfeer-
volle ruimtes, voorzien van he-
dendaagse voorzieningen. Hoor 
de stilte en de rust van de na-
tuur waar Westerveld zo bekend 
om staat. Zie hoe Westerveld 
een afscheid op exclusieve wij-
ze faciliteert.

Kortom: bekijk, ervaar, voel, 
hoor en zie Westerveld; een 

unieke kennismaking met een 
bijzondere plek. Onder begelei-
ding van de medewerkers wan-
delt men door het gedenkpark 
en worden onder andere de In-
spiratielaan, de monumentale 
urnentuin, de aula’s, de crema-
tieruimte en het Horecapavil-
joen bezocht.

Interesse? Aanmelden vóór 5 
december via info@bc-wester-
veld.nl onder vermelding van 
‘rondleiding’ en het aantal per-
sonen. (foto’s: aangeleverd)

Welk gezin verdient VIP-
behandeling bij Telstar?
Velsen - Van der Valk Taxiser-
vice, Telstar en de jutter en de 
Hofgeest zijn weer op zoek 
naar een gezin dat vlak voor 
de kerst wel een opsteker kan 
gebruiken. Deze familie maakt 
kans om op zondag 22 decem-
ber als VIP uitgenodigd te 
worden voor de wedstrijd Tel-
star-Jong AZ. Inclusief vervoer 
naar het stadion, lunch in de 
businessclub en plaatsen op 
de eretribune.

,,Met de bijzondere verhalen van 
de afgelopen jaren in ons ach-
terhoofd willen we ook dit jaar 
iets speciaals doen voor een fa-
milie die een vervelende peri-
ode achter de rug heeft, het �-
nancieel lastig heeft of één van 
de gezinsleden lange tijd heeft 
moeten missen’’, aldus initiatief-
nemer Hendrikjan van der Valk.

Zijn bedrijf en Telstar willen het 
gezin een leuke voetbalmid-
dag bezorgen met alles erop 
en eraan. ,,We halen onze VIP-
gasten thuis op, trakteren ze op 
een lunch in de businessclub 
en zorgen er samen met Telstar 
voor dat zij de beste plekken op 

de tribune hebben. Daarnaast 
mogen zij de wedstrijdbal met 
handtekeningen van alle spelers 
mee naar huis nemen.’’

Het idee van Van der Valk, die tij-
dens de wedstrijd tegen Jong AZ 
wedstrijdsponsor is, past goed 
bij het maatschappelijke karak-
ter van Telstar. De club zet zich 
door de verschillende activitei-
ten van Telstar Thuis in de Wijk 
al jaren in voor de lokale samen-
leving. ,,Wij waren meteen en-
thousiast toen Hendrikjan vroeg 
of wij de actie weer wilde on-
dersteunen’’, aldus commercieel 
manager Natascha van Grins-
ven. ,,Ik weet zeker dat wij onze 
VIP-gasten net zo’n onvergetelij-
ke dag kunnen bezorgen als vo-
rig jaar.’’

Kent u een gezin dat een gezellig 
middagje Telstar verdient? Stuur 
dan een mail van maximaal 200 
woorden naar redactie@jutter.
nl. Doe dit voor maandag 16 de-
cember, zodat de initiatiefne-
mers voldoende tijd hebben om 
alles te regelen. Over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd wor-
den. (foto: aangeleverd)
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Rugbyclub The Smugglers met goed 
gevoel naar de promotiepoule
Velserbroek - De laatste maand 
lijkt alles weer te kloppen bij Rug-
byclub The Smugglers waardoor 
afgelopen zondag de promotie-
poule werd veiliggesteld. Arnold 
Hirdes begint zijn rol als captain 
goed in te vullen waardoor de sta-
biliteit terug is in het team. Zon-
dag kwam rugbyclub Ter Werve uit 
Den Haag op bezoek die met ver-

ve werd verslagen. Als een wervel-
wind gingen de spelers van The 
Smugglers over rugbyclub Ter Wer-
ve heen. Bij rust was de stand al 36-
0 voor The Smugglers met voor-
al goed verdedigend werk van Ro-
nald Koolen (man of the match). Na 
de rust was het eenrichtingverkeer 
en was het de ouwe rot Vincent 
van Heusden die twee try’s scoor-

de. Ook de andere spelers van The 
Smugglers waren goed op dreef 
waardoor de eindstand uiteinde-
lijk 85-5 werd. Deze overwinning 
geeft veel vertrouwen en trainer 
Franz benadrukte ook om dit ge-
voel mee te de nemen naar januari 
als er voor de promotie moet wor-
den gespeeld. Voor meer informa-
tie zie www.thesmugglers.nl. 

21% tax free:
Black Friday bij Geels Meubelen
en STORE24
IJmuiden - Geels Meubelen geeft 
op Black Friday een �kse korting 
op bijna de hele collectie. On-
der het motto ‘21% tax free’ valt 
er dus veel voordeel te behalen. 
Niet alleen op vrijdag 29 novem-
ber, maar ook op zaterdag 30 no-
vember en zondag 1 december is 
deze actie geldig. 
Geels Meubelen aan de Lange 
Nieuwstraat 182-188 en het aan 
de overzijde gevestigde STORE24 
hebben een veelzijdige collectie 
met mooie, betaalbare meubelen 
van goede kwaliteit. Dat de for-
mule van eigenaren Paul en So-
raya Geels goed aanslaat komt 

mede door de gezellige, warme 
sfeer die beide bedrijven uitstra-
len als je er binnenstapt. Je voelt 
je meteen al thuis, terwijl de pro-
ducten nog verkocht moeten 
worden. Bovendien staan de win-
kels vol met actuele collecties. 
Na het succes van de actie vo-
rig jaar op Black Friday is beslo-
ten om die dit jaar te herhalen. 
De korting geldt voor ongeveer 
negentig procent van de show-
roomcollectie; what you see is 
what you get! De verrassend rui-
me showrooms van de twee win-
kels bieden voldoende keus om 
een compleet nieuw interieur te 

kunnen samenstellen met de-
ze mooie kortingsactie. Voor veel 
mooie merken, zoals SEVN bank-
stellen, UrbanSofa, Richmond In-
teriors, By-Boo, Tower Living en 
Eleonora Meubelen kun je hier te-
recht. Een sterke troef van het be-
drijf is al jaren de gratis bezorging 
in de regio van alle meubelen. 
Volg Geels Meubelen en STORE24 
op Instagram en Facebook voor 
meer ideeën en overige informa-
tie. Beide winkels zijn elke week 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag. Kom snel langs en pro�-
teer van dit extra voordeel! (foto: 
aangeleverd)

De Gezellige Woonwinkel organiseert:
Kerstmarkt bij Brasserie Blauw
IJmuiden - De Gezellige Woon-
winkel organiseert deze zon-
dag een gezellige kerstmarkt in 
het pand van Brasserie Blauw 
aan het Velserhof. 
Heel veel van de uitgestalde ar-
tikelen zijn sfeervol tijdens de 

kerstperiode maar ook erg ge-
schikt voor de periode erna. Ui-
teraard zijn er ook echte kerst-
artikelen maar het meeste kunt 
u ook daarna perfect gebrui-
ken om uw woning gezellig te 
maken. Ook kunt u nog een ge-

schikt sfeervol cadeau voor de 
Sint scoren. Voor iedere be-
zoeker staat een glas glühwijn 
klaar.
De Gezellige Woonwinkel/ 
Brasserie Blauw, Velserhof 103 
IJmuiden, 0255-511211.

Beste cafetaria van Velsen:
Frederik Ambachtelijke Friet
wint Gold Award

IJmuiden - Een mooiere start 
kun je als ondernemer niet wen-
sen. Frederik Ambachtelijke Friet 
opende enkele maanden gele-
den de deuren aan de Kennemer-

laan 21b en nu al hebben onder-
nemer Remco Natzijl en zijn zoon 
Sem een fantastisch resultaat be-
haald. Het bedrijf is bij de Neder-
landse Horeca Prijzen in de pu-

blieksronde als beste cafetaria 
van de gemeente Velsen uit de 
bus gekomen. Zowel qua hoe-
veelheid stemmen als qua waar-
dering van de publieksjury scoor-
de Frederik Ambachtelijke Friet 
het hoogst. De friet die Remco 
en Sem hun klanten voorschote-
len (maar ook aan horecabedrij-
ven leveren) wordt dagelijks vers 
gesneden en is van voortre�elijke 
kwaliteit. Dat is bij de klanten niet 
onopgemerkt gebleven, zo blijkt 
nu uit de stemresultaten. Het be-
drijf mag zelfs de Gold Award in 
ontvangst nemen, omdat de cij-
fers gemiddeld hoger waren dan 
een 9. ,,We zijn nu 4,5 maand 
open en om dan al zo’n erken-
ning van onze gasten te krijgen, 
daar zijn we toch wel even stil 
van’’, aldus Remco en Sem. Ze wil-
len graag iedereen bedanken die 
op Frederik Ambachtelijke Friet 
heeft gestemd. (tekst: Bos Media 
Services/foto: aangeleverd)

Proef met blauwe zone in Kennemerlaan:
Omwonenden worden 
betrokken bij evaluatie
IJmuiden - De gemeente heeft 
vooraf geen overleg met om-
wonenden gevoerd over het 
starten van een proef met een 
blauwe parkeerzone in de Ken-
nemerlaan. Dat blijkt uit beant-
woording van vragen die door 
de fractie van D66 aan het col-
lege van burgemeester en wet-
houders waren gesteld. In een 
reactie laat het college weten 
dat de proef is gestart op ver-
zoek van een aantal winkeliers 
en dat tijdens de evaluatie van 
deze proef met zowel omwo-
nenden als winkeliers zal wor-
den gesproken.

De start van de proef is per brief 
kenbaar gemaakt aan omwo-
nenden. Daarin is ook aangege-
ven dat zij als onderdeel van de 
evaluatie van de proef de moge-

lijkheid krijgen om een enquê-
te in te vullen. Volgens het col-
lege is het doel om in overleg te 
gaan op basis van concrete erva-
ringen, cijfers en feiten die tijdens 
de proef worden opgedaan. ,,Bo-
vendien vinden wij het belangrijk 
dat winkeliers en bewoners sa-
men aan tafel zitten om weder-
zijds begrip voor elkaars belan-
gen te stimuleren. Detailhandel 
heeft het moeilijk en is gebaat bij 
ruimte voor kort parkeren dicht-
bij de winkels. Anderzijds vinden 
wij het belangrijk dat winkeliers 
en hun personeel niet parkeren 
in de wijk, maar op de parkeer-
plaats aan de achterzijde van de 
Vomar. Tijdens de proef hopen 
wij dat gedrag te stimuleren’’, al-
dus het college. Voorafgaand aan 
de proef werden parkeertellingen 
gedaan op het deel van de Ken-

nemerlaan waar de blauwe zone 
zou komen en in de straten daar-
omheen. Die parkeertellingen 
worden voor de evaluatie verge-
leken met parkeertellingen die 
tijdens de proef worden gedaan. 
Ook is een klankbordgroep inge-
steld, waarvan zowel bewoners 
als winkeliers deel uitmaken, ook 
het wijkplatform en de gemeen-
te zijn hierin vertegenwoordigd. 
e proef is volgens het college ge-
slaagd als ten opzichte van de 
nulmetingen meer parkeerplaat-
sen op het deel van de Kenne-
merlaan ter hoogte van de blau-
we zone beschikbaar zijn gedu-
rende winkeltijden. Een ande-
re voorwaarde is dat er, even-
eens gedurende winkeltijden, 
voldoende parkeergelegenheid 
voor lang parkeren in de omge-
ving beschikbaar blijft.

Schoonheidscentrum Annabelle 
sluit 25-jarig jubileum feestelijk af

,,Al bijna 30 jaar in het vak, maar 
als ik terug kijk is de tijd omge-
vlogen. 26 Jaar geleden begon-
nen op een bovenkamer aan huis. 
Samen met een buurjongen de 
naam Annabelle bedacht aan de 
keukentafel. Ik heet Anna en ik 
ben begonnen in de A. Bell straat 
en het woord Belle betekent mooi. 
Zo ontstond de naam Annabelle.
Met een gezin met drie kinde-
ren die, zoals mijn klanten nu la-
chend zeggen, de nodige rumoer 
bezorgden. Helaas overleed mijn 
man plotseling op 42-jarige leef-
tijd en er ontstond even paniek 
‘hoe verder?’
Toen moest het middenstanddi-
ploma gehaald worden. Mijn man 
en ik deden veel samen, maar 
het heeft voor mij altijd vast ge-
staan: Ik ga door! Met veel hulp 
van vrienden en uiteraard mijn 
gezin die altijd meewerkten. Al 
was het presentjes in pakken of 

zoals mijn jongste dochter wel 
eens zegt, klanten entertainen als 
ze even moesten wachten. En het 
‘doe zachtjes of niet stampen op 
de trap’ ging niet altijd op.  
Na 8 jaar vertelde mijn kapper 
Daan die in de Zeewijkpassage 
zijn kapsalon had, dat het pand 
naast hen vrijkwam. Dit was een 

voormalig Rabobank-gebouw.  
We zijn gaan kijken maar niet he-
lemaal voorzien wat verbouwen in 
een voormalig bankgebouw bete-
kent, een inpandige kluis, niet on-
der de vloer kunnen komen en 
driedubbel gewapend glas. Maar 
we hebben daar een prachtig 
mooi pand van gemaakt en daar 
gegroeid tot een middelgrote sa-
lon met 5 medewerkers.  Leuke 
mooie jaren gehad en gegroeid 
tot Schoonheidscentrum.

Toen zag ik een mooi karakteris-
tiek pand voorbijkomen in Sant-
poort Noord aan de Hoofdstraat. 
Ik was erg enthousiast maar de 
banken wat minder. 2008 Was het 
begin van de bankencrisis. Ik bleef 
vertrouwen houden omdat we 
een mooi concept en ervaring in 
huis hadden. Uiteindelijk was er 
toch een bank die vertrouwen in 
mij had. 

Dus weer verbouwen maar het 
pandje, waar ik verliefd op werd, 
was ons eigendom. Samen met 
mijn dochter en team hebben we 
daar een mooie zaak opgebouwd. 
Dat is alweer 10 jaar geleden. In 
2012 werden we genomineerd 
als Schoonheidssalon van het jaar 
en in 2014 hebben we de Beauty 

Award gewonnen als de beste sa-
lon van Nederland met meer dan 
4 medewerkers. Hoe trots kan je 
zijn! 
We werken al 20 jaar samen met 
LOOkX Group en zij hebben zo-
veel vertrouwen in ons dat we 4 
jaar geleden de eerste Powered bij 
LOOkX salon zijn geworden. Met 
mijn gezondheid ging het toen 
niet helemaal goed, dus het was 
�jn om ondersteuning en vertrou-
wen te krijgen van Cindy van der 
Peet, Founder van Lookx Group. 

Het afgelopen jaar bestonden we 
25 jaar en dat hebben we met leu-
ke acties gevierd. Nu een nieuw 
jaar weer in. Mijn grootste ambas-
sadeurs dat blijven onze klanten. 
Klanten die trouw blijven in goe-
de en ook in slechtere tijden. Som-
mige klanten komen al meer dan 
20 jaar bij ons, of hun moeder al 
bij mij thuis. We hebben heel veel 
lief en leed samen gedeeld en zij 
komen nog steeds graag. Ook de 
dankbaarheid en het vertrouwen 
in ons daar word ik nog steeds 
door geraakt. Het maakt me nog 
steeds blij als je mensen hebt kun-
nen helpen.
Want ons vak blijft interessant en 
uitdagend, ik ben een fan van ap-
paratuur omdat je samen met 
mooie producten echt resultaat 
kan behalen, met jaren hetzelfde 
blijven doen kom je er niet als het 
gaat om huidverbetering. Wij wil-
len blijven variëren in behandelin-
gen, methodes en apparatuur. Elk 
mens is uniek dus heeft ook een 
uniek behandelplan nodig. Zo kan 
je werken aan een speci�ek pro-
bleem en daar wordt iedereen en 
ook wij blij van. Dat is waarom ik 
dit vak nog steeds eenfantastisch 
vak blijf vinden en dat is de reden 
waarom ik dit nog doe en het me 
nog steeds voldoening geeft.

We gaan inmiddels ons 26e jaar 
in en dus wil ik toch nog graag 
met mijn trouwe en lieve klan-
ten, die als ambassadeur mijn be-
drijf groot en bekend hebben ge-
maakt, een toast uit brengen, sa-
men oude herinneringen ophalen 
en wil ik ze graag bedanken. 
Met hulp van mijn fantastische 
team hebben we een mooie VIP-
avond op 29 november van 18.00 
tot 21.00 uur met muziek met 
een hapje en een drankje en leu-
ke workshops. Ook kunnen er 
mooie prijzen worden gewon-
nen. Zo verloten we een complete 
LOOkX skin care set samengesteld 
op uw huid en een LOOkX Make 
up set aangepast aan uw kleuren 
en wensen, beiden voor 25 weken. 
Soms word je ingehaald door de 
tijd, soms door je gezondheid dus 
ik denk dat het tijd wordt om wat 
af te gaan bouwen en het stokje 
over te geven aan mijn mede-ei-
genaar Marleen en mijn fantasti-
sche team.”

Ans van Bavinckhoven 

Schoonheidssalon Annabelle gaat het 26ste jaar van haar bestaan 
in. Oprichtster Ans van Bavinckhoven vindt het tijd om het stokje 
door te geven aan haar mede-eigenaar Marleen en haar fantasti-
sche team. Daarom organiseert ze op 29 november een VIP-avond 
voor haar klanten. Maar eerst vertelt ze over de afgelopen 25 jaar.
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Feestverlichting in het centrum 
van IJmuiden uitgebreid
IJmuiden - Deze feestdagen is 
het hele centrum van IJmuiden 
verlicht met de nieuwe feest-
verlichting. Vorig jaar werd een 
deel van de verlichting al ge-
hangen op de Lange Nieuw-
straat, maar in november is de 
verlichting uitgebreid met plus-
minus 40 ornamenten. 
In januari van dit jaar werd de 
BIZ-vereniging Centrum IJmui-
den gerealiseerd. In deze onder-
nemersvereniging investeren ál-
le 112 ondernemers van het cen-
trum in de aantrekkelijkheid van 

het gebied. Hiermee heeft de 
vereniging �nanciële slagkracht 
én is de samenwerking tussen 
de ondernemers verstevigd. De 
uitbreiding van de feestverlich-
ting is de eerste zichtbare actie. 
Voorzitter René Hoogenboom: 
,,De verlichting draagt bij aan 
de kerstsfeer die we in de com-
mercieel zo belangrijke decem-
bermaand willen creëren. Daar-
naast is een beetje extra licht 
van belang voor de veiligheid in 
die donkere dagen.’’ De uitbrei-
ding werd mede mogelijk ge-

maakt door een bijdrage van de 
gemeente Velsen en de Winkel-
stichting. 
Behalve de verlichting, inves-
teert de vereniging dit jaar ook 
in een nieuwe website en huis-
stijl, die de samenwerking tus-
sen de ondernemers nog meer 
moet benadrukken. 
De komende jaren zal de ver-
eniging de feestverlichting nog 
verder optimaliseren en diverse 
on- en o�ine acties voor de be-
zoekers organiseren. (foto: aan-
geleverd)

Ruil oud kledingstuk voor 20 procent korting op nieuwe aanschaf
Black Friday bij Patrick van Keulen

Gratis kinderboek in ruil voor afgedankte (kerst)verlichting
Recycleactie van (kerst)lampen 
bij Tuincentrum Welkoop
Santpoort - De meeste huizen 
worden dit jaar weer uitgebreid 
versierd met feestverlichting. Al 
deze lampen en armaturen zoals 
kerstboomlampjes, LED kaarsen 
en verlichte �guren mogen niet 
in de kliko belanden maar moe-
ten worden gerecycled. Wecy-
cle heeft in meer dan 7.000 win-
kels e-waste inleverbakken staan. 
Laat ze bijvoorbeeld direct achter 
in de Wecycle inleverbak bij tuin-
centrum Welkoop aan de Hage-

lingerweg in Santpoort-Noord. 
Dat ruimt lekker op, is goed voor 
het milieu en het levert ook nog 
een cadeautje op! 

Snelle inleveraars ontvangen na-
melijk een gratis kinderboek: De 
Tulp van Tellingen (op=op). Het 
boek is speciaal voor deze cam-
pagne geschreven door Naomi 
Tieman. In het boek leren kinde-
ren alles over samenwerken en re-
cyclen. (foto: aangeleverd) 

Velsen - Binnenkort is het Black 
Friday. En dat betekent actie. Ook 
bij Patrick van Keulen zijn drie he-
le mooie actiedagen. Van donder-
dag 28 november tot met zater-
dag 30 november. Als je voldoet 
aan de ruilvoorwaarden krijg je 
20 procent korting op een broek, 
trui, vest, overhemd of welk kle-
dingstuk je maar wilt. Het is een 
win-winsituatie. 
Want jouw oude kledingstuk ge-
ven ze aan een goed doel, Stich-
ting Gambia For You. 

Een broek voor een broek, een 
trui voor een trui
Heb jij een broek die je niet meer 
draagt? Heb je een trui voor je 
verjaardag gekregen die je niet 
mooi vindt? Zit een overhemd 
niet lekker? 

Lever hem dan in tijdens de Black 
Friday actie. Je krijgt dan 20% kor-
ting op een nieuwe broek of trui.

Actievoorwaarden
• Het geruilde kledingstuk moet 
schoon en heel zijn;
• De ruil gaat per kledingstuk. 
Dus een broek voor een broek, 
een shirt voor een shirt en een jas 
voor een jas;
• Actie is geldig van 28 tot en met 
30 november;

• Actie geldt voor de gehele col-
lectie;
• Actie is in de winkels in IJmuiden 
en Heemskerk.
Jij krijgt dus 20 procent korting 
op je nieuwe kleding en de men-
sen in Gambia zijn blij met jouw 
oude. Dat is een hele mooie actie! 
(foto: aangeleverd)

ar  eroo te pal n  en a e  
Salmon op de Christmas Fair
Velsen - Tijdens de gezellige 
Castle Christmas Fair die gehou-
den wordt van 28 november tot 
en met 1 december op Buiten-
plaats Beeckesteijn staat Vis-
handel Waasdorp met warm ge-
rookte paling en �ammed sal-
mon. Daarnaast hebben zij ve-

le delicatesses gericht op de ko-
mende feestdagen! Er zijn diver-
se pakketten leverbaar o.a. ge-
rookte zalm zijde in een schitte-
rende showdoos die ook lever-
baar is in combinatie met wijn of 
bubbles. Voor het heerlijk avond-
je of de Kerstdagen heeft vishan-

del Waasdorp een uitgebreid as-
sortiment om tijdens de feestda-
gen van te genieten. 
Kom gezellig langs op de Christ-
mas Fair of bezoek de winkel aan 
de Halkade in IJmuiden om een 
keus te maken uit de heerlijke vis-
gerechten.

Gasten van De Zonnebloem doen 
kerstinkopen bij Welkoop

Buiten de reguliere openingstij-
den hield eigenaar Sander Goze-
ling en zijn team de deuren vrij-
dagavond speciaal voor De Zon-
nebloem open. ,,Ze kwamen 
langs om te vragen of dat kon en 
ik besloot meteen om er een leu-
ke avond van te maken. Het gaat 
erom dat die mensen lekker rus-
tig kunnen kijken, door de weeks 
is het daarvoor te druk’’, vertelt 
Sander. Hij zorgde vrijdagavond 
voor chocolademelk en koekjes, 
terwijl vrolijke kerstdeuntjes uit 
de speakers klonken. Sinds begin 
november is de winkel geheel in 
kerstsfeer gebracht, met een ruim 
assortiment kerstgerelateerde ar-
tikelen en dit jaar voor het eerst 
ook prachtig ingerichte etalages 
in de paden, waar mooie winter-
se taferelen te zien zijn.

Voor de 94-jarige Fransje Kessler 
(zie foto) is de uitnodiging van De 
Zonnebloem een buitenkansje. 
Ze is gebonden aan een rolstoel 
en net hersteld van een zwaar 
ziekbed. ,,Ik was zelfs tien dagen 
buiten bewustzijn’’, vertelt ze. Na 
45 jaar in Santpoort te hebben 
gewoond, verblijft ze tegenwoor-
dig in de Hofstede te Velserbroek. 
,,Fijn, dat je De Zonnebloem kunt 
bellen om mee te mogen. Ik vind 
het heel leuk en heel gezellig’’, 
oordeelt ze. Ze geniet van het bij-
zondere avondje winkelen, waar-
bij ze geassisteerd wordt door 
vrijwilliger Margriet Jacobs. Zij is 
inmiddels zes jaar als vrijwilliger 
bij De Zonnebloem aan het werk 
en is voor deze avond de per-
soonlijk begeleider van mevrouw 
Kessler. Ze duwt de rolstoel voort 

en helpt met het pakken van de 
artikelen die mevrouw Kessler 
uitzoekt.
Ook de 81-jarige Jan Boot ge-
niet van het uitje. Hij is samen 
met zijn vrouw Inge gekomen, zij 
zit in een rolstoel die gewoonlijk 
door hem wordt geduwd. Toch is 
hij blij dat een vrijwilliger die taak 
vandaag overneemt, zodat hij zelf 
ook onbezorgd kan genieten van 
het winkelen. ,,We gaan wel va-
ker met De Zonnebloem mee, 
bijvoorbeeld naar een high tea. 
We willen in de zomer nog graag 
met een cruise mee.’’ In het win-
kelmandje liggen inmiddels en-
kele zilverkleurige vogeltjes die 
ongetwijfeld straks als kerstde-
coraties bij hen thuis zullen han-
gen. ,,Ik ben gek op vogeltjes, 
vandaar’’, licht hij toe. De Zonne-
bloem heeft veel behoefte aan 
vrijwilligers voor het begeleiden 
van dit soort evenementen. Ga 
naar www.zonnebloem.nl en klik 
op vrijwilligerswerk voor meer in-
formatie. (tekst/foto: Bos Media 
Services)

Santpoort - Gezellig kerstinkopen doen is voor veel mensen heel 
normaal, maar als je op leeftijd bent, gebonden aan een rolstoel 
en niet zo vlot meer kunt meekomen in een groep, is de gro-
te drukte in een tuincentrum je al snel te veel. Daarom mochten 
gasten van De Zonnebloem afgelopen vrijdag in alle rust komen 
shoppen bij tuincentrum Welkoop.

Voor Jan Morren (76) gaat vrijwel 
geen week voorbij zonder bezoek 
aan het Noord-Hollands archief in 
Haarlem. De amateurhistoricus is 
al vanaf de oprichting lid van het 
Historisch Genootschap Velsen 
en heeft een hele reeks artikelen 
gepubliceerd in het blad van de-
ze vereniging. Ook schreef hij ar-
tikelen voor onder meer Stichting 
Santpoort en het Historisch Ge-
nootschap Midden-Kennemer-
land. ,,Ik heb inmiddels over 162 
onderwerpen geschreven’’, ver-
telt hij. 
Een in 2005 afgeronde driedeli-
ge boekenreeks over kastelen en 
buitenplaatsen maakt daarvan 
een belangrijk deel uit, want: ,,Al-
leen daarin beschrijf ik al 64 ver-
schillende onderwerpen.’’ Kaste-
len en buitenplaatsen hadden 
altijd al zijn aandacht. ,,Mijn opa 
en mijn vader hebben op buiten-
plaatsen gewerkt. Ik mocht als 
kind wel eens met opa mee en 
de herinnering aan die tuin met 
die grote bomen is me altijd bij-
gebleven.’’

Morren werkte veertig jaar als 
gas- en water�tter. ,,Ik ben be-
gonnen bij het Gas- en Water-
bedrijf Velsen, door overnames 
werd dat later Energie Noordwest 
in Haarlem.‘’ Toen het fysiek zwa-
re werk hem begon op te breken, 
koos hij voor een nieuwe studie, 
die hem hogerop bracht in het 
bedrijf. In dezelfde tijd begon hij 
zich ook steeds meer te verdie-
pen in buitenplaatsen en kaste-
len. In het appartement dat hij sa-
men met zich echtgenote Astrid 
bewoont, prijken meerdere fraaie 
maquettes van historische pan-
den in de gemeente Velsen, waar-
onder het voormalig huis Roos-
wijk (Velsen-Noord, afgebrand in 
1944), Huis te Spijk (Velserbroek, 
gesloopt rond 1830) en de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid, 
waarvan hij twee versies maak-
te op basis van archeologisch on-
derzoek en archiefbeelden. Daar-
naast verzorgt Jan Morren ook le-
zingen en excursies. Het doorge-
ven van de historie aan een nieu-
we generatie is zijn passie gewor-

den. ,,Als je kennis hebt van de 
historie, ben je ook gemotiveerd 
om je in te zetten voor het be-
houd van die historische elemen-
ten in de gemeente’’, legt hij uit. 
Nieuwe plannen zijn er ook nog 
volop: ,,Ik ben nu voor het Histo-
risch Genootschap Midden-Ken-
nemerland bezig met een publi-
catie over alle historische panden 
in het dorp Velsen en voor Stich-
ting Santpoort over herbergen in 
Santpoort.’’ (tekst/foto: Bos Media 
Services)

Veel organisaties in de gemeente Velsen zouden niet kunnen be-
staan zonder de inzet van vrijwilligers. Vele uren worden weke-
lijks belangeloos gestoken in het werk dat moet worden gedaan. 
Uit respect en waardering van deze vrijwilligers zijn Landgoed 
Duin & Kruidberg en Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen (on-
derdeel van Stichting Welzijn Velsen) een nieuw project gestart. 
Als onderdeel hiervan wordt maandelijks een vrijwilliger in deze 
krant geportretteerd. Vandaag is dat Jan Morren uit Velserbroek.

VelsenDe vele gezichten van
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Knap herstel De Witte Leeuwen
Bij iedere wedstrijd in het be-
taald voetbal werd er één mi-
nuut niet gevoetbald. Door 
één minuut niet te spelen na 
het eerste �uitsignaal wil-
len de clubs gezamenlijk een 
statement maken tegen racis-
me. Ook FC Dordrecht en Tel-
star deden hieraan mee.

Maar daarna is na zeven minu-
ten de eerste kans voor FC Dor-
drecht. Pedro Marques schiet 
het leer naast. Twee minuten 
verder laat Telstar zich voor de 
eerste keer gelden. Marcus Mc-
Guane neemt snel een vrije trap. 
Via Elayis Tavsan komt Senne Ly-
nen aan de bal. Uit zijn voorzet 
verdwijnt het leer via de kluts 
over de achterlijn. 
De wedstrijd is een kwartier on-
derweg als Quincy Hogeste-

ger het sprintduel van Shay-
ne Pattynama wint. De bal ver-
dwijnt ruim naast het Velsen-
se doel. In de 24e minuut komt 
Telstar op voorsprong. Het is Re-
da Kharchouch die scoort. Het 
schot lijkt houdbaar maar de bal 
wordt van richting veranderd: 
0-1. Nog voor rust, in de 38e mi-
nuut, vergroot Telstar de score. 
Uit een voorzet van Shayne Pat-
tynama glijdt Elayis Tavsan de 
bal over de doellijn: 0-2. Twee 
minuten later verkleint de thuis-
club de achterstand. Frank Kor-
pershoek werkt Pedro Marques 
tegen het gras. Met als gevolg  
een penalty. Pedro Marques be-
nut de strafschop zelf: 1-2. 

De tweede helft is nauwelijks 
onderweg als Sven van der 
Maaten Thomas Schalekamp 

onderuit scho�elt. Scheidsrech-
ter Gansner twijfelt maar wordt 
door zijn assistent overruled. 
Weer een strafschop. Weer 
schiet Pedro Marques raak: 2-2. 
Vrijwel direct na deze gelijk-
maker krijgt Elayis Tavsan twee 
kansen. Twee keer kiest hij er-
voor om Reda Kharchouch aan 
te spelen. Een foute keuze. Toch 
komt Telstar wederom op voor-
sprong. Anthony Berenstein 
neemt een vrije trap. Het ron-
de speeltuig wordt weggewerkt 
en belandt weer voor de voeten 
van Berenstein. Hij herhaalt zijn 
actie. Reda Kharchouch is de 
enige die reageert en schiet in 
complete vrijheid het leer bin-
nen: 2-3. De thuisclub dringt wel 
aan en krijgt twee kansen. Lewis 
Montsma kopt de bal op de lat 
en Fabian de Abreu schiet van 

dichtbij over. Toch blijft Telstar 
het meest gevaarlijk. Kansen 
zijn er voor Charlie Gilmour, An-
thony Berenstein en Glynor Plet. 
Allen hebben het vizier niet op 
scherp staan. Na ruim vier mi-
nuten extra speeltijd �uit arbi-
ter Gansner voor de laatste keer. 
(Marja Korbee, foto: 1963-pictu-
res.nl)

Opstelling: 12. Sven van der 
Maaten, 4. Charlie Gilmour, 
6. Frank Korpershoek, 7. Elay-
is Tavsan (83e min. 29. Glynor 
Plet),  8. Senne Lynen, 9. Reda 
Kharchouch, 11. Anthony Be-
renstein, 14. Marcus McGua-
ne (69e min. 21. Anass Najah), 
17. Sven van Doorm, 18. Be-
naissa Benamar en 25. Shay-
ne Pattynama (78e min. 5. Re-
douan El Yaakoubi). 

08 8 februari 2018

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

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 29 november 20.00 uur Telstar - Jong Ajax

Tata clinic wederom 
groot succes!
Meer dan honderd kinderen ge-
noten van de Tata Kids of Steel® 
football clinic in het Telstar-sta-
dion. De hele selectie van Telstar 
was er om de jongens en meisjes 
voetbaltips te geven. ,,Wat een 
positieve energie hing er in het 

stadion! De kinderen hebben een 
sportieve een leerzame voetbal-
middag gehad’’, aldus Frank Kor-
pershoek, aanvoerder van het 
team. Telstar en Tata Steel organi-
seren geregeld samen deze foot-
ball clinics. (foto’s: aangeleverd)

Businessclub op bezoek in Leverkusen

Na de mooie zege van de Witte 
Leeuwen in Dordrecht was het 
‘Telstar-minded’ weekend voor 
een �ink aantal sponsoren nog 
niet voorbij. 
Op zaterdagochtend werd de reis 
ingezet naar Leverkusen alwaar 
de leden van de businessclub van 
Telstar de Bundesliga wedstrijd 
van Bayer Leverkusen tegen Frei-
burg bijwoonden. In een span-
nende wedstrijd was het geluk 
niet aan de zijde van Peter Bosz 

en zijn manschappen: 1-1 eind-
stand.
 
Na a�oop van de wedstrijd geno-
ten de leden van de businessclub 
van een heerlijk diner in het hotel, 
wat onderdeel was van het Bay-
arena stadion. Daarna vertrok-
ken de businessclub leden opge-
togen de stad in waar een aantal 
mooie herinneringen werd ge-
maakt. Een weekend om niet snel 
te vergeten! (foto’s: aangeleverd)

Supportersavond 
Op woensdag 11 december no-
digt Telstar de supporters uit in 
het Rabobank IJmond Station. 
Gedurende de avond zullen trai-
ner Andries Jonker en Steef Ham-
merstein hen meenemen langs 
de “stip aan de horizon” plannen 
van de Witte Leeuwen. Het be-
leidsplan richting 2026 met meer-
dere mijlpalen gaandeweg. Wat 
is er het afgelopen jaar bereikt? 
Wat kan men het komende sei-
zoen verwachten op het gebied 
van onder andere stadion-ont-
wikkeling en de sportieve ambi-
ties en andere kwesties die aan 
het beleidsplan gelinkt kunnen 
worden?

Het tweede deel van de avond 
heeft een interactief karakter. 
Steef Hammerstein, Andries Jon-
ker, Leen Prins (vertegenwoordi-

ger van de supporters) en Bram 
Diepstraten, wethouder van de 
gemeente Velsen, zullen onder 
leiding van moderator Leo Dries-
sen alle ontstane vragen beant-
woorden. 

Programma:
19.00 uur inloop
19.30 uur start programma
20.15 uur pauze
20.30 uur forum met Steef Ham-
merstein, Andries Jonker, Leen 
Prins en Bram Diepstraten
21.15 uur einde programma

Opgeven
De sessie is vrij toegankelijk voor 
alle supporters. Wel vraagt men 
belangstellenden om zichzelf op 
te geven via www.sctelstar.nl. Er 
is een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. 

Telstar verkoopt uit
De Witte Leeuwen zijn hot! De 
prestaties van de ploeg van An-
dries Jonker, de tegenstanders 
en natuurlijk de clubliefde van 
de regio zorgen ervoor dat zo-
wel Telstar - Ajax als Telstar - 
Jong Ajax uitverkocht is. Daar-
mee kunnen de elf Witte Leeu-
wen op het veld genieten van de 

volledige steun van het thuispu-
bliek. Op 6 december is NAC de 
tegenstander in het Rabobank 
IJmond Stadion. 
Ook rond die wedstrijd wordt 
er grote drukte verwacht. Wacht 
daarom niet te lang met het ko-
pen van uw kaarten via www.tel-
starticket.nl.





18 28 november 2019

28 NOVEMBER

Castle Christmas Fair op buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-Zuid, 
11.00-22.00 uur, tot en met zon-
dag 1 december. Info: www.cast-
lechristmasfair.nl. (foto: aangele-
verd)

Filmavond IJmuiden wat vertel je 
me nou in De Brulboei, 20.00 uur.

Trio klarinet, altviool en piano 
geeft concert in de kapel, Potgie-
tersweg 4 in Bloemendaal, 20.00 
uur. Info: www.dekapel-bloe-
mendaal.nl.

Callas, Onassis & Kennedy in 
Stadsschouwburg Velsen, De 
driehoeksverhouding tussen 
operadiva Maria Callas, scheeps-
magnaar Aristoteles Onassis en 
ex-� rst lady Jackie Kennedy staat 
centraal in deze voorstelling. (fo-
to: René Zuiderveld)

Francis van Broekhuizen & Gregor 
Bak: concert, theatercollege en 
cabaretvoorstelling ineen in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: Merlijn Doormer-
nik)

Haarlems theaterplatform Pro-
ject Fors presenteert ‘De Schoon-
maaksters’ in de bovenzaal van 
Stadsschouwburg Haarlem, 20:30 
uur. Kaarten (€ 16,50): www.pro-
jectfors.nl. Ook 29 november. (fo-
to: Marcel Kragt)

29 NOVEMBER
Castle Christmas Fair op buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-Zuid, 
11.00-22.00 uur, tot en met zon-
dag 1 december. Info: www.cast-
lechristmasfair.nl. 

Repair Café van 14.30 tot 16.30 
uur in Wijkcentrum de Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227. (foto: 
aangeleverd)

Scholenmarkt in het Polderhuis 
in Velserbroek, 19.00-21.00 uur. 
Om de keuze van een middelbare 
school te vergemakkelijken. (foto: 
aangeleverd)

Spelletjesavond bij Fullspeed in 
het clubhuis aan de Tolsduiner-
laan in Velsen-Zuid vanaf 19.30 
uur. Info: 06-40059191.

Telstar-Jong Ajax 20.00 uur

Klaverjassen bij Stormvogels, Zui-
derkruisstraat, IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Camadou in ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
20.00 uur. Het Franse chanson 
staat centraal. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. www.mosterdzaadje.nl. (foto: 
aangeleverd

Dennis van Aarsen, winnaar van 
The Voice of Holland in de Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
(foto: Jorn Baars)

Voorstelling ‘Wat het ook worden 
mag’ door Theatergroep Eglentier 
in de toneelschuur in Haarlem, 
20.00 uur. Ook zaterdag en zon-
dag. (foto: aangeleverd)

Boekpresentatie: ‘Caribisch Enig-
ma’ van Brede Kristensen 20.00 
uur in Debat- en Cultuurcentrum 
de Pletterij, Lange Herenvest 122 
in Haarlem. www.pletterij.nl.

Afsluiting Rembrandtjaar met 
spreker Aldwin Kroeze in Socië-
teit Vereeniging te Haarlem, 20.00 
uur. www.societeitvereeniging.nl.

‘De Schoonmaaksters’ zie donder-
dag 28 november.

▲

Steely Dan tribute band speelt 
‘sophisticated classic rock’ in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: aangeleverd)

Absurdist Ronald Snijders met 
Groot Succes 2 in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.30 uur. 
(foto: Jaap Reedijk)
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Stiltemeditatie in Dorpskerk Sant-
poort 09.30-10.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Castle Christmas Fair op buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-Zuid, 
11.00-22.00 uur, tot en met zon-
dag 1 december. Info: www.cast-
lechristmasfair.nl. 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Mo-
torendraaimiddag. Expo’s: Muse-
umschatten/Wederopbouw Vel-
sen/ Zo Blauw,  speurtochten/es-
capespel.

Voorstelling ‘Het paard van Sin-
terklaas is ziek’ om 15.00 uur voor 
kinderen vanaf twee jaar door 
Theater Poppengrollen in de Bos-
beekschuur tegenover molen De 
Zandhaas aan de Wüstelaan 83 
te Santpoord-Noord. Toegang 
7,50 euro. Reserveren via theater-
poppengrollen@gmail.com of 06 
44294279. (foto: aangeleverd)

Rita Hovink Bene� etgala in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. Opbrengst geheel voor 
KWF. Van Ben Cramer tot Ruud 
Jansen: landelijke en regionale ar-
tiesten brengen uniek eerbetoon 
aan Beverwijkse zangeres. (foto: 
aangeleverd)

Voorstelling Daniel Arends in 
Stadsschouwburg Velsen is uit-

verkocht.

Jubileumconcert 60 jaar Felison 
Brass in wijkcentrum De Stek aan 
de Heirweg 2 in Velsen-Noord, 
19.30 uur. Entree gratis. (foto: 
aangeleverd)

Gitaarband Buisonic in Debat- en 
Cultuurcentrum de Pletterij, Lan-
ge Herenvest 122 in Haarlem, 
20.30 uur. www.pletterij.nl.

1 DECEMBER
Flip Hammann geeft lezing in De 
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal, met als thema ‘Tòch 
een Gouden Eeuw. De cultuur in 
Amsterdam in de tijd van Rem-
brandt.‘ Aanvang 10.30 uur.

Sinterklaasloop Suomi over 1,2 
kilometer (10.45 uur), 5 of 10 ki-
lometer (11.00 uur). Inschrijven 
vanaf 09.45 uur in clubhuis. Info: 
www.avsuomi.nl. (foto: aangele-
verd)

Castle Christmas Fair op buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-Zuid, 
11.00-18.00 uur, tot en met zon-
dag 1 december. Info: www.cast-
lechristmasfair.nl. 

Braziliaanse klanken door ensem-
ble Luz e Rosas in de Bosbeek-
schuur tegenover korenmolen 
de Zandhaas aan de Wüstelaan in 
Santpoort-Noord, 11.15 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Open dag in de Kuba Moskee 
aan de Planetenweg in IJmuiden, 
12.00-17.00 uur. Info: www.kuba-
moskee.nl. (foto: archief )

Kerstmarkt van de Gezellige 
Woonwinkel in Brasserie Blauw in 
de Velserhof in IJmuiden.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
po’s: Museumschatten/Wederop-
bouw Velsen/ Zo Blauw, speur-
tochten/escapespel.

Optreden Nico Bakker in Senio-
rencentrum Zeewijk, 14.00-16.00 
uur. Deur open: 13.30 uur, entree 
gratis maar vol is vol. (foto: aan-
geleverd)

Flowertown Jazzband en de Spi-
rit dancers in Sociëteit Vereeni-
ging, Zijlweg 1 in Haarlem, 14.30 
uur. Aanmelden via: www.socie-
teitvereeniging.nl/agenda. (foto: 
aangeleverd)

Jazzy Rabbits Jazz Band in Café 
‘t Hemeltje, Bloemendaalseweg 
102, Bloemendaal, 14.30-17.30 
uur, vrij entree. www.classicjazz.
nl.

Oudejaarsconference in liedvorm 
van Jeroen van Merwijk in Stads-
schouwburg Velsen, 15.00 uur. 
(foto: Jaap Reedijk)

Jazzmatinee in Brasserie ‘De Boe-
mel’ in het oude stationnetje van 
Santpoort Zuid, ode aan trom-
pettist Ray Kaart door voorma-
lig Dutch Swing College Band-lid 
Bert de Kort en het Hans Keune 
Kwartet, 15.00-18.00 uur.

De violiste Coraline Groen en de 
pianist Rik Kuppen in ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord, 15.00 uur. Toegang vrij, 
een bijdrage in de onkosten wen-
selijk. www.mosterdzaadje.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Interkerkelijke Adventsdienst in 
de Engelmunduskerk in IJmuiden 
(Kon. Wilhelminakade 119), 16.00 
uur. (foto: aangeleverd) 

‘Van Kessel’ in Café Bartje, Sant-
poort. Aanvang 17.00 uur

Queer & Migrant Film Festival 
(IQMF)in Debat- en Cultuurcen-
trum de Pletterij, Lange Heren-
vest 122 in Haarlem, 17.00 uur. 
www.pletterij.nl, www.iqmf.nl. 

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

Presentatie eerste bier Brouwe-
rij D’Artagnan bij Jack’s Bierca-
fé in Heemskerk, 16.00-20.00 uur. 
www.brouwerij-dartagnan.nl. (fo-
to: aangeleverd)

3 DECEMBER
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 9.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29, IJmuiden. Aanmelden: con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl.

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

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

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

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

Informatieavond over obesitas in 
Kerkzaal Spaarne Gasthuis Hoofd-
dorp, 19.00 uur. Iedereen is wel-
kom. Ook 10 december.

Kinky Boots, hilarische en ontroe-
rende muscal in Stadsschouw-
burg Velsen, 20.15 uur. Ook 
woensdag 4 december. (foto: Roy 
Beusker)

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

Hoogovensmuseum: zie dinsdag. 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Gra-
tis (na entree) rondleidingen om 
14.00 uur en om 15.30 uur. The-
ma: De sluizen van IJmuiden. In-
schrijven via website aanbevo-
len, want vol is vol. (foto: aange-
leverd)
 
Advies � etsreparaties in De Spil, 
14.00-16.00 uur. Voor meer infor-
matie: Ad Otten, 06-11883720 of 
otten@welzijnvelsen.nl.

Kinky Boots in Stadsschouwburg 
Velsen, zie 3 december.

Cabaretier Viggo Waas in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. Kaaten: www.kennemerthea-
ter.nl. 

5 DECEMBER
Alice Loeters persoonlijke uit-
vaartzorg houdt uitvaartspreek-
uur in de rouwhuiskamer, Frans 
Netscherlaan 12, Santpoort-
Noord. Iedereen is van harte wel-
kom van 11.00 tot 12.00 uur.

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
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Velsen weet opnieuw niet te winnen
Na twee achtereenvolgende 
verloren competitiewedstrijden 
gevolgd door een overwinning 
in de bekercompetitie was het 
voor Velsen tijd weer wat ver-
trouwen te kweken in de thuis-
wedstrijd tegen Alphense Boys. 
Na een voorzichtige start van 
beide ploegen was het eerst 
kansje voor Velsen. Een pass 
van Mischa Plug bereikte Bas-
tiaan Scholten die de bal di-
rect omhaalde. Marc Klooster-
boer kon er net niet bij om in te 
koppen. Alphense Boys was nog 
niet over de middenlijn geweest 
toen Thijs Hoogeboom zich na 
twintig minuten vrijspeelde en 
met een steekbal Cem Sahin be-
diende. Tussen twee verdedi-
gers in passeerde hij  Nino Pels. 
0-1. Twee minuten later liet Gi-
lermo Pengel een goede kans 
liggen op de gelijkmaker. Zijn 
schot miste richting en kwam 
recht in de handen van doel-
man Tim van de Linden. Uit de 
tegenaanval verschalkte spits 
Thijs Hoogeboom Remco van 
Dam en ook Nino Pels moest het 
antwoord schuldig blijven. 0-2. 
Over effectief voetbal gespro-
ken.  Uit een voorzet van Jesse 
Vink liet Tarik Zaanani een goe-
de kans op 0-3 liggen door naast 
te koppen. Daarna was een vrije 
trap van Gilermo Pengel net te 
hoog voor de mee opgekomen 
Remco van Dam zodat met 0-2 
de rust kwam.
Na de thee moest er iets gebeu-
ren om de achterstand te ver-
kleinen, maar het was Alphen-

se Boys dat het eerst gevaar-
lijk was. Op aangeven van Joey 
Lauhouh was het Cem Sahin 
die de bal net over schoot. Ver-
dedigend zat het aardig in el-
kaar bij Alphense Boys. De de-
fensie onder leiding van Bas van 
Zoest en Bright Ampong stond 
als een huis. Velsen probeerde 
wel de aansluitingstreffer te ma-
ken maar de combinaties waren 
te slordig on succes te oogsten. 

Echte kansen waren er dan ook 
amper. Aan de andere kant was 
het de lange Bas van Zoest die 
bij de tweede paal de 0-3 bin-
nenkopte. Meteen na de aftrap 
een lange bal van Mischa Plug 
op Patrick Castricum die de bal 
met de borst terug legde op Gi-
lermo Pengel. Het schot ging 
hoog over. Velsen bleef het pro-
beren maar de nauwkeurigheid 
ontbrak. Zo zeilde een voorzet 

van Sven Braaij over de lat zon-
der dat de mee opgekomen Mi-
scha Plug er iets mee kon. Een 
hoekschop van dezelfde Sven 
kwam na wat klutswerk voor de 
voeten kwam van Marc Kloos-
terboer maar Velsen had geen 
geluk: Tarik Zaanani en haalde 
de bal van de doellijn. Volgen-
de week Hollandia uit, de eer-
ste van een rij lastige tegenstan-
ders. (foto: Frans van der Horst)

Stormvogels winnaar eerste duel 
van de tweede periode
In het thuisduel tegen laag-
vlieger HCSC uit Den Helder 
heeft Stormvogels een moei-
zame 2-1-overwinning ge-
boekt. Dat HCSC het Stormvo-
gels moeilijk zou gaan maken, 
daar zag het de eerste twin-
tig minuten absoluut niet naar 
uit, maar gaande de wedstrijd 
kreeg het team van trainer Ben 
Visser meer grip op de wed-
strijd en vooral de spelers En-
cho Margaritha en Fotigul Ca-
mara lieten zien over voetbal-
kwaliteiten te bezitten. Deze 
wedstrijd was de eerste van de 
tweede periode die uit 9 duels 
bestaat.

Vanaf het eerste � uitsignaal van 
de goed leidende scheidsrech-
ter nam het team van hulptrai-
ner Bert van Duijvenbode het 
initiatief en drong HCSC terug 

op eigen helft, maar uitgespeel-
de kansen werden er niet gecre-
eerd. Binnen een kwartier nam 
Stormvogels de leiding: uit een 
corner van de actieve Huseyin 
Yilmaz belandde de bal voor de 
voeten van Danny Blok en vanaf 
14 meter krulde hij de bal subtiel 
over doelman Marcel Bruul, 1-0. 
Na dit doelpunt zakte het spel 
van de IJmuidenaren weg waar-
door HCSC meer grip op het duel 
kon krijgen, maar echt gevaarlijk 
konden de Heldenaren ook niet 
worden gezien het feit, dat twee 
minuten in blessuretijd Margarit-
ha het eerste schot van de kant 
van zijn team op het doel van 
Floris Serné afvuurde, maar naast 
schoot.
In vergelijking tot de eerste helft 
werd het tweede gedeelte een 
levendige wedstrijd met twee 
ploegen die de aanval opzoch-

ten en zich aardig wat kansen 
creëerde. Na vier minuten ver-
scheen Patrick Krop alleen voor 
doelman Bruul die als een brul-
aap zich in de baan van het schot 
gooide. In de 56ste minuut blok-
te Stijn van der Voort een har-
de inzet van Margaritha en voor-
kwam daardoor de gelijkmaker, 
die in de lucht hing. Drie minu-
ten later had Stormvogels een 
engeltje op de lat zitten, want 
een pegel van Clifton Goris-
sen raakte keihard de paal. Even 
daarna haalde Stijn van der Voort 
de bal van de lijn.
Nadat invaller José Leone twee 
keer een kans had gemist, zag hij 
twee minuten voor tijd, dat doel-
man Bruul meters voor zijn doel 
stond en vijf meter op de helft 
van zijn tegenstander staan-
de schoot hij de bal heel subtiel 
over Bruul in het verlaten doel, 

2-0. De strijd leek gestreden voor 
Stormvogels met nog twee mi-
nuten te gaan, maar die theo-
rie ging niet op, want voor HCSC 
werd het alles of niets en dat re-
sulteerde in de 90ste minuut in 
de aansluitingstre� er van Goris-
sen, 2-1.
Scheidsrechter Van der Elst trok 
er vijf minuten blessuretijd bij 
en dat werden hachelijke minu-
ten voor Stormvogels, wantHCSC 
probeerde van alles de gelijkma-
ker op het scorebord te toveren, 
maar met veel kunst- en vlieg-
werk wist de IJmuidense verdedi-
ging stand te houden. Even voor 
tijd kreeg Leone opnieuw een 
kans die in rook opging. Maar hij 
werd wel de matchwinner.
Zaterdag is om 14.00 uur Bever-
wijk aan de andere kant van het 
Noordzeekanaal de volgende te-
genstander.

VSV scoort 100 procent
De zaterdag 1 van VSV had in Ter-
rasvolgels thuis op papier een 
makkelijke tegenstander, maar 
de praktijk bleek anders. VSV 
mocht, d.m.v. een zwaar bevoch-
ten 1-0 overwinning, uiteindelijk 
de handen dichtknijpen. De zon-
dag 1 had het iets makkelijker te-
gen Spaarnwoude uit, maar ver-
gat lange tijd te scoren. Het was 
uiteindelijk Moreno Blom die de 
ban brak en VSV daarmee een 0-1 
overwinning bezorgde. 
De zaterdag 1 zou tegen Terrasvo-
gels thuis dit varkentje wel even 
wassen, maar kwam al snel tot 
de conclusie dat de tegenstan-
der hier heel anders over dacht. 
Met een tomeloze inzet werd VSV 
bestreden en daar wist de thuis-
ploeg bijna de gehele wedstrijd 
geen raad mee. Tegen het ein-
de van de eerste helft wist VSV, 

d.m.v. een benutte penalty van 
Donny Klok, toch op een 1-0 voor-
sprong te komen en dat was een 
mooie opsteker voor de thuis-
ploeg. Wie dacht dat VSV daarna 
wel even zou doordrukken had 
het goed mis, want Terrasvogels 
kreeg in de eerste-, maar ook in 
de tweede helft een aantal goede 
kansen en VSV mocht keeper Ma-
rio Velt dankbaar zijn dat hij met 
een paar prima reddingen de ‘nul’ 
wist te houden. Ook VSV had nog 
kansen op meer maar faalde en-
kele keren jammerlijk. Tegen het 
einden van de wedstrijd kreeg 
Roy de Wit nog zijn tweede gele 
kaart, waardoor hij van het veld 
kon vertrekken. VSV moest daar-
na alle zeilen bijzetten, maar Ter-
rasvogels kon het overtal niet uit-
nutten. Het positieve nieuws was 
dat Justin Kunst, na een jaar van 

blessureleed, aan het eind van de 
tweede helft weer zijn entree kon 
maken. As zaterdag moet VSV uit 
tegen het ook nog ongeslagen 
Hoofddorp aantreden en zal het 
team in die wedstrijd een andere 
mentaliteit moeten tonen om de-
ze lastige klip te omzeilen.

De zondag 1 kon wel weer eens 
een overwinning gebruiken 
en gold in de derby uit tegen 
Spaarnwoude ook als favoriet.  
VSV was in de wedstrijd dan ook 
de bovenliggende partij, maar als 
zo vaak in dit seizoen is het voor 
het team van trainer David Zon-
neveld lastig om het doel te vin-
den. Met een brilstand werd de 
rust opgezocht, waar VSV ook 
zomaar met 0-2 had kunnen lei-
den als de diverse kansen wa-
ren benut. De tweede helft bood 

hetzelfde beeld en leek de wed-
strijd op een gelijk spel uit te 
draaien. Het was uiteindelijk toch 
VSV dat aan het langste eind trok 
door een doelpunt in de 72e mi-
nuut van Moreno Blom. In de 90e 
minuut van de wedstrijd leek 
Spaarnwoude toch nog een punt 
weg te kapen, maar de kopbal 
van Joey Hoogeboom beland-
de op de lat en dit was daarmee 
het laatste wapenfeit van de wed-
strijd. As zondag speelt VSV tegen 
Zwanenburg thuis en een zege 
zou de ploeg in het bovenste ge-
deelte van de ranglijst weer kun-
nen terugbrengen. Voor Zwanen-
burg geldt echter hetzelfde sce-
nario, dus alle ingrediënten zijn 
voor een spannende pot voet-
bal aanwezig. De aanvang is om 
14.00 uur op sportpark De Hof-
geest.

Deze week in het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Woensdag 4 decem-
ber zijn er twee (gratis) jubileum-
rondleidingen om 14.00 uur en 
om 15.30 uur. Het thema is: de 
sluizen van IJmuiden. De rond-
leider vertelt aan de hand van 
de museumcollectie over de ge-
schiedenis en de bouw van de 
oude sluizen, maar ook over de 
nieuwe sluis, die nu gebouwd 
wordt. De rondleiding begint met 
een korte � lm. De rondleiding is 
gratis na entree. Inschrijven voor-
af via de website www.zeehaven-
museum.nl wordt aanbevolen, 
want vol is vol. 
Zaterdag 30 november is het Mo-
torendraaimiddag in het muse-
um. Altijd de laatste zaterdag 

van de maand en altijd een bij-
zonder gebeuren. In de moto-
renhal staan oude motoren o.a. 
een Brons, Kromhout, Industrie 
en Bolnes. De meeste zijn oude 
scheepsmotoren, maar er staan 
ook motoren die voorheen in een 
gemaal dienstdeden. Tijdens de 
motorendraaimiddag worden 
(meestal) 8 oude motoren opge-
start door de machinisten en zijn 
dan de hele middag draaiende 
te zien, te horen en te ruiken. De 
vrijwilligers van de motorenhal 
zijn aanwezig voor tekst en uitleg.
Alle bezoekers maken ook deze 
maand weer kans op mooie prij-
zen. Adres: Havenkade 55, IJmui-
den. (foto: aangeleverd)

IJmuiden komt 
niet tot scoren
De dag begon voor de spelers van 
VV Ijmuiden goed met een lunch 
bij sportcafé Nol. 
Om daarna richting Beverwijk 
te gaan om tegen Dem te voet-
ballen. De wedstrijd begon een 
kwartiertje later want het hoofd-
veld was niet vrij. na twee minu-
ten spelen stond VV IJmuiden al 
met 1-0 achter. 
Na 4 corners achter elkaar. IJmui-
den pakte het daarna goed op 
en kreeg kans op kans maar de-
ze werden niet benut. Het was 
Dem dat wel scherp was en de 
2-0 scoorde in de 22ste minuut. 
IJmuiden kwam weer veel in bal-
bezit en creëerde kansen maar 
het mocht niet baten. Een 2-0 
ruststand was daar. 
De tweede helft was het weer 
IJmuiden dat veel balbezit en 
kansen kreeg maar geen doel-
punt. ‘Al hadden we nog 3 da-

gen gespeeld, we hadden nooit 
gescoord’, was de conclusie van-
af de bank. 
Dat IJmuiden goed speelde biedt 
wel potentie voor de aankomen-
de weken. IJmuiden speelt za-
terdag om 14.30 uur thuis tegen 
kon. HFC.

Jubilarissen
De ledenvergadering van IJmui-
den was en één met veel jubila-
rissen. In totaal 13 mannen en 1 
vrouw konden hun mijlpaal vie-
ren en kregen een cadeau en een 
bosje bloemen. 
De heer Stekelenburg en de heer 
Verwoerd werden gehonoreerd 
voor hun  60-jarig lidmaatschap. 
Oud-voorzitster Truda Guijt werd 
gehuldigd omdat ze  40 jaar lid is.
Het werd een mooie avond voor 
de jubilarissen. (foto: aangele-
verd)
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Theo Reitsma blikt terug op 
50 jaar sportverslaggeving

Velsen - ,,Bij sportcommentato-
ren is schreeuwen en brullen te-
genwoordig erg in’’, aldus oud-
sportverslaggever Theo Reits-
ma. ,,Sport op tv moet tegen-
woordig vooral leuk zijn.’’ Zelf 
pleit hij liever voor serieuze 
verslaglegging, vertelde hij bij 
Rotaryclub IJmond. Daar trad 
hij vorige week woensdag op 
als gastspreker.

De Theeschenkerij, het ‘clubhuis’ 
van Rotaryclub IJmond, was goed 
gevuld met sportliefhebbers. 

Theo Reitsma stelde hen niet te-
leur en vertelde bevlogen over 
zijn lange carrière als sportver-
slaggever. Hij groeide op in Vel-
sen-Noord en wist al op jonge 
leeftijd dat hij de journalistiek in 
wilde. Na een paar jaar als sport-
verslaggever bij de krant begon 
Reitsma in 1969 als commenta-
tor bij de omroep. ,,Het was een 
andere tijd,” vertelt hij. ,,Voetbal-
wedstrijden versloeg je vanaf de 
tribune, met een cameraman die 
alleen bandjes bij zich had voor 
twee keer twintig minuten. Het 

was dus altijd een gok wanneer 
je �lmde.”

Reitsma versloeg acht wereld-
kampioenschappen voetbal en 
negen Olympische Zomerspe-
len. De meest bijzondere herin-
nering bewaart hij aan de kwart-
�nale van het WK voetbal in Mexi-
co-Stad, in 1986. Argentinië te-
gen Engeland. Op de tribune was 
Reitsma getuige van het beruch-
te Hand-van-God doelpunt van 
Diego Maradona. 

,,Dat ik dát heb gezien.” Het emo-
tioneert hem nog altijd. 
Reitsma legde zijn mooiste spor-
therinneringen vast in het boek 
‘Dit is een goed stel hoor – 50 jaar 
sportgeschiedenis’. Voor Rotary-
club IJmond was dit aanleiding 
hem uit te nodigen. De club, die 
om de week bij elkaar komt, no-
digt geregeld interessante spre-
kers uit. Wie zelf een boeiend ver-
haal heeft, of een keer wil kennis-
maken met Rotary, is van harte 
welkom. Meer informatie: www.
rotary.nl/ijmond. (foto: aangele-
verd)

Strawberries boekt belangrijke zege 
na indrukwekkende minuut stilte
Driehuis - Zondag namen de 
mannen van Strawberries het op 
tegen Zeewolde. Vooraf wisten 
de heren uit Driehuis dat dit een 
beladen wedstrijd zou worden. 
Dit wegens het overlijden van 
clubicoon Simon de Hoog die na 
een kort ziekbed op maandag 18 
november het leven liet. 
Voorafgaand aan de wedstrijd 
werd er vanzelfsprekend stilge-
staan bij deze gebeurtenis. Door 
middel van een prachtige minuut 
stilte op alle drie de velden van 
Strawberries en het afsteken van 
roodkleurige fakkels werd Simon 
nogmaals in gedachten geno-
men. Na deze minuut stilte werd 
de wedstrijd in gang ge�oten en 
begon het eerste kwart aan beide 
kanten wat voorzichtig. 

Zeewolde wist de openingstref-
fer op het bord te zetten. Via een 
opportunistische klap de cirkel 
in werd er door een knappe tip-
in gescoord. In het tweede kwart 
nam Strawberries de regie stevig 
in handen en dit leidde tot de ge-
lijkmaker van Eric de Jong. Na-
dat de scheidsrechter een straf-
corner had gegeven wist hij via 
een variant de bal achter de kee-
per te pushen. Strawberries rook 
bloed en wist nog voor de rust 
de leiding te pakken. Na een vlot 
lopende aanval door de as van 
het veld wist Pepijn Hendriksen 
door een mooie individuele ac-
tie de keeper te omspelen en met 
een backhand te scoren. Zo ging 
Strawberries met een voorsprong 
de rust in.

Ook na rust waren de aardbeien 
de beter. Eigenlijk kon Zeewol-
de in de tweede helft geen vuist 
maken en was het wachten op de 
3-1. 
Het was aan Strawberries te wij-
ten dat deze beslissing lang op 
zich deed wachtten. Uiteindelijk 
viel deze toch na opnieuw een 
goede aanval door de as, ditmaal 
was Tom Willemse het eindstati-
on. In het laatste kwart probeer-
de Zeewolde nog op zoek te gaan 
naar een aansluitingstre�er maar 
die kwam niet.

Zodoende neemt Strawberries 
opnieuw verder afstand van de 
degradatiezone en kunnen zij na 
de winterstop langzaamaan om-
hoog kijken. (foto: aangeleverd)

Interkerkelijke Adventsdienst
in de Engelmunduskerk in IJmuiden

IJmuiden - Op zondag 1 decem-
ber is de interkerkelijke Advents-
service ‘Op-weg-naar-Kerst’ van 

de Hervormde Gemeente IJmui-
den-West en de Oud-Katholieke 
Parochie IJmond. Jaarlijks ope-

nen ze samen de Advent, de 4 
weken voorbereidingstijd voor 
Kerstmis, met een dienst van le-
zingen en gezangen volgens An-
glicaanse traditie. De lezingen 
worden gedaan door voorgan-
gers uit de verschillende kerkge-
meenschappen in onze regio. Het 
Advent Projectkoor, met zangers 
uit de verschillende kerken, ver-
zorgt de wisselzang tussen koor 
en gemeente.
De Adventsdienst wordt dit jaar 
gehouden in de Engelmundus-
kerk te IJmuiden. Iedereen is van 
harte welkom om de dienst bij te 
wonen en mee te zingen.
Datum: zondag 1 december. Aan-
vang: 16.00 uur. Locatie: Engel-
munduskerk, Kon. Wilhelmina-
kade 119 te IJmuiden. Toegang 
vrij. (foto: aangeleverd)

In gesprek met Erik Baalbergen:
Driehonderd keer ‘Typisch IJmuiden’

Wie denkt dat Erik Baalbergen 
journalist, fotograaf of historicus 
is, heeft het mis. Hij werkt als on-
derzoeker bij het Koninklijk Ne-
derlands Lucht- en Ruimtevaart-
centrum (NLR). Een totaal an-
der werkgebied dus, waarin hij 
full time actief is. In zijn vrije tijd 
houdt hij zich onder meer bezig 
met de historie van IJmuiden. En 
dat terwijl een passie voor ge-
schiedenis in zijn jonge jaren 
ver te zoeken was. ,,Op school 
moest ik nooit wat van geschie-
denis hebben’’, biecht hij op. Dat 
veranderde echter nadat hij in 
1988 trouwde en naar de Bik- en 
Arnoldkade verhuisde. Destijds 
bepaald niet het meest fraaie 
gedeelte van IJmuiden, Erik wil-
de daarom meer weten over de 
ontstaansgeschiedenis van het 
buurtje. ,,Ik vond twee boeken 
over IJmuiden en daarin stonden 
smeuïge en geromantiseerde ver-
halen. Ik raakte er zo door geïn-
teresseerd, dat ik begin jaren 90 
ben begonnen met het verzame-
len van boeken en krantenknip-
sels. Inmiddels heb ik een giganti-
sche verzameling thuis.’’ Erik sloot 
zich aan bij de Historische Kring 
Velsen en ontdekte steeds meer 
leuke weetjes over IJmuiden. Met 
zijn (toen nog analoge) spiegel-
re�excamera in de hand wandel-
de hij regelmatig rond om mooie 

plaatjes te schieten.

Het was voormalig redacteur 
Friso Huizinga die de aanzet gaf 
voor de rubriek ‘Typisch IJmui-
den’. ,,Friso had foto’s van me ge-
zien op Facebook en vroeg me 
of ik wekelijks een foto zou wil-
len aanleveren met een regeltje 
tekst erbij waarin ik beschreef wat 
en waar het was. De redactie zou 
daar dan een stukje bij schrijven.’’ 
Waar aanvankelijk de bijdragen 
van Erik Baalbergen op onregel-
matige basis werden geplaatst, 
werd het al snel een wekelijks te-
rugkerende rubriek en ook de 
teksten bij de foto’s werden lan-
ger en werden compleet door 
Erik geschreven. Foto’s van bij-
voorbeeld schepen in de haven 
of oude panden combineert hij 
met informatie die hij baseert op 
diverse bronnen en publicaties. 
Hij weet echter als geen ander 
dat het soms lastig is om de echte 
feiten boven water te krijgen: ,,Je 
vindt wel eens informatie in boe-
ken die niet juist is. Daarom neem 
ik nooit iets uit boeken klakke-
loos over.’’ Hij noemt een voor-
beeld: ,,In 1866 vond de kanaal-
graversopstand plaats. In boeken 
staat beschreven hoe een Engel-
se stalmeester destijds als waar-
schuwing in de lucht schoot en 
vervolgens iemand dood schoot 

die over een hek wilde klimmen. 
De dode zou volgens de boeken 
ene Leendert Jan Griekspoor zijn 
geweest, maar het blijkt Ubrecht 
Keijmel te zijn geweest. Schrijvers 
van boeken nemen vaak ook on-
juiste feitjes van elkaar over.’’

De meeste informatie haalt Erik 
uit zijn eigen archief, dat uitpuilt 
van de krantenartikelen, boeken, 
folders en ander authentiek ma-
teriaal. Ook de publicaties van de 
Monumentencommissie Velsen 
uit de jaren 80 en 90 vormen voor 
hem een goede bron van infor-
matie. ,,Maar ik beschrijf niet al-
les wat ik vind. Ik ben me er heel 
erg van bewust dat ik ongeveer 
vijf minuten de aandacht van de 
lezers kan vasthouden, misschien 
tien minuten, als het heel interes-
sant is.’’ Het beschrijven van bij-
zondere gebeurtenissen spreekt 
hem het meest aan. ,,Ik heb ook 
veel over gebouwen geschreven, 
maar als je daarover alle informa-
tie op een rij hebt gezet, is het 
klaar. Mensen interviewen vind ik 
ook heel leuk. Ik heb Friso Huizin-
ga destijds geïnterviewd en gefo-
tografeerd op Plein 1945, zijn fa-
voriete plek.’’ Over de invulling 
van ‘Typisch IJmuiden’ in de ko-
mende jaren maakt hij zich voor-
lopig geen zorgen: ,,Ik wandel 
veel door IJmuiden en heb dan al-
tijd mijn camera mee. Ik heb nog 
voldoende materiaal in voorraad. 
Maar voor suggesties van lezers 
sta ik ook open. Ze mogen me 
mailen (eh.baalbergen@quick-
net.nl) als ze leuke ideeën heb-
ben. (tekst / foto: Bos Media Ser-
vices)

IJmuiden - Deze week staat de driehonderdste a�evering van de 
rubriek ‘Typisch IJmuiden’ in onze krant. Een rubriek waarin al-
lerlei wetenswaardigheden over de meest uiteenlopende plekjes 
van IJmuiden aan de orde komen. Erik Baalbergen (58) is de sa-
mensteller van deze rubriek en heeft nog voldoende materiaal op 
de plank liggen om de lezers van deze krant voorlopig te blijven 
trakteren op mooie verhalen.

Erik Baalbergen (links) ontving vrijdag een grote bos bloemen uit handen van Frits Raadsheer, directeur van 
Kennemerland Pers BV, de uitgever van deze krant

Deze foto van trapezekunstenares Sylvia tijdens haar act op de Trawlerkade bij de PreSail 2015 gebruikte Erik 
voor de publicatie van ‘Typisch IJmuiden’ op 20 augustus 2015. De foto heeft ook de voorpagina van de Tele-
graaf gehaald met de kop ‘Ondersteboven van PreSail ‘. Zowel Erik als Sylvia waren daar erg trots op
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Lichtjestocht trekt bekijks
Velserbroek - Een stoet paarden, 
uitgedost met sfeervolle, feeste-
lijke lichtjes, trok zaterdagavond 
weer door Velserbroek. Aan de 
jaarlijkse lichtjestocht van vee-
houderij Jaap J. Rutte namen dit 
keer vijftien paarden en hun eige-
naren deel. Het was voor de vier-
de keer dat de tocht werd geor-
ganiseerd. Een vast onderdeel 
van de route is een bezoek aan 
woongemeenschap De Molen-
weid, waar een aantal bewoners 
naar buiten waren gekomen om 
de paarden even te begroeten. 
Meestal werd de lichtjestocht in 
december gehouden, maar be-
wust koos Carola Rutte er dit jaar 
voor om al in november op pad te 

gaan. ,,We hebben het vervroegd 
vanwege het vele vuurwerk dat 
in december vaak al wordt af-
gestoken. De paarden schrikken 
daarvan, dat wilden we voorko-
men.’’ Zelf rijdt Carola altijd op de 
�ets voor de stoet uit, zodat ze de 
verkeerssituatie goed kan over-
zien. Een medewerker van de stal 
rijdt achter de stoet, zodat even-
tuele uitwerpselen van de paar-
den direct kunnen worden opge-
ruimd. Wie zaterdag tussen 19.30 
en 20.30 door Velserbroek kwam, 
heeft de lichtjestocht zelf kunnen 
aanschouwen. Voor de deelne-
mers was er na a�oop chocolade-
melk en glühwein. (tekst: Bos Me-
dia Services/foto: Ton van Steijn)

De Grote Kerstshow bijna uitverkocht!
Velsen - Het is inmiddels een 
traditie: De Grote Kerstshow in 
de Stadsschouwburg Velsen. 
Stichting Cultuur Verbindt 
IJmond en KOEL creative pro-
ductions maken dit jaar voor 

de vijfde keer de bekende mu-
zikale en theatrale voorstelling. 
Vanwege het jubileum wordt 
er extra groot uitgepakt: Een 
19-koppige professionele big-
band zal lokale bekende solis-

ten begeleiden in een gewel-
dig glitter en glamour decor. 
Een aantal acts die de voor-
gaande jaren hoogtepunten 
vormden van de voorstellin-
gen zijn dit jaar terug te zien. 

Als solist zijn onder andere Re-
né van der Wel, Celine Dib (bei-
de bekend van The Voice), Rick 
Zwart, Wouter Wensink en Eli-
ne Schmidt te zien. Ook het 
oudejaarsconference-element 

ontbreekt niet: er wordt weer 
met een dikke knipoog terug-
geblikt op de (Velsense) ge-
beurtenissen van het afgelo-
pen jaar. 
De kaartverkoop gaat hard! 

Koop snel een kaartje via www.
stadsschouwburgvelsen.nl. De 
voorstellingen zijn op 13,14 en 
15 december om 20.15 uur. Op 
15 december ook om 15.00 uur. 
(foto: Ed Geels Fotografie)

Afvaldumpingen
blijven een probleem
Velsen - Twee weken geleden 
publiceerden we in deze krant 
de hartenkreet van vrijwilligers-
organisatie OIG-IHD. De kle-
dingcontainers van deze orga-
nisatie, die op verschillende lo-
caties in de gemeente staan 
en waarin kleding wordt inge-
zameld, worden vaak vervuild 
met afval. 
Naar aanleiding van onze be-
richtgeving reageerde Toon van 
Wijnen met een hele reeks fo-
to’s van wat hij zoal aantreft als 
hij zijn ronde doet. Toon houdt 
al jaren op vrijwillige basis de 
gemeente Velsen schoon door 
zwerfvuil mee te nemen. Hij 
heeft hiervoor een opvallende 
brommobiel ter beschikking, 
met dit voertuig brengt hij af-
val, dat hij op straat aantreft, 
naar de afvalbrengstations in 
de regio. 
Stapels vuilniszakken naast een 
afvalcontainer? Toon kijkt er 
al niet meer van op. Restanten 
van elektrische apparaten, ber-
gen karton of afgedankte meu-
bels, alles wordt zonder par-
don langs de kant van de weg 
gezet. Toon zorgt er weliswaar 

voor dat alles uiteindelijk als-
nog op de juiste plek terecht 
komt, maar liever zou hij zien 
dat de inwoners zelf wat be-
wuster worden van hun hande-
len. (tekst: Bos Media Services / 
foto: Toon van Wijnen)

Jaarlijkse Hyacintenactie 
Muziekvereniging Soli
Velsen - Op zaterdag 7 decem-
ber, van 9.30 tot 16.00 komen de 
leden van muziekvereniging So-
li huis aan huis bij de bewoners 
van de gemeente Velsen met pot-
jes hyacinten om te verkopen ten 
behoeve van hun vereniging.
Sinds jaar en dag is het een terug-
kerende traditie om in december 
langs de deuren te gaan met pot-
jes hyacintenbollen. Van jong tot 
oud, iedereen helpt mee om zo 
extra geld voor de vereniging in 
te zamelen. De opbrengst van de-
ze hyacintenactie wordt besteed 
aan instrumenten, bladmuziek, 
uniformen en jeugdopleidingen. 
Door hyacinten te kopen, draagt 
men bij aan het in stand hou-

den van een actieve muziekver-
eniging en steunt men daarbij de 
lokale cultuur van de gemeen-
te Velsen. Bovendien heeft men 
met de hyacint, rond de kerstda-
gen een heerlijk geurende bloem 
in huis. 
Inwoners van Velsen kunnen Soli 
zaterdag 7 december tussen half 
tien en vier uur verwachten. Een 
bakje met 3 hyacinten kost nog 
steeds slechts € 2,50. 
Muziekvereniging Soli heeft een 
kleine 200 leden, bestaat uit drie 
verschillende orkesten, meerdere 
opleidingsgroepen, slagwerkers 
en een Twirlteam. 
Kijk op www.soli.nl voor meer in-
formatie. (foto: aangeleverd)

Braziliaanse klanken
in de Bosbeekschuur
Santpoort - De molenschuur in 
Santpoort-Noord opent zondag 
1 december haar deuren voor 
Luz e Rosas, een ensemble dat 
muziek uit verschillende Portu-
gees-sprekende landen, zoals 
Brazilië, Kaapverdië en Portu-
gal, samenbrengt. Haar reper-
toire combineert warme Afri-
kaanse en Braziliaanse (samba) 
ritmes, met nostalgische Portu-
gese fado.
Ondanks de verschillende mu-

zikale stijlen, klanken en cultu-
ren, wordt het repertoire ver-
enigd door één specifiek ge-
voel: saudade, een soort van 
heimwee. 
Zondag 1 december in de Bos-
beekschuur, tegenover Ko-
renmolen de Zandhaas op de 
Wüstelaan. De deuren gaan om 
11 uur open; het concert begint 
om 11.15 uur. Een bijdrage voor 
de muzikanten kan men na af-
loop in een bus achterlaten.

Bottelier op trainingsstage in Australië

Velsen - Openwaterzwemmer 
Lars Bottelier gaat op 11 decem-
ber naar de westkust van Austra-
lië voor drie maanden trainings-

stage. Door mee te trainen bij de 
Perth City Swimming Club wil hij 
een goede basis leggen voor de 
aankomende zomer.
Hoewel Lars een mooie zomer 
achter de rug heeft, met als bes-
te prestatie een zesde plek bij de 
wereldbekerwedstrijd over een 
afstand van tien kilometer in Ca-
nada, merkte hij toch dat hij niet 
de stappen heeft kunnen zetten 
die hij voor zichzelf als doel had 
gesteld. ,,Ik merkte dat ik in de 
‘sleur’ kwam in Nederland. Ik heb 
een nieuwe impuls nodig en die 
heb ik gevonden in de trainings-
stage in Australië en extra inter-
nationale wedstrijden.” 
De club waarbij hij zich in Austra-

lië aansluit, heeft een aantal inter-
nationale zwemmers en zwem-
sters opgeleid in het openwater-
zwemmen, waaronder Olympi-
ers. ,,Er zijn wel tien zwemmers 
die allemaal zwemmen op in-
ternationaal niveau. Ik kan mij 
hier goed aan optrekken en dat 
is weer extra stimulans. Maar na-
tuurlijk ga ik ook weer meedoen 
aan de Rottnest Channel Swim, 
een 19,7 kilometer lange open-
waterwedstrijd van Perth naar 
Rottnest Island.”
Voor Lars zal de komende zomer 
vooral in het teken staan van het 
FINA Ultramarathon Circuit. Dat 
is een reeks van vijf extra lan-
ge openwaterzwemwedstrijden 

over de hele wereld. Bij elke wed-
strijd scoren de deelnemers pun-
ten voor het algemeen klasse-
ment. ,,Ik wil hieraan meedoen en 
een goede eindklassering beha-
len.” Om de trainingsstage in Au-
stralië te kunnen bekostigen, is 
Lars een crowdfunding-actie ge-
start op Talentboek. 
,,Een aantal bedrijven in IJmuiden 
heeft mij al gesteund en dat vind 
ik erg tof. Maar particulieren zijn 
ook vrij om een donatie te maken. 
Alle beetjes helpen, al is het maar 
vijf euro.‘’ Geïnteresseerden kun-
nen op www.larsbottelier.nl meer 
informatie vinden over de wijze 
waarop ze hun steentje kunnen 
bijdragen. (foto: aangeleverd)
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Het doek is nu echt gevallen.....
IJmuiden - In de Nieuwe Kerk 
vond vrijdag het aller-, aller-
laatste concert van COV IJmui-
den plaats. De vereniging, die 
105 jaar heeft bestaan, kent 
veel liefhebbers, met name 
vanwege de sfeervolle uitvoe-
ringen in het voorjaar van de 
Matteüs Passion. Toch is de laat-
ste jaren de kerk niet meer vol 
te krijgen voor hun bijzondere 
concerten. Ook vrijdag was het 
helaas niet uitverkocht, al was 
de kerk wel aardig gevuld. Voor 
de pauze werden Sacred Songs 
van Karl Jenkins gezongen. Na 
de pauze het moeilijke Magni�-
cat van John Rutter.

In de pauze is het naderende ein-
de van dit mooie koor uiteraard 
het gesprek van de dag. 
Loes vertelt dat zij nog niet zo-
lang lid is, maar wel als project-
zangeres al iets van 32 jaar mee 

mag zingen. Zij vindt troost bij 
de andere koren waar zij ook nog 
in zingt. ,,De generale repetitie 
ging niet zo goed, dat maakt deze 
avond wel extra spannend. Vooral 
het program na de pauze is moei-
lijk, dan moet je je aandacht er 
goed bij houden, dat drukt het 
verdriet weg’’, meldt zij monter.
Hennie, al meer dan 30 jaar lid, 
geeft aan, dat zij het al langer aan 
heeft zien komen, dat het zo niet 
verder ging. Erg veel onkosten, 
teruglopende kaartverkoop, min-
der belangstelling van nieuwe le-
den en dan gaat de dirigent ook 
nog stoppen. Hoe IJmuiden zon-
der Matteüs Passion verder moet, 
kan zij zich niet voorstellen. ,,Wie 
weet komt er toch een nieuw ini-
tiatief’’, oppert zij. Deze avond er-
vaart zij als mooi en verdrietig te-
gelijkertijd.
Een koorlid, die liever niet bij 
naam genoemd wil worden, 

zingt al meer dan 20 jaar mee. 
Zij was samen met haar man lid, 
dat maakte het juist zo mooi. He-
laas is hij overleden en juist van-
avond telt dat bij het verdriet van 
dat het koor gaat stoppen, extra 
hard mee. ,,Het is zo dubbel’’, zegt 
zij. ,,De dirigent is anders dan an-
ders, je moet erg goed opletten, 
want de stukken zijn zo moeilijk 
en het is ook verdrietig.’’
Als slotakkoord van het indruk-
wekkende concert kiest dirigent 
Piet Hulsbos Amen! van Jenkins. 
De laatste minuten loopt hij diri-
gerend naar zijn geliefde koor toe, 
neemt plaats tussen het zingende 
koor en zingt uit volle borst mee. 
Het applaus hield daarna minu-
tenlang aan. In het publiek werd 
hier en daar een traantje wegge-
pinkt. ‘Ook verdrietig’, was er be-
halve het oorverdovende geklap 
te horen. (tekst/foto: Arita Immer-
zeel)

Nieuwe zeesluis, wat gebeurt 
er in november en december?
IJmuiden - De laatste maanden van 
dit jaar staan in het teken van het 
aanleggen van kabels en leidingen 
en de wegconstructie bij de fuik-
wand (nummer 1 op de foto). Ver-
der wordt er gewerkt aan de drem-
pel van het buitenhoofd (nummer 
2 op de foto), de sluisgebonden in-
stallaties in het Sluis Operatie Cen-
trum (nummer 3 op de foto) en wor-
den de tussenwanden in de deur-
kas van het binnenhoofd (nummer 
4 op de foto) verwijderd.

Fuikwand
Het betonwerk voor de fuikwand 
(nummer 1 op de foto) is klaar. Dit 
betonwerk is nodig voor het op 
nieuwe hoogte brengen van de 
hoogwaterkering en voor het toe-
leidingskanaal voor de scheepvaart 
richting de nieuwe zeesluis. De ko-
mende periode werkt OpenIJ ter 
plaatse van de fuikwand aan het 
aanleggen van de de�nitieve ka-
bels en leidingen en de de�nitieve 
wegconstructie.

Drempel buitenhoofd
Momenteel wordt gewerkt aan de 
vloer van de drempel van het bui-
tenhoofd (nummer 2 op de foto). 
OpenIJ is bezig met de aansluiting 
van de vloer van de drempel op de 
deurkas van het buitenhoofd. Over 
deze drempel komt in een later sta-
dium de buitendeur van de nieuwe 
zeesluis te rijden. 
De onderkant van deze vloer ligt op 
-21,5 NAP, is ruim 20 meter diep en 
deze betonnen vloer is zo’n 2 me-
ter dik.

Sluis Operatie Centrum
De komende periode is OpenIJ be-
zig met het aanleggen van de sluis-
gebonden installaties in het Sluis 
Operatie Centrum (SOC) (nummer 
3 op de foto). Het SOC helt in een 
hoek van 15 graden zodat de be-
dieners optimaal zicht hebben op 
de sluis en de voorhavens. Aan de 
onderzijde van het gebouw zijn 
ruimtes voor installaties en voor het 
beheer en onderhoud.

Binnenhoofd
De deurkas van het binnenhoofd 
(nummer 4 op de foto), waar straks 
de sluisdeur voor de kanaalzijde 
en de reservedeur in worden ge-
plaatst, is in de avond van 9 okto-
ber jongstleden op z’n de�nitieve 
positie gekomen. 
In totaal is de deurkas zo’n 18 meter 
in de grond verdwenen op een po-
sitie van -25,5 NAP. 
Nu het afzinken klaar is, wordt het 
materieel dat is gebruikt bij deze 
operatie ontmanteld en verlaat de 
bouwplaats.

De deurkas van het binnenhoofd 
bevat nu nog diverse betonnen 
tussenwanden die nodig waren 
voor de stabiliteit tijdens het afzin-
ken van deze deurkas. Deze tussen-
wanden gaat OpenIJ de komende 
periode verwijderen zodat in een 
later stadium de sluisdeur en de 
reservedeur in deze deurkas kun-
nen worden geplaatst. (foto: Port of 
Amsterdam)

In ‘t Mosterdzaadje
Op reis met Camadou en viool-
pianoduo van grote klasse

Santpoort - Jaarlijks is Camadou 
een terugkerend muziekfeestje 
waarin het Franse Chanson cen-
traal staat. Op vrijdag 29 novem-
ber om 20.00 uur met het pro-
gramma ‘Voyage’ in ‘t Mosterd-
zaadje. Carole Marie Doucet, Ca-
nadese van geboorte maar woon-
achtig in Nederland, weet su-
bliem de sfeer van het Franstalige 
lied neer te zetten. Met de veelzij-
dige top�uitiste Dasha Beltiukova 
en de klassiek geschoolde maar 
in alle genres thuis zijnde gitarist 
Hans van Gelderen wordt het een 
kleurrijke reis. De verbeelding is 
het voertuig. Met ‘Libertango’ en 
‘Oblivion’ in de Franse versie van 
Piazzolla is er al een eind gereisd 
op de stoel. Al tien jaar weten 
deze musici met elkaar de juis-
te kleur en het unieke geluid te 

tre�en. Hun samenwerking is er 
eentje van plezier en ontdekken. 
Maar voor het reisje gaat begin-
nen treden in het voorprogram-
ma Olivia (piano) en Emilia Rei-
ding (viool) op.
  
Coraline Groen en Rik Kuppen 
Zondag 1 december 201 om 
15.00 uur maakt ‘t Mosterdzaad-
je kennis met twee veelvuldig ge-
lauwerde jonge musici: de violis-
te Coraline Groen en de pianist 
Rik Kuppen. Op hun programma 
staan J.S. Bach (Toccata en Alle-
mande voor piano solo), E.Ysaÿe 
(Sonate no. 5 voor viool solo) de 
vioolsonate van Richard Strauss 
en de beroemde Weense melo-
dieën van F. Kreisler.
Nog net voor Coraline in vas-
te dienst treedt bij het Konink-

lijk Concertgebouw Orkest is ze 
in de intieme sfeer van ‘t Mos-
terdzaadje te beluisteren in de vi-
ool solo van Ysaÿe. Rik Kuppen, �-
nalist in the Dutch Classical Ta-
lent en Young Pianist Foundation 
Competition, soleert in een virtu-
oos werk van Bach. Dit als opmaat 
voor de grootse sonate voor viool 
en piano van Richard Strauss. Lyri-
sche melodieën, orkestrale trots-
heid, ritmische precisie, zoeken-
de klanken en een spetterende �-
nale. Tot slot Kreisler die het oude 
Wenen doet herleven.

‘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.
www.mosterdzaadje.nl. (foto’s: 
aangeleverd)

Themabijeenkomst over veiligheid

Het was voor sommige aanwe-
zigen nog even wennen aan de-
ze nieuwe manier van werken. In 
de burgerzaal van het gemeen-
tehuis hadden zich voornamelijk 
raadsleden verzameld, ook enke-
le ondernemers en burgers lie-
ten zich zien, maar de opkomst 
bleef wat achter bij de verwach-
tingen. Hoog was de respons wel 
geweest op de enquête die de 
gemeente had gehouden over 
het thema veiligheid, die leverde 
maar liefst 1100 reacties op. ,,On-
gekend veel voor een gemeente-
lijke enquête’’, aldus burgemees-
ter Dales. Twee keer per jaar wil hij 
voortaan samen met de inwoners 
gaan bekijken wat de belangrijk-
ste aandachtspunten zijn op het 
gebied van veiligheid. Uit de reac-
ties op deze eerste enquête heeft 
hij al heel wat bruikbare ideeën 
gehaald. ,,Veel daarvan hadden 
we zelf niet achter de bureautafel 
kunnen vaststellen.’’

Een beleidsmedewerker van de 
gemeente gaf tijdens de bijeen-
komst in het gemeentehuis uitleg 
over de werkzaamheden van het 
Team Veiligheid, vertegenwoordi-
gers van de politie, de brandweer 
en de Koninklijke Marechaussee 
lichtten vervolgens hun speci�eke 
werkzaamheden toe. Dales ging 
zelf tenslotte in op de belangrijk-
ste zorgpunten met betrekking 
tot de veiligheid in de gemeente. 
Zo lichtte hij onder meer toe hoe 
de gemeente probeert om jonge-
ren uit het criminele circuit te krij-
gen en hoe wordt getracht om 
het criminele wereldje stap voor 
stap te ontrafelen. Als voorbeeld 
noemde hij de sluiting van pan-
den waarin drugs worden verhan-
deld. Het aantal sluitingen stijgt 
explosief en door de gangen van 
de bewoners na te gaan, wordt 
geleidelijk steeds meer ontdekt. 
,,Je trekt ergens aan een touwtje 
en probeert zo steeds verder te 
komen.’’

Na de presentatie volgde een in-
teractief gedeelte, waarbij de aan-

wezigen met hun telefoon kon-
den inloggen op een systeem en 
vervolgens antwoord konden ge-
ven op vijf vragen over veiligheid. 
De gegeven antwoorden versche-
nen direct op een groot scherm 
en daarover werd vervolgens ge-
discussieerd. Zo kwam onder 
meer aan de orde hoe je kinderen 
van de basisschool kunt behoe-
den voor het maken van verkeer-
de keuzes die zouden leiden naar 
een crimineel circuit. Voorlichting 
en opvoeding waren de meest ge-
noemde reacties. Voor het verbe-
teren van de veiligheid op straat 
werd vooral het verbeteren van de 
openbare verlichting genoemd. 

Preventie tegen ondermijning 
moet zich volgens de aanwezigen 
vooral richten op bewustwording 
en sociale controle, al waren er 
ook enkele fanatieke voorstanders 
van legalisatie van drugs in de zaal 
aanwezig.

Na a�oop van de discussie wer-
den de aanwezigen uitgenodigd 
om stickers te komen plakken op 
de tekstborden waarop de reac-
ties uit de vragenronde waren ver-
woord. Niet iedereen zag daar-
van het nut in, een aantal raadsle-
den koos ervoor om de zaal voor-
tijdig te verlaten en geen stickers 
te plakken. De stickers moesten 
een indicatie geven van de groot-
ste zorgpunten op het gebied van 
veiligheid in de gemeente Vel-
sen. Het instellen van een burger-
wacht, het verbeteren van de op-
voeding, het legaliseren van drugs 
en een betere voorlichting over 
cybercriminaliteit kregen veel stic-
kers. (tekst: Bos Media Services) 

Velsen - Een nieuw concept werd vorige week door de gemeen-
te getest. Voor raadsleden, ondernemers en inwoners was woens-
dagavond een informatieve avond belegd, waarbij door diverse 
sprekers werd ingegaan op het thema veiligheid. Aan de avond, 
die geen besluitvormend karakter had, ging een enquête voor-
af. De grote winst van deze aanpak schuilt volgens burgemeester 
Frank Dales in het feit dat sneller kan worden ingespeeld op actu-
ele ontwikkelingen.

Ondernemers vaker 
doelwit van criminelen
Velsen - Ondernemers in Vel-
sen hebben in toenemende ma-
te te maken met criminele prak-
tijken. Het fenomeen cybercri-
minaliteit rukt ook in deze regio 
op, zo blijkt uit de door de ge-
meente gehouden enquête over 
veiligheid. Volgens burgemees-
ter Dales is de omvang van deze 
problematiek groter dan tot dus-
ver werd aangenomen. Een ande-
re vorm van criminaliteit die zich 
kennelijk vaker voordoet, is afper-
sing. Uit de reacties op de enquê-
te blijkt dat ondernemers in Vel-
sen afgeperst worden. Om wel-
ke vorm van afpersing het gaat, 
is niet duidelijk, maar volgens 
Dales blijkt uit het feit dat dit 
soort informatie via de enquête 
gemeld wordt wel dat de onder-
nemers er last van hebben. ,,Een 
eyeopener’’, aldus Dales. Hij haalt 
een voorbeeld aan uit een ande-
re gemeente, waar hij wethou-
der is geweest. In die gemeente 
was een mala�de glazenwasser 
actief, die bedrijven onder druk 
zette om zaken te doen, daarbij 
werd gedreigd met het vernielen 
van de ramen als voor een andere 

glazenwasser zou worden geko-
zen. Intussen werd de prijs van de 
aangeboden dienst steeds ver-
der opgedreven. Volgens Marian-
ne Dubbeld, teamchef bij de po-
litie in Noord-Holland, is van be-
lang dat bedrijven melding ma-
ken van afpersing. ,,Hoe eerder 
je het meldt, hoe minder erg het 
wordt. Bovendien kunnen wij dan 
advies geven over de mogelijkhe-
den die er zijn.’’ Volgens Dubbeld 
zijn er niet veel meldingen van af-
persing in deze regio bekend. In-
tussen lijkt het erop dat crimine-
len hun werkgebied geleidelijk 
verleggen in de richting van Vel-
sen. ,,Inbrekers die in Velsen wor-
den aangehouden, komen in toe-
nemende mate voor op de lijst 
van de top 500 criminelen van 
Amsterdam’’, zegt burgemeester 
Dales. Hij wijst ook op het rapport 
‘De achterkant van Amsterdam’, 
waarin drugsgerelateerde crimi-
naliteit onder de loep werd ge-
nomen. ,,Een onderzoek in Velsen 
zou in grote mate dezelfde con-
clusies opleveren. We moeten de 
naïviteit voorbij, er gebeurt meer 
in Velsen dan we denken.’’
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Santpoort voor de eerste keer 
Korte Baan van het Jaar
Santpoort -  Santpoort heeft 
voor de eerste keer de titel ‘Kor-
tebaan van het jaar’ gewon-
nen. De Harddraverijvereniging 
Santpoort en Omstreken kreeg 
de meeste stemmen van een 
vakjury en de Vrienden van de 
site Kortebaandraverijen.nl en 
troefde daarmee de mede-ge-
nomineerden De Lier, Purme-
rend, Venhuizen en ’t Zand af.

Nooit eerder zijn er zoveel 
stemmen uitgebracht en zelden 
was de strijd om de eerste prijs 
zo spannend. Op de laatste dag 
dat er gestemd kon worden, la-
gen de eerste twee kortebaan-
organisaties in de tussenstand 
precies gelijk. Het ging die dag 
heen en weer. ’s Avonds laat 
kwam de laatste beslissende 
stem binnen. Het bleek de win-
nende stem voor Santpoort te 
zijn.

Unieke kortebaan
Santpoort kende dit jaar een 

unieke kortebaan. De strijd om 
het Nederlands kampioenschap 
op de Hoofdstraat was specta-
culair. 
Uiteindelijk greep Doc Holiday 
met op de sulky Bo Sprengers 
de winst. De organisatie had er 
alles aan gedaan om de nati-
onale titelstrijd een bijzonder 
tintje te geven met het thema 
Royal Ascot. Bovendien was de 
toto-omzet waanzinnig hoog. 
Er werd maar liefst 147.777,50 
euro ingezet en daarmee speel-
de Santpoort een hoofdrol in 
het goede kalenderjaar van 
Runnerz. Voor het eerst zetten 
de wedders méér dan 1 miljoen 
euro in op de kortebaan.

Bijzonder in Santpoort is het 
intens meelevende publiek. 
Er zijn meer drukke korteba-
nen, maar lang niet overal heb-
ben de paarden en de sport al-
le aandacht. In Santpoort is dat 
anders. Het publiek verzint op 
creatieve wijze een manier om 

(vaak vanaf hoogte) de korte-
baan goed te kunnen zien en 
juicht de paarden en hun pi-
keurs op enthousiaste wijze 
toe. Op het moment dat Spren-
gers haar arm zegevierend in 
de lucht stak, stond het publiek 
overal op de hekken.

Wisseltrofee
Het bestuur van de Harddrave-
rijvereniging Santpoort en Om-
streken zal binnenkort de wis-
seltrofee in ontvangst nemen. 
Voorgaande jaren gebeurde dit 
tijdens de vergadering van de 
Kortebaanbond in Assendelft. 
De redactie van de site Korte-
baandraverijen.nl heeft er dit 
jaar voor gekozen om de win-
naar zelf via de eigen (sociale) 
kanalen bekend te maken. Vrij-
dagmorgen om 10.00 uur publi-
ceerde het een video met hoog-
tepunten van het kortebaansei-
zoen 2019 waarin aan het einde 
de winnaar te zien is. (foto: aan-
geleverd)

Kleuters Jan Campertschool genieten 
van bezoek aan autogarage
Velsen - Op 20 november heb-
ben de groepen 1/2 van de Jan 
Campert school een bezoek ge-
bracht aan de autogarage van 
CVB auto’s in IJmuiden. In de-
ze groepen werken zij deze peri-
ode met het thema autogarage, 
vandaar dat de eigenaar van de-
ze garage Chris van Bugnum aan-
gaf dat hij het leuk zou vinden als 

deze klassen bij hem kwamen kij-
ken. Om het thema bij deze kin-
deren te laten leven is er een aan-
tal dingen bedacht die deze kin-
deren konden doen. 
Zo hebben de kinderen uitleg ge-
had over een auto op de brug, ze 
hebben uitleg gekregen over hoe 
je een autoband verwisselt, een 
wedstrijd autoband rollen ge-

daan en ballen gegooid door een 
autoraam. Als klap op de vuurpijl 
hebben zij dankzij Auto Slope-
rij Rutte de mogelijkheid gekre-
gen om van een sloopauto met 
verf een prachtig kunstobject te 
maken. De kinderen hebben ont-
zettend genoten en beloofd dit 
nooit thuis te zullen doen. (foto: 
aangeleverd)

Winning Streak Akrides naar acht 
overwinningen op rij

Streven: 75 leden bij 75-jarig bestaan
Ludieke ledenwerfactie UTD 
Velsen - Binnenkort bestaat 
bridgeclub UTD 75 jaar. Om dit op 
gepaste wijze te vieren, streeft de 
vereniging ernaar op dat moment 
over 75 leden te beschikken. 
Daarvoor startten zij een actie.
Van ieder, die zich vanaf dit mo-

ment als lid aanmeldt, mag elk 
vijfde lid een jaar gratis meespe-
len. Andere nieuwe leden betalen 
het eerste jaar slechts veertig in 
plaats van vijftig euro.
UTD speelt 6 rondes per avond op 
dinsdag van 19.30 tot 22.45 uur 

in Buurtcentrum de Dwarsligger 
aan de Planetenweg in IJmuiden. 
Aanmelden kan bij Ria Gerrits, tel. 
0255-520344, e-mail harriager-
rits@quicknet.nl of Nico Prins, tel. 
06-24973470, e-mail info@com-
pritec.nl. (foto: aangeleverd) 

Velsen - De heren van Velser 
Basketbal Club Akrides speelden 
afgelopen zaterdagavond in het 
majestueuze Sport-Complex Ko-
ning Willem-Alexander de dis-
trictsderby tegen Basketbal Ver-
eniging Hoofddorp. De formatie 
van Coach Mark Hooiveld keek 
in die wedstrijd nooit tegen een 
achterstand aan en won royaal 
met 58-86. Vijf spelers van Akri-
des scoorden in dubbele cijfers 
en twee Akridessers lieten een 
double-double noteren. 
Door deze overwinning werd de 
zegereeks van de Velsenaren uit-
gebreid naar acht overwinnin-
gen op rij. Akrides domineerde 
het uitduel in de rebound (56-
36) en had met 32 op 61 schot-
pogingen een schotpercenta-
ge van boven de vijftig procent 
(52%). Bovendien was het mid-
dels zestien pogingen acht keer 
prijs vanuit driepuntsland (50%).
Shooting Guard Laurens de Vil-
der werd topscoorder van de 
wedstrijd met 16 punten. Power 
Forward Jaap Zonjee had met 15 
punten en 16 rebounds een in-
drukwekkende double-double 
en ook Wytze Blom behaalde 
met 10 punten en 10 rebounds 
in twee statistische categorieën 
de dubbele cijfers. 
Niels Kollaard en Rik Wessels 
kwamen tot respectievelijk elf 

en tien punten. Komend week-
end staat er voor Akrides geen 
wedstrijd op het programma 
maar op zaterdag 7 december 
speelt Akrides wederom een 
derby. 
Buurman Onze Gezellen uit 
Haarlem dat op de tweede 
plaats staat van de ranglijst in de 
NBB Eerste Divisie Noord komt 
dan op bezoek in Sporthal IJmui-
den-Oost om daar de strijd aan 

te gaan met trotse ranglijstaan-
voerder Akrides. De wedstrijd 
in het Paleis van Velsen zal om 
20.00 uur beginnen en de toe-
gang is gratis. Na a�oop van de 
wedstrijd zal er ongeacht de uit-
slag een Feest gevierd gaan wor-
den in Sport-Café Twee Punt Nol.
(Archibald Akerboom, foto: po-
wer-dunk van Big Bas The Moun-
tain Rozendaal (foto: Erik Schlat-
mann)

Kerstshoppen voor het goede doel 
bij Castle Christmas Fair
Velsen-Zuid - Van 28 november 
tot en met 1 december vormt 
het prachtige Beeckestein, het 
decor voor de Castle Christ-
mas fair 2019. Holland Promo-
tions, organisator van het eve-
nement, stelt kaarten beschik-
baar om geld op te halen voor 
Stichting Welzijn Velsen. Met 
de kortingscode ‘welzijn’ krijgt 
u niet alleen korting, maar 
steunt u ook dit goede doel. 

Vanaf 28 november staat het 
sprookjesachtige landgoed Beec-
kestein in het teken van de ge-
zelligste dagen van het jaar. De 
perfecte gelegenheid om inspi-
ratie op te doen voor de decem-
bermaand. Een complete kerstba-
zaar met een exclusief program-
ma aan optredens en een breed 
scala aan kerstproducten, is ver-
huisd naar Velsen.
,,Holland Promotions wil niet al-
leen gebruik maken van de prach-
tige locatie, maar ook zeker iets 
terugdoen voor haar omgeving”, 
aldus Paul Zonneveld, eigenaar 
van Holland Promotions, Alk-
maar. ,,Wij stellen daarom kaar-
ten beschikbaar, zolang de voor-
raad strekt, om geld in te zamelen 
voor Stichting Welzijn Velsen”. Bij 

iedere volwassenen-ticket die on-
line wordt besteld met kortings-
code ‘welzijn’, betaalt de bezoeker 
géén 13,75 euro aan de deur en 
ook géén 11,50 euro online, maar 
9,75 euro (exclusief transactiekos-
ten) voor een e-ticket. Daarnaast 
draagt iedere verkochte ticket 
ook 2 euro bij aan het goede doel. 

Voor meer informatie over de 
Castle Christmas Fair 2019 en 
voor het bestellen van tickets met 
kortingscode ‘welzijn’, ga naar 
www.castlechristmasfair.nl. 

Over het goede doel 
Stichting Welzijn Velsen is een 
professionele lokale organisatie 
voor sociale vraagstukken. Met 
een wijkgerichte aanpak en met 
inbreng van de inwoners zelf wil-
len zij dicht bij de inwoners in de 
wijk staan om hen een perspec-
tief te geven op een zinvolle deel-
name aan het maatschappelijk 
leven. Zij zetten zich met name 
in voor die inwoners, bij wie dat 
perspectief (tijdelijk) ontbreekt 
en dreigen aan de kant te komen 
staan. (foto: aangeleverd)

Wie wordt de leukste kerstgemeente van Nederland?
elsen final st n nat onale ver e n

Velsen - Dit jaar wordt voor het 
eerst de ‘Leukste Kerstgemeen-
te van Nederlandverkiezing’ ge-
houden. Er is een online lande-
lijke stemming geweest waarna 
nog vijf gemeenten kans ma-
ken op deze eretitel. 

In de stadsschouwburg Velsen 
worden tijdens De Grote Kerst-
show televisieopnames ge-
maakt voor de grote finale. Tij-
dens de uitzending van de gro-
te finaleshow op nationale te-
levisie kan er door de kijkers 
gestemd worden en wordt de 
winnaar bekend gemaakt. 
Elke gemeente krijgt in de fina-
le de kans om zich zo goed mo-

gelijk te presenteren voor de 
kijkers thuis. Tijdens De Gro-
te Kerstshow worden er inter-
views afgenomen met bijzon-
dere gasten die Velsen op de 
kaart gaan zetten. Wil jij bij de-
ze tv opname aanwezig zijn? 
Koop dan een kaartje voor De 
Grote Kerstshow: 13, 14 en 15 
december in de stadsschouw-
burg Velsen.  Er zijn ook veel 
optredens van geweldige zan-
gers, dansers en een live big-
band. De shows zijn bijna uit-
verkocht! Kaartjes: www.stads-
schouwburgvelsen.nl. Zie ook 
artikel elders in deze krant. (fo-
to: aangeleverd)
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Waldorf aan Zee een 
nieuw begrip in Velsen
IJmuiden - Waldorf aan Zee; het 
klinkt nu misschien nog als een 
grand hotel aan de kust, maar 
over een paar jaar weet iedereen 
in Velsen dat het de naam is van 
de eerste vrijeschool in IJmuiden! 
Waldorf aan Zee start onder de 
vleugels van een basisschool van 
Atlant Basisonderwijs namelijk 
het Kompas aan de Heerenduin-
weg 41 in IJmuiden.
Op dinsdagavond 19 november 
werden ouders en belangstellen-
den geïnformeerd over de stand 
van zaken wat betreft de oprich-
ting van de school per februari 
2020. Waldorf aan Zee start dan 
met een gecombineerde kleu-
tergroep om vervolgens door 
te groeien tot een volwaardige 
vrijeschool. Ouders kregen deze 
avond informatie over het eigen-
tijds vrijeschoolonderwijs dat ge-
inspireerd wordt door de antro-
poso� e waarbij leren met hart, 
hoofd en handen centraal staat. 
Ria van der Kruijf, ervaren kleuter-
juf op de vrijeschool in Alkmaar 
vertelde passievol over het vie-

ren van de jaarfeesten. Hier wordt 
veel aandacht aan besteed op de 
vrijeschool. Daarna nam zij de ou-
ders nog mee in haar poppen-
spel, waarbij men een speld kon 
horen vallen.
De ouders konden daarna het 
kleuterlokaal bekijken en de 
ontwerpen voor de toekomsti-
ge ruimtes van de vrijeschool. 
Ook waren de materialen te be-
zichtigen waarmee de vrije-
school werkt, veel ronde vormen 
en zachte natuurlijke materialen. 
Het pionierend team van Waldorf 
aan Zee waarin ook de initiatief-
nemers (twee moeders uit Vel-
sen) plaatshebben, bruist van de 
inspiratie om de school een vlie-
gende start te bezorgen!

Voor mensen die interesse heb-
ben in Waldorf aan Zee: op 
woensdag 22 januari 2020 is de 
tweede ouderavond van Waldorf 
aan Zee. Voor aanmelding en in-
formatie mailen met waldorfaan-
zee@atlantbo.nl (foto: aangele-
verd)

Kerstlunch met Sociaal 
Wijkteam Velserbroek
Velserbroek - Het Sociaal Wijk-
team Velserbroek nodigt belang-
stellenden van harte uit om sa-
men met hen te genieten van 
een kerstlunch op donderdag 12 
december. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. De kerstlunch is 
van 12.00 tot 14.00 uur. De loca-
tie volgt bij aanmelding. Aanmel-

den: via velserbroek@swtvelsen.
nl of 06-22921816. Ook kan men 
langskomen bij het inloopspreek-
uur SWT Velserbroek elke dins-
dag tussen 12.00 en 13.00 uur, op 
de Galle Promenade 70 (Stichting 
Buitengewoon). Er is beperkt plek 
dus snel aanmelden wordt gead-
viseerd.

Zang- en muziekavond 
in de Ichthuskerk
IJmuiden - Op vrijdagavond 13 
december is iedereen van har-
te welkom in de Ichthuskerk in 
IJmuiden, waar een gevarieerd 
zang- en muziekprogramma 
wordt aangeboden door het Chr. 
Mannenkoor IJmuiden met als 
thema Kerstklanken. Medewer-
king verlenen het mandolineor-
kest AMTG uit Amsterdam onder 
leiding van de dirigente Nelleke 
Boosman, de organist Dirk Out en 
de pianist Peter Bontje. De alge-
hele artistieke leiding is in han-
den van de dirigent van het Chr. 
Mannenkoor IJmuiden, de heer 
Ary Rijke. 
Het programma is zeer afwisse-
lend. Het mannenkoor zingt een 
gevarieerde selectie liederen uit 

hun kerstrepertoire, de mando-
linespelers rijgen bekende kerst-
melodieën aaneen en u hoort va-
riaties op het thema Kerst op or-
gel en piano. In het programma is 
ook ruimte voor samenzang met 
alle aanwezigen; u kunt dan mee-
zingen met een aantal overbe-
kende kerstliederen. Al met al be-
looft het een sfeervolle zang- en 
muziekavond te worden.

Deze zang- en muziekavond is 
geheel gratis toegankelijk. Ter be-
perking van de kosten wordt de 
aanwezigen tijdens de avond ge-
vraagd een (kleine) � nanciële bij-
drage te leveren. 
De deuren staan vanaf 19.30 uur 
open, aanvang 20.00 uur.

Beroving bij geldautomaat
IJmuiden - Een 26-jarige IJmui-
denaar is dinsdagavond slachtof-
fer geworden van een geweldda-
dige beroving. De man had rond 
22.30 uur zijn auto langs de Lan-
ge Nieuwstraat geparkeerd en 
liep naar een geldautomaat om 
geld te pinnen. Daar werd hij van 
achteren vastgegrepen door een 
onbekende man, die hem vervol-
gens bedreigde met een scherp 
voorwerp. Het slachto� er werd 

gedwongen zijn geld af te staan 
en liep lichte verwondingen op. 
De dader ging er vervolgens lo-
pend vandoor, maar kon nog de-
zelfde avond worden aangehou-
den. 
De politie schakelde Burgernet in 
en dat leverde waardevolle tips 
op over de mogelijke vluchtrou-
te. Korte tijd later is de verdachte 
door agenten overgebracht naar 
het politiebureau.

Kienen in Het Terras
Santpoort - Senioren Vereniging 
Velsen organiseert op donderdag 
19 december in Dorpshuis Het 
Terras in Santpoort-Noord een 
gezellige kienmiddag met aan-
sluitend een loterij. De entree be-
draagt 3 euro waarvoor elke deel-
nemer ko�  e of thee krijgt en  een 
‘sta-op lot’. Vanaf 13.30 uur is de 

zaal open; de middag eindigt tus-
sen 16.00 en 16.30 uur.
De vereniging heeft dit jaar uit-
drukkelijk gekozen voor kienen: 
elke kaart heeft 9 kolommen met 
voor elk tiental een eigen kolom. 
Dit is overzichtelijker dan een bin-
gokaart waarop de getallen door 
elkaar staan.

Rowans gaan weer  
kerststukjes verkopen
Santpoort - De jongens van de 
RA159 St.Radboud  gaan op vrij-
dagavond 6 en zaterdag 7 de-
cember weer met z’n allen de 
straat op om hun kerststukjes aan 
de man te brengen. Alle jaren ma-
ken de jongens van de RA159 zelf 
kerststukjes om geld in te zame-
len voor hun groep. Vrijdagavond 
en zaterdag verspreiden de man-
nen zich over de gemeente, waar 

zij huis aan huis de kerststukjes 
aan de man gaan brengen. Het 
is bijna ondenkbaar maar heeft 
u de verkopers aan de deur ge-
mist? Geen nood, gewoon even 
bellen met 06-31351531, er komt 
altijd wel een verkoper bij u in de 
buurt. De kerstactie is de grootste 
acties van de RA159 en is welbe-
kend in en nabij Santpoort. (foto: 
aangeleverd)

Nico Bakker
in Senioren-
centrum
IJmuiden - Op zondag 1 decem-
ber is er weer een optreden van 
Nico Bakker in Seniorencentrum 
Zeewijk. Hij weet als geen ander 
een spektakel te maken in het se-
niorencentrum. Het optreden is 
van 14.00 tot 16.00 uur, de zaal is 
open vanaf 13.00 uur. De toegang 
is gratis maar vol is vol. (foto: aan-
geleverd)

Op Manege Kennemergaarde
Jaarbeker senioren 
voor Eline Goossens
Santpoort - Wat was het weer 
een spannende zaterdagavond 
op manege Kennemergaarde tij-
dens de FNRS dressuurwedstrijd 
voor senioren! Extra spannend, 
omdat de jaarbeker werd uitge-
reikt. Deze gaat naar de ruiter met 
de hoogste resultaten, die ten-
minste vier wedstrijden heeft ge-
reden en ook de laatste wedstrijd 
van het jaar meerijdt.
Aan het eind van de avond werd 
de uitslag bekend gemaakt: de 
rubriek F3 en F4 werd gewonnen 
door Arie van ’t Hoog op Beauty 
met 229 punten, de tweede prijs 
was voor Karlijn Codee op Za-
mora met 219 punten en derde 
werd Marjon Thijssen op Briljant 
met 218 punten. In de rubriek F5 
t/m F7 ging de eerste prijs naar 

Eline Goossens op Vanity met 
232 punten, de tweede prijs was 
voor Yvette Veninga op Zinzi met 
225 punten en derde werd Tine-
ke Hooijer op Flair met 219 pun-
ten. De rubriek F12 t/m F16 had 
als winnaar Rolof Hoekstra op Lo-
verboy met maar liefst 234 pun-
ten, tweede werd Selma Brouwer 
op Until Then met 229 punten en 
derde werden Selma Weller op 
Sinclair en Martine van Hoo�  op 
Destiny, beiden met 220 punten. 
Tot slot werd de jaarbeker uit-
gereikt en deze werd gewonnen 
door Eline Goossens met Vanity. 
 
Op de groepsfoto: Rolof Hoekstra, 
Eline Goossens, Yvette Veninga, 
Karlijn Codee en Arie van ’t Hoog. 
(foto: Anja Vogel)

Haas schrikt van 
klootschieters
Velsen-Zuid - Met een woedend 
gesis spoot de kloot zaterdag over 
het vochtige pad en na een do� e 
knal, gevolgd door een krakend 
geluid, explodeerde er iets uit het 
struikgewas, dat met enkele enor-
me sprongen weer verdween. 
Enkele klootschieters van Full 
Speed, die op een tiental meters 
afstand getuige waren van deze 
gebeurtenis bleven even verbijs-
terd staan en gingen toen snel op 
onderzoek uit naar het gebeurde. 
Na een korte speurtocht kwamen 
oorzaak en gevolg al snel aan het 
licht: een kloot met een � ink for-
maat was door een van de kloot-
schieters met enorme kracht de 
weg over geslingerd en had een 
dode tak van een boom geraakt, 
waardoor deze afbrak en bijna 
een verscholen haas raakte, die 

met doodschrik op sprong ging. 
Verder verliep het klootschie-
ten op zaterdag 23 november 
weer vrij normaal, behalve, dat 
een deelneemster haar bal in een 
sloot deponeerde, die daarna, on-
danks uitvoerig harken, niet te-
rug werd gevonden. De scores 
op de beeldenroute waren niet 
al te best, maar dat was door al-
le gevallen bladeren en takken 
ook niet te verwachten. Het team 
met Albert, Willem en Nico rond-
de het parcours af in 72 schoten. 
Hiervoor hadden Harm en Sander 
D. 80 schoten nodig gevolgd door 
Sonja, Sander B. en Raymond (85) 
en Ineke, Lia en André (97). 
Interesse voor klootschieten, dar-
ten, klaverjassen, sjoelen? Ga naar 
www.fullspeedsport.club of bel 
06-24973470. (Nico Prins)

DCIJ-nieuws
Bram van Bakel redt 
kwakkelend tiental
Velsen - Het nieuwe seizoen ver-
loopt vooralsnog niet zoals ge-
hoopt bij het eerste tiental van 
Damclub IJmuiden (DCIJ). Na 
twee nipte nederlagen en een 
nipte overwinning moest het 
omlaag kijken. Daarom was het 
van belang dat de uitwedstrijd in 
Bunschoten tegen Gooi & Eem-
land winnend afgesloten zou 
worden. Het werd een merkwaar-
dig duel, waarin over en weer 
enorm geblunderd werd. 
Nestor Kees Pippel had wat goed 
te maken na zijn nederlaag in de 
vorige ronde. Na een sterke om-
singeling met behulp van een 
podkowa (hoe� jzer) was de winst 
snel binnen. DCIJ kon echter niet 
lang genieten van de voorsprong. 
Invaller Jack van Buuren gaf zo-
maar een schijf cadeau en Cees 
van der Vlis maakte het zelfs zo 
bont dat hij met een schijf meer 
in een simpele doorbraakcom-
binatie liep. Captain Wim Winter 
en Krijn ter Braake brachten DCIJ 
daarna weer aan de leiding. Win-
ter walste over zijn tegenstander 

heen en Ter Braake combineerde 
met een schijf meer richting dam.
De knock-out werd gegeven door 
Bram van Bakel (foto). Tegen de 
kopman van Gooi & Eemland was 
Van Bakel in grote problemen 
gekomen. Toen de genadeklap 
leek te komen, combineerde hij 
echter verrassend ten koste van 
twee schijven. De daaropvolgen-
de doorbraak bleek zowaar winst 
op te leveren. Hierdoor konden 
de ietwat teleurstellende remi-
ses van Martin van Dijk, Jesse Bos 
en Stijn Tuijtel DCIJ niet meer de-
ren. Conalll “Houdini “Sleutel wist 
voor de poorten van de hel nog 
een punt weg te slepen, waar-
door DCIJ na een slechte wed-
strijd wel met een 12-8 overwin-
ning naar huis ging.
Het Combinatieteam IJmuiden/
Zaanstreek viel na een 13-7 ne-
derlaag tegen DEZ Reeuwijk te-
rug naar de middenmoot. Alleen 
Vince van der Wiele en Zaankan-
ter Van der Loo wisten te winnen. 
Daar stonden vijf nederlagen te-
genover.  (foto: aangeleverd)

Stiltemeditatie 
in Adventstijd 
in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Ook dit jaar 
zal er op de vier zaterdagen (30 
november, 7, 14, en 21 decem-
ber, steeds van 9.30 tot 10.00 uur) 
in de Adventstijd een stiltemedi-
tatie in de Dorpskerk Santpoort 
worden gehouden. Adres: Burg. 
Enschedélaan 65 te Santpoort. 
Deelname is vrij, er zijn geen kos-
ten aan verbonden. (foto: aange-
leverd) 
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Houtkachel aan? Je ziet het niet, 
maar het is er wel..

Hannie Schaft Lezing met 
internationaal tintje
Regio - Zondag vond in Haarlem 
in een bomvolle Groenmarktkerk 
de herdenking van Hannie Schaft 
plaats. Minister Sigrid Kaag sprak 
de Hannie Schaftlezing uit, zij be-
nadrukte dat er altijd een eigen 
keuze te maken is in tijden van 
discriminatie en onderdrukking. 
En juist dan kan een enkeling het 
verschil maken, dat er toe doet. 
En zo de geschiedenis kan beïn-
vloeden. Dit gold toen en nu nog 
steeds, overal ter wereld. 
Jeroen Pilester, de voorzitter van 
de stichting Hannie Schaft Her-
denking vertelde ondermeer dat 

er een BBC documentaire over 
Hannie in de maak is, en in Ameri-
ka een serie gemaakt wordt over 
haar en er ook een opera over 
Hannie in première zal gaan.
De bijeenkomst werd door ou-
deren en jongeren, uit binnen- 
en buitenland, familie van ver-
zetshelden en diverse burge-
meesters uit de omgeving bijge-
woond. Zang en muziek gaven 
een sfeervolle omlijsting.  Aan-
sluitend vond de stille tocht naar 
het Kenaupark plaats, waar de tra-
ditionele krans- en boemlegging 
plaatsvond bij het standbeeld 

van Truus Menger-Versteege. 
Indrukwekkend was, dat er uit-
geleide uit de kerk werd gedaan 
door een kinderkoor, dat Ima-
gine van John Lennon ten ge-
hore bracht. Met die klanken en 
tekst in het hoofd werd de lange 
stoet opgewacht in een rustig Ke-
naupark in prachtige herfstkleu-
ren, waar  de Binnenlandse Strijd-
krachten de erewacht hielden.
Volgend jaar is de 100e geboorte-
dag van Hannie en 75  jaar Bevrij-
ding van heel Nederland en zijn 
er extra herdenkingsactiviteiten 
te verwachten. (Arita Immerzeel)

Regio - Nu de kou weer in de lucht 
zit, gaan in steeds meer huizen de 
open haarden, inzethaarden en 
vrijstaande kachels aan. Deze ka-
chels zorgen niet alleen voor ver-
warming, maar geven ook sfeer in 
huis. Echter kan stoken met hout 
voor omwonenden hinder en ge-
zondheidsklachten veroorzaken. 
Ook wanneer je de rook niet ziet. 
Toch een vuurtje aan? Met deze 
tips van Omgevingsdienst IJmond 
kun je de uitstoot van schadelijke 
sto�en beperken.
 
Stooktips: juiste kachel, schoon-
maken, droog hout

Zorg voor de juiste grootte ka-
chel in verhouding tot de ruim-
te die u wilt verwarmen. Schoor-
stenen en rookkanalen moeten 
goed zijn afgestemd met de haard 
of kachel. Het is ook belangrijk dat 
u, tenminste één keer per jaar, uw 
schoorsteen door een erkend vak-
man schoon laat maken. Maak 
het vuur aan met aanmaakblokjes 
en kleine houtjes en stook alleen 
droog, onbehandeld hout. Stook 
niet bij windstil of mistig weer.
 
Stooktips: Frisse lucht, contro-
leer de vlam
Voldoende frisse lucht in de ruim-

te waar gestookt wordt is belang-
rijk, net als volledige luchttoevoer 
tijdens het stoken. U kunt dit zelf 
controleer door naar de kleur van 
de rook en de vlam te kijken. En 
als laatste: laat houtvuur vanzelf 
uitbranden. Door de stooktips te 
volgen houdt u rekening met uw 
buren en beperkt u overlast en ge-
zondheidsklachten voor uw om-
geving. Meer informatie over de 
tips kunt u vinden op www.mi-
lieucentraal.nl en www.odijmond.
nl/houtrook.   
 
Gezondheidse�ecten
Houtrook bevat ongezonde stof-
fen en draagt bij aan luchtveront-
reiniging. De GGD geeft informa-
tie over mogelijke gezondheidsef-
fecten van blootstelling aan hou-
trook. Ook geven zij voorlichting 
over stoken met zo min mogelijk 
overlast en e�ect op uw gezond-
heid. Op www.ggdkennemerland.
nl vindt u meer informatie over ge-
zondheidse�ecten van houtrook.
 
Visie Luchtkwaliteit 2017 - 2021
De vier IJmondgemeenten wer-
ken sinds 2012 samen aan de ver-
betering van de luchtkwaliteit. Ini-
tiatiefnemer van de Visie Lucht-
kwaliteit is het platform Milieu en 
Gezondheid waarin portefeuil-
lehouders gezondheid en milieu 
van de vier IJmondgemeenten Be-
verwijk, Heemskerk, Velsen en Uit-
geest zijn vertegenwoordigd. Af-
gelopen vier jaar werkte dit plat-
form nauw samen met Omge-
vingsdienst IJmond en GGD Ken-
nemerland. Meer informatie vindt 
u op www.odijmond.nl/luchtkwa-
liteit. (foto: aangeleverd)

Panelonderzoek GGD naar gezonde woonomgeving
Veiligheid belangrijkste bij prettig wonen
Regio - Ruim de helft van de vol-
wassenen in regio Kennemerland 
vindt veiligheid het belangrijkste 
aspect van prettig wonen. Op de 
vraag wat panelleden verstaan 
onder een gezonde woonomge-
ving, worden veel uiteenlopende 
aspecten genoemd. Ook zien pa-
nelleden hierbij ruimte voor ver-
betering. Meedenken over (ge-
meente)plannen op het gebied 
van gezondheid en veiligheid 
wil men wel, maar een deel weet 
niet hoe. Dit en meer blijkt uit on-
derzoek van GGD Kennemerland 
onder haar digitale inwonerspa-
nel. In de zomer van 2019 vulden 
bijna 1.900 panelleden een on-
line vragenlijst in over gezonde 
woonomgeving.

Veiligheid het belangrijkst, ge-
volgd door groen, voorzienin-
gen en bereikbaarheid
Veiligheid vindt men het belang-
rijkste aspect van prettig wo-
nen (57%), gevolgd door groen, 
rust en stilte (49%), voorzienin-
gen (47%) en goede bereikbaar-
heid (47%). Op de vraag of de ei-
gen buurt een WhatsApp-groep 
heeft waarin bewoners elkaar in-
formeren over verdachte situaties 
in de omgeving, antwoordt bijna 
de helft dat de eigen buurt niet 
zo’n appgroep heeft of dat men 
het niet weet.

Meerderheid vindt woonomge-
ving gezond, maar het kan nog 
beter
Twee derde vindt de eigen woon-
omgeving gezond. Bij gezond 

denkt men niet alleen aan een 
gezonde fysieke omgeving (bij-
voorbeeld luchtkwaliteit), maar 
ook aan andere aspecten, zoals 
voldoende ruimte hebben, een 
schone en opgeruimde buurt, 
aandacht voor elkaar en betrok-
kenheid. Suggesties van panel-
leden om de omgeving nog ge-
zonder te maken, zijn onder an-
dere het tegengaan van luchtver-
vuiling, aanpassingen in het (au-
to)verkeer en het groener maken 
van de omgeving.

Meedenken over plannen voor 
eigen woonomgeving, maar 
hoe doe je dit
30% van de panelleden denkt 
of beslist mee over (gemeente)
plannen op het gebied van ge-
zondheid en veiligheid in de ei-
gen woonomgeving, of is dit van 
plan. 35% wil dit ook, maar weet 
niet hoe. Men geeft onder ande-
re aan dat er onduidelijkheden 
zijn rond het aanspreekpunt, dat 
er informatie ontbreekt en dat 
men het gevoel heeft dat er geen 
ruimte is voor inspraak. Bij dege-
nen die niet willen meedenken of 
beslissen over (gemeente)plan-
nen (35%) is een veel genoemde 
reden dat men denkt er geen ver-
stand van te hebben (22%).

Positief over buren en buurtac-
tiviteiten
Bijna drie kwart vindt contact 
met zijn/haar buren belangrijk en 
twee derde vindt dat hij/zij vol-
doende contact heeft met zijn/
haar buren. Panelleden blijven 

het vaakst in contact met hun bu-
ren door middel van een praatje 
op straat (94%). Een derde gaat 
bij elkaar op de ko�e (34%) of 
heeft contact via WhatsApp/te-
lefoon (38%). Dit laatste hebben 
vooral inwoners onder de 45 jaar.
Driekwart van de panelle-
den heeft in het afgelopen jaar 
buurtactiviteiten gedaan. Bijna 
de helft doet mee aan deze ac-
tiviteiten om anderen te helpen 
(46%). Van degenen die geen 
buurtactiviteiten doen, weet 12% 
niet waar ze terecht kunnen.

Meer informatie
Alle resultaten van het onderzoek 
zijn terug te vinden op www.ge-
zondheidsatlaskennemerland.nl 
(Factsheets en rapporten > GGD 
Panel > Gezonde Woonomge-
ving). Voor meer informatie over 
uw woonomgeving, kunt u te-
recht op de website van uw ge-
meente.

Ook lid worden van het panel 
van GGD Kennemerland?
GGD Kennemerland hoort graag 
wat er bij inwoners leeft op het 
gebied van gezondheid, zorg en 
welzijn. Dat doen we onder ande-
re met behulp van een inwoner-
spanel. Aanmelden kan via www.
ggdkennemerland.nl/panel. Elke 
inwoner van regio Kennemerland 
van 18 jaar of ouder kan lid wor-
den. Een panellid ontvangt onge-
veer 4 keer per jaar een uitnodi-
ging om online een korte vragen-
lijst in te vullen. Deelname is vrij-
blijvend.

Voorinschrijving 40e 
Midwinterduinloop open
Regio - Op zaterdag 14 de-
cember organiseert Le Cham-
pion de 40e Midwinterduin-
loop in Egmond Binnen met 
afstanden van 7,6 en 16,8 km. 
Het parcours door het prachti-
ge duingebied gaat over ver-
harde en onverharde wegen 
en over een deel van het par-
cours van de Halve Marathon 
van Egmond aan Zee. De win-
naars per afstand bij zowel 
de vrouwen als mannen ko-
men in aanmerking voor de 
prijzen, beschikbaar gesteld 
door RUNX uit Zaandam. De 
start van beide afstanden is 
om 11.00 uur en ligt 650 me-
ter vanaf dorpshuis De Schulp.

Inschrijven
Inschrijven voor de Midwin-
terduinloop is nu al mogelijk 
bij RUNX in Zaandam, RUNX in 
Haarlem en Runnersworld in 
Alkmaar. Ook kan er op zaterdag 
14 december vanaf 9.30 uur in-
geschreven worden in de sport-
hal van dorpshuis De Schulp in 
Egmond-Binnen. 

Het inschrijfgeld voor beide af-
standen bedraagt 6 euro, dit is 
inclusief duinkaart. Er kan con-
tant of met pin betaald worden. 
Je kan niet online inschrijven.

Bereikbaarheid
Vanwege beperkte parkeergele-

genheid wordt aangeraden om 
-indien mogelijk-met de �ets 
te komen. Wie toch met de au-
to komt, wordt begeleid naar de 
parkeerplaats van de PWN en 
Gasterij Nieuw Westert aan de 
Oude Schulpweg, alsook naar 
de parkeerplaats van de cam-
ping aan de Sint Adelbertusweg. 
Het is daar vandaan zo,n 15 mi-
nuten lopen naar de sporthal. 
Hier is kleed- en douche gele-
genheid.  

Informatie
www.lechampion.nl/evene -
menten of trimloopcommissie@
lechampion.nl (foto: aangele-
verd)

Lezing over zeevogels
Regio - In het Vogelhospitaal aan 
de Vergierdeweg 292 in Haarlem 
geeft Sijmen Hendriks donder-
dag 19 december een lezing over 
het vogelleven rond de Noord-
zee. 
Gedurende vierenhalf jaar reis-
de natuurfotograaf Sijmen Hen-
driks rond de Noordzee waar de 
natuur en de vogels onder grote 
druk staan. Hij fotografeerde vo-
gels en de landschappen waar-

in zij leven. Het resultaat van het 
project is een prachtig fotoboek 
(uitgegeven door KNNV en on-
derschreven door Vogelbescher-
ming Nederland), een reizende 
tentoonstelling en een audiovi-
suele presentatie. 
De lezing is van 19.00 tot 21.00 
uur. Er is beperkt ruimte dus aan-
melden is noodzakelijk: beheer-
der@vogelhospitaal.nl. (foto: aan-
geleverd)

Gevallen scooter schept fietsers
Santpoort - Een gevallen scoo-
terrijder heeft dinsdagmiddag 
twee �etsers onderuit gehaald. 
Het ongeval gebeurde rond vijf 
uur in de bocht van het Delft-
plein naar de Vlietweg op de 
grens van Haarlem met Sant-
poort.

Meerdere ambulances en een 
traumateam werden opgeroe-

pen om hulp te bieden. Een van 
de �etsers raakte bij het onge-
val gewond en moest na de eer-
ste zorg naar het ziekenhuis. De 
tweede kwam met de schrik vrij. 
De �ets van het slachto�er raak-
te zwaar beschadigd. Het trauma-
team hoefde uiteindelijk niet te 
worden ingezet. De scooterrijder 
kwam met de schrik vrij. (foto: Mi-
chel van Bergen)





Alle twaalf provincies gaan de komende weken op zoek naar foto’s van de Tweede 
Wereldoorlog en de periode kort daarna. In het kader van 75 jaar bevrijding wordt 
volgend jaar in de Tweede Kamer een bijzondere tentoonstelling ingericht, het vi-
suele canon van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hiervoor worden uitein-
delijk honderd foto’s geselecteerd, maar hieraan gaat een provinciale selectie van 
vijftig foto’s vooraf. In Noord-Holland heeft Commissaris van de Koning Arthur van 
Dijk op 15 november de eerste foto onthuld.

Nu zijn de inwoners van Noord-Holland aan zet. Verondersteld wordt dat op zolders nog 
heel wat foto’s liggen uit de Tweede Wereldoorlog, die bij het grote publiek tot nu toe niet 
bekend waren. Veelal zal het gaan om beeldmateriaal uit de privésfeer, maar de initiatief-
nemers van dit project verwachten dat ook die foto’s een nog beter beeld gaan geven van 
de situatie gedurende de oorlogsjaren. Veel belangrijker zijn daarbij nog de verhalen achter 
de foto’s. Erik Somer, projectleider van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD), legt uit: ,,We leven in een beeldcultuur, met social media en selfies. Maar wat zegt 
dat beeld ons nu? Wat is de betekenis ervan en wat is het verhaal erachter? Een beeld kan 
niet op zichzelf staan zonder kennis te nemen van dat verhaal.’’ Met de introductie van So-
mer startte de grote zoektocht naar de vijftig meest aansprekende Noord-Hollandse foto’s 
uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Een beeld zegt meer dan duizend woorden’’, benadrukte ook 
Lieuwe Zoodstra, directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA). Hij toonde enkele wereld-
beroemde nieuwsfoto’s, waaronder die van de destijds 9-jarige Kim Phuc, bekend geworden 
als het napalm-meisje, tijdens de Vietnamoorlog in 1972. Ook de foto van de 5-jarige Om-
ran Daqeesh uit Aleppo, gewond na een luchtaanval en zittend op de stoel van een ambu-
lance, verscheen op het scherm. ,,Foto’s die aantonen wat de zeggingskracht en impact van 
een beeld kan zijn’’, aldus Zoodstra.

Beelden hoeven volgens hem echter niet altijd schokkend of spectaculair te zijn om waar-
de te hebben voor het historisch besef. Juist daarom is men nu op zoek naar foto’s die men-
sen zelf thuis hebben liggen, want ook eenvoudige taferelen kunnen een waardevolle bij-
drage leveren aan het vervolmaken van het beeld dat we nu hebben van de oorlogsjaren. 
Filip Bloem, de collectiebeheerder van het Verzetsmuseum, wees erop dat het, zo veel jaar 
na dato, vaak erg lastig is om met zekerheid te kunnen vaststellen welke personen op aan-
geboden beeldmateriaal te zien zijn: ,,Het materiaal is vaak niet meer van mensen die zelf 
de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.’’ Op basis van een foto van verzetsstrijdster 
Truus Oversteegen, zittend in een roeibootje, liet hij zien dat kleine details soms van belang 
zijn voor het bepalen van de locatie waar de foto is gemaakt. Op de achtergrond zijn twee 
schoorstenen zichtbaar, die herkend werden als onderdeel van de PEN-centrale in Velsen-
Noord. Op basis van die informatie is vastgesteld dat het bootje zich op dat moment op het 
Noordzeekanaal bevond.

Voor de expositie kan beeldmateriaal worden aangeleverd in vijf thema’s, te weten ‘militai-
re strijd en bevrijding’, ‘vervolging en uitsluiting van Joden, Sinti en andersdenkenden’, Duit-
se aanwezigheid’, ‘verzet en repressie’ en ‘dagelijks leven’. Arthur van Dijk mocht als Com-
missaris van de Koning als eerste een keuze maken, hij selecteerde een foto waarop de ver-
zetsstrijdsters Freddie en Truus Oversteegen te zien zijn, samen met twee anoniem gebleven 
mannen van de Binnenlandse Strijdkrachten. Bijzonder is dat Truus en Freddie op de foto 
met wapens te zien zijn. Dat geeft de foto een extra lading. Slechts een heel klein deel van 
het Nederlandse verzet betrof gewapend verzet en binnen die groep gewapende verzets-
strijders vormden de vrouwen weer een zeer kleine minderheid. De twee zussen zijn glimla-
chend op de foto te zien, de foto dateert van net na de oorlog, Toch moeten ze de bevrijding 
met zeer gemengde gevoelens hebben beleefd, want drie weken eerder werd verzetsstrijd-
ster en goede vriendin Hannie Schaft in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Van Dijk denkt 
dat er nog heel wat doosjes met lagen stof erop op zolders zullen staan, waar beeldmateri-
aal in zit dat van grote betekenis kan zijn voor de beeldvorming van de Tweede Wereldoor-
log. Iedereen die beschikt over dergelijk, niet eerder openbaar gemaakt materiaal, kan dit 
via www.in100fotos.nl aanleveren. In januari kiezen Noord-Hollanders uiteindelijk 25 foto’s 
uit een selectie van 50 foto’s. (Tekst en foto: Bos Media Services)

Op zoek naar foto’s 
uit de Tweede 
Wereldoorlog

Nieuw gratis kerstfestival op de Westergas: 

Amsterdamsche Kerstmarkt
Kerst valt vroeg dit jaar! 20-23 decem-
ber strijkt De Amsterdamsche Kerst-
markt neer op de iconische Westergas. 
Een nieuw en gratis toegankelijk stads-
festival met winterse gezelligheid, (live) 
muziek, eten en drinken, markt, kin-
deractiviteiten, een gevarieerd cultu-
reel programma en iedere avond groot 
feest. De Amsterdamsche Kerstmarkt is 
de plek waar je samen met vrienden, fa-
milie en collega’s de feestdagen inluidt. 
De plek waar je originele kerstinkopen 
doet voor onder de boom.
Maar ook waar je terecht kunt voor 
muziekoptredens en dj’s, foodtrucks 
en winterbarren, kinderactiviteiten en 
een ijsbaan. Daarnaast is er een uitge-
breid cultureel aanbod, waarvan de eer-
ste partners inmiddels bekend zijn. Ci-
neville en het Ketelhuis komen met een 
filmprogramma, Jägermeister organi-
seert kerstkaraoke en dj-bar Radio Ra-
dio is één van de participanten die voor 
de muzikale invulling zorgen.
Het vierdaagse kerstfestival is er voor en 
door Amsterdam; co-creatie staat hierbij 
centraal. Samen met creatieve onderne-
mers, non-profits, kunst- en cultuurma-
kers, ambachtslieden, spraakmakende 
merken, lokale partijen en foodpioniers 

bouwt de organisatie aan een kerstfeest 
waar iedereen zich thuis voelt. 
Oprichter Brent Roozendaal: “Met de 
Amsterdamsche Kerstmarkt organise-
ren we een nieuw soort kerstmarkt; 
één met een volwaardig programma. 
Een gratis toegankelijk evenement waar 
een prachtig stadsfestival in schuilt. Een 
volksfeest voor de bezoeker en een uit-
hangbord voor ondernemers, creatieven 
en de stad. En dat op de mooiste plek 
van Amsterdam!”

Kerst op de Westergas
Niet alleen met de Amsterdamsche 
Kerstmarkt, maar gedurende de gehe-
le feestmaand is de Westergasin kerst-
sferen gehuld.
Van 4 december tot 5 januari kun je er 
terecht voor ‘Kerst op de Westergas’ 
met onder meer Circus Zanzara, Freek 
de Jonge met zijn ‘Lachgasfabriek’, de 
Amsterdam Light Parade en de al ge-
noemde schaatsbaan.

De Amsterdamsche Kerstmarkt - 
Westergas
20 december: 16:00 - 01:00 uur
21-23 december: 12:00 - 01:00 uur
www.amsterdamsche-kerstmarkt.nl

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.
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Onverwacht overlijden:  
een boze film

Als een geliefde plotseling uit 
het leven wordt weggerukt, 
voelt het zoals iemand ooit 
omschreef, als een boze film. 
Voor ongeveer een derde van 
de mensen die sterven komt 
de dood onverwacht. 
Het afscheid nemen bij een 
onverwacht overlijden is een 
bijzondere opgave. Omdat er 
geen gelegenheid is geweest 
om bewust afscheid te ne-
men, komen veel vragen en 
gevoelens los. Het besef van 
wat er is gebeurd dringt heel 
langzaam door. Er is ontred-
dering, paniek, gevoelens van 
je letterlijk ziek-voelen. Maar 
ook kan dit een situatie van 
gevoelloosheid opleveren, 
omdat de gevoelens nog niet 
worden toegelaten. Iemand 
blijft dan in de eerste reactie 
van: ‘het kan niet waar zijn’ 
steken.  Soms hoor ik excuses 
voor het gebrek aan emoties. 
‘Het lijkt wel of ik niks voel 
en een koude kikker ben.’ 
Het is echter teveel wat er is 
gebeurd en pas later, als de 
beelden terugkomen, komen 
ook de tranen.
Toch zal er moeten worden 
nagedacht over het afscheid. 
Blijft de geliefde thuis of 
wordt hij/zij naar een rouw-
kamer gebracht? Voor het 
besef van de werkelijkheid is 

het goed om de geliefde dood 
te zien en actief betrokken te 
zijn. 
Het is fijn dat familie en 
vrienden er kunnen zijn, die 
meedenken, maar vooral ook 
praktische dingen op zich ne-
men als koffie zetten, koken, 
boodschappen doen of wat 
schoonmaken.
Als een geliefde overlijdt, is 
er altijd sprake van een grote 
schok en veel verdriet. Bij een 
onverwacht overlijden komt 
daar nog een extra dimensie 
bij: of van verdoving of van 
totale ontreddering. Het af-
scheid kan echter niet worden 
uitgesteld. Als dat afscheid 
zodanig is, dat daar met een 
goed gevoel op terug kan 
worden gekeken, betekent dit 
een ‘positief” onderdeel van 
de boze film. En dat helpt bij 
alles wat nog komen gaat. 

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Dit jaar nog voordeel 
Belastingdienst bij aanschaf 

hoortoestel
Regio - De vergoeding voor hoortoestellen daalt de afgelopen 
zeven jaar. U krijgt elk jaar minder van uw zorgverzekering. Er 
zijn echter mogelijkheden om kosten terug te vragen via de 
Belastingdienst, HoorCare laat dit voor u berekenen door een 
unieke samenwerking met een onafhankelijke accountant.
In meer dan 83 procent van de gevallen bij aanschaf van uw 

nieuwe hoortoestel bij HoorCare, krijgt u meer terug via de af-
trek zorgkosten Belastingdienst dan van uw zorgverzekeraar. 
Oók als uw huidige hoortoestel nog geen vijf jaar oud is.
Maak een afspraak bij HoorCare om kosteloos te laten bere-
kenen hoeveel u kunt terugvragen door te bellen met 0251-
234167 of een e-mail te sturen aan afspraak@hoorcare.nl.

Komt u ook nog dit jaar uw hoortoestel kopen?

ADVERTORIAL

Het einde van het jaar nadert snel 
en dat is de tijd waarop de meeste 
mensen nog een hoortoestel aan-
schaffen bij HoorCare. Hiervoor 
zijn drie belangrijke redenen.

1  Eigen risico al op?
U betaalt een eigen risico als u 18 jaar 
of ouder bent en gebruik maakt van 
zorg uit het basispakket. In 2020 is het 
eigen risico € 385. U betaalt dan dus 
zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt 
uw zorgverzekeraar de kosten. Bij veel 
mensen is het verplicht eigen risico 
opgemaaktopgemaakt aan het einde van dit jaar. 
Als u zorg koopt voor 31-12-2019 dan 
scheelt u dat uw eigen risico.

2  Vergoedingen veranderen
De vergoeding op hoortoestellen gaat 
per 1-1-2020 opnieuw verder naar 
beneden. U krijgt dus volgend jaar 
minder vergoeding, reden om nog in 
2019 te kopen. Behoefte aan een per-
soonlijksoonlijk advies? Onze audiciens helpen 
u graag met uw zorgpolis.

3  Hoortoestel Belastingdienst
BijBij aanschaf van uw nieuwe hoortoes-
tel bij HoorCare krijgt u geld terug van 
de Belastingdienst. In meer dan 83% 
van de gevallen is dat bedrag hoger dan 
u krijgt van uw zorgverzekeraar. De 
regeling geldt ook als uw bestaande 
hoortoestel nog geen 5 jaar oud is.

Bel of e-mail met HoorCare 
voor een exclusieve afspraak 
om een afspraak te maken.
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»

Hoor|Care 
Audiciens, vertrouwd Van Els.
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ADVERTORIAL
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Veiligheid belangrijkste bij prettig wonen
Ruim de helft van de volwassenen in regio Kennemerland 
vindt veiligheid het belangrijkste aspect van prettig wonen.  
Dit blijkt uit het panelonderzoek van de GGD Kennemer-
land. Op de vraag wat panelleden verstaan onder een ge-
zonde woonomgeving, worden veel uiteenlopende aspecten 
genoemd. Ook zien panelleden hierbij ruimte voor verbete-
ring. Meedenken over (gemeente)plannen op het gebied van 
gezondheid en veiligheid wil men wel, maar een deel weet 
niet hoe.

Dit en meer blijkt uit onderzoek van GGD Kennemerland on-
der haar digitale inwonerspanel. In de zomer van 2019 vul-
den bijna 1.900 panelleden een online vragenlijst in over ge-
zonde woonomgeving. Veiligheid het belangrijkst, gevolgd 
door groen, voorzieningen en bereikbaarheid Veiligheid 
vindt men het belangrijkste aspect van prettig wonen (57%), 
gevolgd door groen, rust en stilte (49%), voorzieningen 
(47%) en goede bereikbaarheid (47%). Op de vraag of de 
eigen buurt een WhatsApp-groep heeft waarin bewoners 
elkaar informeren over verdachte situaties in de omgeving, 
antwoordt bijna de helft dat de eigen buurt niet zo’n app-
groep heeft of dat men het niet weet.

Meerderheid vindt woonomgeving gezond, maar het kan 
nog beter. Twee derde vindt de eigen woonomgeving ge-
zond. Bij gezond denkt men niet alleen aan een gezonde 
fysieke omgeving (bijvoorbeeld luchtkwaliteit), maar ook aan 
andere aspecten, zoals voldoende ruimte hebben, een scho-

ne en opgeruimde buurt, aandacht voor elkaar en betrok-
kenheid. Suggesties van panelleden om de omgeving nog 
gezonder te maken, zijn onder andere het tegengaan van 
luchtvervuiling, aanpassingen in het (auto)verkeer en het 
groener maken van de omgeving.

Meedenken over plannen voor eigen woonomgeving, maar 
hoe doe je dit 30% van de panelleden denkt of beslist mee 
over (gemeente)plannen op het gebied van gezondheid en 
veiligheid in de eigen woonomgeving, of is dit van plan. 
35% wil dit ook, maar weet niet hoe. Panelleden blijven het 
vaakst in contact met hun buren door middel van een praatje 
op straat (94%). Een derde gaat bij elkaar op de koffie (34%) 
of heeft contact via WhatsApp/telefoon (38%). Dit laatste 
hebben vooral inwoners onder de 45 jaar. Driekwart van de 
panelleden heeft in het afgelopen jaar buurtactiviteiten ge-
daan. Bijna de helft doet mee aan deze activiteiten om ande-
ren te helpen (46%). Van degenen die geen buurtactiviteiten 
doen, weet 12% niet waar ze terecht kunnen. 

Alle resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op 
www.gezondheidsatlaskennemerland.nl (Factsheets en rap-
porten > GGD Panel > Gezonde Woonomgeving).Ook lid 
worden van het panel van GGD Kennemerland?  Aanmel-
den kan via:
www.ggdkennemerland.nl/panel.

Deelname is vrijblijvend. 










