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Nieuwbouw Velserbroek komt dichterbij

,,We moeten blijven 
praten met elkaar’’

Velserbroek - Het noordwestelijk deel van Velserbroek, in de oksel van de snelwegen N208 en A22, krijgt in de komende jaren een heel 
nieuw uiterlijk. Het gebied tussen de Hofgeesterweg en Broekeroog wordt gereed gemaakt voor woningbouw, hier zullen door HBB Groep 
in samenwerking met Holleman Santpoort ruim 240 woningen worden neergezet. Volgens de ontwikkelaar wordt de eigenheid van de Hof-
geest benadrukt doordat de woningen en het groen in een samenhangende, landelijke stijl zijn ontworpen. Volgend jaar zal naar verwach-
ting de verkoop van de woningen starten. Inmiddels is gestart met het slopen van de huidige bebouwing. (foto: Ton van Steijn)

IJmuiden - Heel druk was het 
zondagmiddag niet in de Kuba 
moskee aan de Planetenweg 
in IJmuiden. Mondjesmaat 
druppelden de bezoekers bin-
nen voor deelname aan de 
open dag die werd georgani-
seerd. Twee keer per jaar orga-
niseert het bestuur van deze 
moskee een dergelijk evene-
ment voor alle belangstellen-
den. Alle inwoners, ongeacht 
afkomst of geloof, met elkaar 
verbinden, vormt daarbij het 
uitgangspunt. ,,We moeten 
blijven praten met elkaar. Zo-
lang je praat, is het goed’’, zegt 
bestuursvoorzitter Mehmet 
Bişgin. 

Elders in deze editie een uitge-
breid verslag van de open dag 
in de moskee. (tekst/foto: Bos 
Media Services)

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

BEZORGERS 
GEVR AAGD

Omgeving: Hoofdstraat, 
Broekbergenlaan te 

Santpoort-Noord, 190 kranten

Omgeving: Kieftendellaan, 
Westerhoevelaan te 

Santpoort-Noord, 170 kranten

NOOIT MEER UW 
WONING SCHILDEREN?
KIES VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

AUTOLAMP STUK?
SNEL VERHOLPENTELSTAR

NAC BREDA
VRIJDAG

6 DECEMBER
20.00 UUR
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 ZATERDAG 7 DECEMBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen FC Castricum
(‘Meer op zaterdag’)

pvc
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• De Omgevingswet komt er aan. De minis-
ter houdt vast aan inwerkingtreding op 

    1 januari 2021. Er verandert dan veel voor 
de inwoners, ondernemers en de gemeen-
te. Door de Omgevingswet worden veel 
wetten en algemene maatregelen van be-
stuur gebundeld.   Plannen en projecten 
worden beter op elkaar afgestemd. Een 
vergunning hoeft nog maar bij een loket 
te worden aangeleverd en vergunnings-

aanvragen worden sneller afgehandeld. 
Ook participatie is een belangrijk onder-
deel van de Omgevingswet. Samenwer-
king vergroot de kwaliteit van besluiten 
en zorgt voor meer draagvlak.

Meer informatie;  
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

De gemeente Velsen zoekt naar manieren 
om mantelzorgers zo goed mogelijk te on-
dersteunen. Daarom zoeken we een aantal 
mantelzorgers om met elkaar uit te wisse-
len wat uw ervaringen zijn. We doen dit op 
woensdagavond 18 december van 19.30-
21.30 uur   in een ontspannen sfeer, onder 
het genot van een hapje en een drankje.

Wat betekent mantelzorger zijn voor u? Waar 
loopt u tegenaan? Wat helpt u om daarmee 
om te gaan en wat helpt niet? We willen voor-
al luisteren naar uw ervaringen. Zo kunnen 
we met elkaar bepalen wat in de nabije toe-
komst beter kan.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is zorgen voor een naaste zoals 
een familielid, een buurvrouw of een vriend. 
Zorg die vaak vanuit vanzelfsprekendheid ge-
beurt maar die soms toch best zwaar kan zijn. 
Daarom is het goed als ook mantelzorgers 
ondersteund worden bij hun zorg voor an-

deren. Voor hen is er mantelzorgondersteu-
ning en waardering. Het Centrum Mantel-
zorg (Socius) geeft individuele begeleiding, 
organiseert themabijeenkomsten en maakt 
nieuwsbrieven. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld 
‘de Dag van de Mantelzorg’ georganiseerd en 
een waardering in de vorm van een VVV-bon 
verstrekt.

Ervaringen delen
We zouden graag met u in gesprek gaan over 
deze vormen van ondersteuning. En neem 
gerust iemand mee uit uw omgeving die hier-
over mee zou willen praten. Ook diegene aan 
wie u mantelzorg verleent is van harte wel-
kom. Aanmelden voor dit gesprek kan voor 
11 december aanstaande, telefonisch bij 
Anne Plas 06-11035329 of met een bericht 
aan aplas@velsen.nl. Schikt woensdagavond 
18 december van 19.30 - 21.30 uur u niet, 
maar u wilt wel graag meepraten, neem dan 
ook contact op met Anne. Dan kijken we naar 
de mogelijkheden.

Mantelzorgondersteuning in 
Velsen: kan dat beter?

Houtkachel aan? Je ziet het niet, 
maar het is er wel..
 Nu de kou weer in de lucht zit, gaan in 
steeds meer huizen de open haarden, in-
zethaarden en vrijstaande kachels aan. 
Deze kachels zorgen niet alleen voor ver-
warming, maar geven ook sfeer in huis. 
Echter kan stoken met hout voor omwo-
nenden hinder en gezondheidsklachten 
veroorzaken. Ook wanneer je de rook 
niet ziet. Toch een vuurtje aan? Met deze 
tips kun je de uitstoot van schadelijke 
sto� en beperken. 
 
Stooktips: juiste kachel,schoonmaken, 
droog hout
Zorg voor de juiste grootte kachel in ver-
houding tot de ruimte die u wilt verwarmen. 
Schoorstenen 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 vakman 
schoon laat maken. Maak het vuur aan met 
aanmaakblokjes en kleine houtjes en stook al-
leen droog, onbehandeld hout. Stook niet bij 
windstil of mistig weer. 

Stooktips: Frisse lucht, controleer de 
vlam
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar ge-
stookt wordt is belangrijk, 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 hout-
vuur vanzelf uitbranden. Door de stooktips te 
volgen houdt u rekening met uw buren en be-
perkt u overlast en gezondheidsklachten voor 
uw omgeving. Meer informatie over de tips 
kunt u vinden op www.milieucentraal.nl en 
odijmond.nl/houtrook.   

Gezondheidse� ecten
Houtrook bevat ongezonde stoff en en draagt 
bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft 
informatie over mogelijke gezondheidseff ec-
ten van blootstelling aan houtrook. Ook geven 
zij voorlichting over stoken met zo min moge-
lijk overlast en eff ect op uw gezondheid. Op 
ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie 
over gezondheidseff ecten van houtrook.

Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021
De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012 
samen aan de verbetering van de luchtkwali-
teit. Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwa-
liteit is het platform Milieu en Gezondheid 
waarin portefeuillehouders gezondheid en 
milieu van de vier IJmondgemeenten Bever-
wijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn ver-
tegenwoordigd. Afgelopen vier jaar werkte dit 
platform nauw samen met Omgevingsdienst 
IJmond en GGD Kennemerland. Meer infor-
matie vindt u op odijmond.nl/luchtkwaliteit. 
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Ondergrondse hoogspanningsver-
binding

Woensdagmiddag 27 november hielp 
wethouder Sebastian Dinjens op be-
graafplaats Duinhof met het in elkaar 
zetten van vogelhuisjes. 

Er komen 60 vogelhuisjes te hangen op de 
begraafplaats als bestrijding tegen de eiken-
processierups en de buxusrups. Voor kool-
mezen en pimpelmezen zijn deze diertjes 
een ware snack. “We vinden het belangrijk 
deze rupsen op een natuurlijke manier te be-
strijden”, vertelt wethouder Dinjens. “Door 

de biodiversiteit te vergroten, helpen we de 
natuur een handje met zijn eigen oplossin-
gen. Dat doen we in Velsen door de vogel-
huisjes op te hangen, te zorgen voor meer 
groen én op verschillende plekken minder of 
anders te maaien. Ook thuis kunnen mensen 
helpen, bijvoorbeeld door een vogelhuisje op 
te hangen of een struik te planten met bessen 
die mezen lekker vinden.”

Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!
(Foto Reinder Weidijk )

Vogelhuisjes op begraafplaats 
Duinhof

Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK) en TenneT willen een extra 
ondergrondse hoogspanningsverbinding ma-
ken tussen een nieuw windpark op de Noord-
zee naar een uitbreiding van een nieuw te 
bouwen transformatorstation in de gemeen-
te Beverwijk.  De verbinding is bedoeld voor 
het aansluiten van 700 MW aan windenergie. 
Er zijn 4 mogelijke tracés op zee en 4 moge-
lijke tracés op land. Hierdoor zijn er ook ver-
schillende locaties in beeld waar deze kabels 
aan land komen:  ten noorden of ten zuiden 
van Wijk aan Zee. Deze opties staan in een 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
die op 18 november 2019 door de minister 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is 
vastgesteld. 

De e� ecten van de verschillende tracés en 
van het transformatorstation worden nu 
door  EZK/TenneT  verder onderzocht. Kijk 
voor meer informatie op: https://www.netop-
zee.eu/hollandsekustwestbeta/wat-is-het-
net-op-zee-hollandse-kust-west-beta  

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

Tijdens dit sportfestijn worden de kampi-
oenen van het jaar 2019 bekendgemaakt en 
ontvangen deze winnaars een uniek beeldje 
dat speciaal voor de Velsense sportkampioe-
nen is ontworpen door Ada Leenheer. De ge-
meente Velsen vraagt iedereen om kandida-
ten voor te dragen voor de titel van Velsense 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent 
(tot 18 jaar), Master (vanaf 40 jaar) en Ge-
handicapte Sporter van het jaar. Nieuw dit 
jaar is de Sport en Cultuur Impuls vereni-
gingsprijs waarmee een sportvereniging € 
500,- kan winnen. Deze wordt uitgereikt aan 
een sportvereniging in Velsen. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.sportgalavelsen.nl

Kandidaten gezocht voor 
Sportgala 2020

Zwerfvuil
De opruimers van De BeestenBende teams 
doen goed werk door zwerfvuil te verzamelen 
in hun eigen wijk. Een team uit Velserbroek 
stuitte daarbij vorige week op een plastic zak 
in de bosjes, vol metalen lachgasampullen. 
De begeleider heeft ervoor gezorgd dat dit 
snel opgeruimd werd. Het is fi jn dat er weer 
veel opgeruimd is, complimenten voor deze 
jonge helden! Nog beter dan afval opruimen 
is natuurlijk er samen voor zorgen dat er geen 

zwerfvuil komt te liggen. Dat geldt voor plas-
tic fl esjes, verpakkingen en peuken, en na-
tuurlijk ook voor lachgasampullen.
In Velsen zijn zo’n 50 BeestenBende teams 
actief die hun eigen buurt schoonhouden van 
zwerfafval. Samen gaan we voor een Duur-
zaam Velsen!

Meer informatie vind je op 
www.mijnbeestenbende.nl. 

Een nieuwe stap is gezet in het project Vel-
serbroekse Dreef 10 in Velserbroek, naast 
‘autoshowroom ‘Motorhuis’. Wethouder Se-
bastian Dinjens tekende maandag 2 decem-
ber een overeenkomst met initiatiefnemer 
T&G ontwikkeling B.V. In deze overeenkomst 
zijn afspraken gemaakt om de bouw van een 
appartementencomplex met circa 70 ap-
partementen mogelijk te maken. De voorge-
nomen ontwikkeling geeft invulling aan de 
woningbehoefte in deze kern voor zowel jon-
geren als senioren. Belangrijke uitgangspun-
ten voor de woningbouw zijn realisatie van 
30% sociale huurwoningen, een gemiddeld 
woonoppervlakte van 70m2 en aardgasvrij 

bouwen. 

Nu de overeenkomst is getekend, start de be-
stemmingsplanwijziging.  De reacties op de 
voorgenomen ontwikkeling waren groten-
deels positief. Ook is er vraag naar dit type 
woningen in Velserbroek en is er de wens van 
het college om het proces te versnellen. Daar-
om start de gemeente in  de bestemmings-
planprocedure direct met het ter inzage leg-
gen van het ontwerpbestemmingplan. De 
gemeente stelt omwonenden schriftelijk op 
de hoogte over de mogelijkheid een reactie te 
geven op het plan.  
(Foto Ko van Leeuwen)

Een nieuwe stap
Project Velserbroekse Dreef 10

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. 

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers 
uit de betre� ende wijk. Zij komen op voor 
het algemeen belang van de wijk, maar zijn 
geen actiegroep. Ze kijken naar de plan-
nen van de gemeente en geven daarover 

gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplat-
forms worden heel vaak gevraagd deel te 
nemen aan discussiegroepen. De vergade-
ringen zijn openbaar. Voor meer informatie, 
ga naar de website https://www.wijkplat-
formsvelsen.nl/ 

 Als u een vergadering wilt bijwonen: hier 
volgen de locaties en vergaderdata voor 
2019.

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 6 nov en 4 dec. 
IJmuiden-Noord De Spil 19:30 13 nov. 
IJmuiden-Zuid De Spil 19:30 20 nov. 
Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 9 dec. 
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Zwem ABC
Zaterdag 30 november zwommen maar 
liefst 82 kinderen af voor het zwem ABC. 
Iedereen is geslaagd! Van afzwemmen 
wordt altijd een feestje gemaakt,  maar 
dit keer was het extra bijzonder, want 
er waren 2 pieten bij.  Samen met de kin-
deren hebben ze gewatertrappeld. Ook 
hielpen ze met het uitreiken van de di-
ploma’s.  

A-diploma: Scott van Delden, Kaa van Aar-
le, Sylvana Voets, Stijn Fedde Schilder, Noë 
Blue Koene, Roos Molenkamp, Victoria van 
Breugel, Ceyda Sarier, Max Arenda, Noa Pa-
ree, Cloë PippiJansen, Sanne Diana Madelief 
Kloos, Emine Kat, Emi de Ruijter, Zoe Rema, 
Bram Brinkmann, Stijn Lucas Dijkdrenth, 
Lee-Ann Engelbarts, Isis de Wit, Melda Dur, 
Jennifer Erich, Divano Schepers, Elize Rose 
Mera, Yagmur Kilnic, Leon Tadajewski, Sen-
gul Ceylan, Jamaneh Fazlipour.
B-diploma: Noud Hendriks, Julia Brigitta 
van der Hulst, Linsey van Halderen, Choice 
Peters, Julian van Kaam, Noud Dennis Wij-
ker, Amira Amrani, Janna Timmer, Real Tim-
merman, Emma Jakubowicz, Karel van den 
Assem, Senna Raspoort, Tamara Overbeek, 
Mara Oude Kotte, Junna Jiang, Pim Gorgels, 
Lotte van Heusden, Flòrie Westerman, Romy 
Siepel, Lars Nolan Lennart Borstel, Senn de 

Lijzer, Katharina Schippers, Kyara Numan, 
Tim van der Werf, Lisa Joline Ammerlaan,  
Ferre Jesper Ammerlaan,  Mikey Staphorts,  
Arléne Vajen Brink, Jennifer van der Wei-
den, Mia van Kordelaar, Ben Keessen, Djégo 
Jonkman, Senn Thomassen, Matthew Blom, 
Thieme Drijver, Noek Ella Josje Haver, Mena 
Fay Broeren,  Indy Rose Halapiry (certifi -
caat), Puck Féline Verschoor, Djyno Martin, 
Sofi e Rong, River Djanam.
C-diploma: Manni Ernesto Co Enders, Isa-
bella Breugen, Sven Tol, Isis de Zwijger, An-
toni Parul, Asila Kat, Sam Warmenhoven, 
Anna Dales (certifi caat), Daan Poelgeest, Ta-
mina Maat, Lina Nasri, Manouk Kramer.
Iedereen van harte gefeliciteerd! 

18 Jaar en dan?
Als jongeren 18 worden, is dat reden voor 
een feestje! Maar er verandert ook van alles 
als je 18 wordt. Je bent dan voor de wet ‘vol-
wassen’. Je krijgt dan te maken met nieuwe 
rechten en plichten. Zo mag je bijvoorbeeld 
autorijden (met rijbewijs natuurlijk), stem-
men, heb je recht op toeslagen, moet je verze-
keringen regelen, maar kun je ook schulden 
maken. Er zijn dus zaken die je moet regelen 
en zaken waar je recht op hebt. Best ingewik-

keld!
 Om het wat overzichtelijkerte maken, ont-
vangen alle jongeren uit Velsen die 17 jaar 
zijn een brief met zaken over wat zij allemaal 
mogen en moeten regelen als ze 18 worden. 
Wethouder Sebastian Dinjens overhandigde 
dinsdag de eerste brief aan Esmée!

Meer informatie vind je op www.velsen.nl.

AGENDA VAN DE SESSIES

Voortgang opgave maatschappelijk vast-
goed gemeente Velsen
De gemeente werkt aan een brede opgave 
rond maatschappelijk vastgoed. Denk daarbij 
aan het realiseren van multifunctionele ac-
commodaties met Stichting Welzijn Velsen 
en de Bibliotheek Velsen, of ingrepen aan de 
stadsschouwburg.
 Het college wil de gemeenteraad informe-
ren en inzicht geven in de uitgaven van het 
eerder beschikbaar gestelde budget van EUR 
300.000. Het college geeft de raadsleden ge-
legenheid om te reageren op de verschillende 
scenario’s die voorliggen in de planvorming.

Woonvisie
De afgelopen jaren is er veel veranderd op 
de woningmarkt, zowel lokaal als regionaal, 
waardoor het huidige woonbeleid niet meer 
aansluit bij de ambities van de Raad van Vel-
sen. Daarom is er een voorstel om het woon-
beleid te herzien. 
Met de Woonvisie Velsen 2040 wordt er in-
gezet op: 
(1) de Velser woonkwaliteit te versterken en 
te borgen,
(2) onze woningvoorraad betaalbaar en be-
schikbaar te houden,
(3) het thema wonen en zorg nog beter op el-

kaar af te stemmen en
(4) duurzaamheidsmaatregelen te borgen in 
het woonbeleid.

Verordening Beeldkwaliteitsfonds Ha-
vengebied IJmuiden 2020
Het college wil de bedrijventerreinen in Vel-
sen duurzaam ontwikkelen. De provincie 
Noord-Holland stimuleert dit en heeft daar-
voor de gemeente Velsen een subsidie toe-
gekend voor een beeldkwaliteitsfonds voor 
het havengebied IJmuiden. Het doel van dit 
fonds is om ondernemers door een fi nanciële 
bijdrage te stimuleren om de voorkant van 
hun panden op te knappen. 
Naar verwachting verbetert hiermee de uit-
straling van het havengebied en daarmee de 
aantrekkelijkheid van havengebied IJmuiden 
als vestigingsplaats voor bedrijven. 

Toekomstvisie Meer Waarde uit Afval
Voor komende jaren heeft Velsen in het pro-
ject ‘Meer Waarde uit Afval’ geld beschikbaar 
om te investeren in betere afvalscheiding. 
In deze sessie wordt een beeld geschetst van 
de huidige afvalinzameling en ontwikkelin-
gen naar de toekomst. HVC heeft veel lande-
lijke informatie beschikbaar. Daarmee kan 
HVC laten zien wat het e¥ ect is van bepaalde 

maatregelen om afvalscheiding te verbeteren 
en wat daarvan de kosten zijn.

Strategische positie van Velsen in de 
regio
Tijdens een sessie van de raad op 6 oktober 
2019 is gesproken over de positie van Velsen 
in regionale samenwerking. Voor deze sessie 
is er extra informatie uitgewerkt, namelijk 
(1) wat de maatschappelijke opgaven zijn 
waar de regionale samenwerking belangrijk 
is en daaruit volgend wat Velsen daar dan 
mee wil bereiken. (2) Met wie kan Velsen die 
doelen zo goed mogelijk behalen. 

Het formuleren van Velsense belangen en 
het herkennen van regionale opgaven staat 
centraal. Een presentatie wordt gegeven 
waarbij aandachtspunten bij het formuleren 
van belangen en het herkennen van patronen 
worden belicht aan de hand van voorbeelden 
van verschillende thema’s.

De sessies zijn op donderdag 12 decem-
ber 2019. U ben van harte uitgenodigd 
om daarbij aanwezig te zijn. Locatie: Het 
gemeentehuis, ingang Plein 1945, IJmui-
den, Aanvang 19u30. 

Nieuws van de raad

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

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw 
vragen of problemen waar u zelf 
niet uit komt.

Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970
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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 23 november tot en met 
29 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
Kennemerlaan 35A, plaatsen dakopbouw 
(26/11/2019) 103671-2019  

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0009, vergunning brand-
veilig gebruik (25/11/2019) 103456-2019 
Wijkerstraatweg 177, vernieuwen achtergevel 
(26/11/2019) 104227-2019

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 54, kappen boom (26/11/2019) 

103690-2019 
Rijksweg 328, plaatsen dakopbouw 
(27/11/2019) 104424-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60 (kadastraal 
G-1004), plaatsen antenne-installatie 
(28/11/2019) 104857-2019
Hagelingerweg 149, plaatsen dakopbouw 
(29/11/2019) 105466-2019  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, vervangen kozijnen 
(26/11/2019) 104019-2019 (Gemeentelijk 
Monument)

Velserbroek
De Weid 30, uitbreiden van de 1e verdieping 
(28/11/2019) 104722-2019

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 
IJmuiden
Kennemerstrand 174, vernieuwen ijshuisje 
(29/11/2019) 86685-2019
 
Velsen-Noord
Stuwadoorstraat ong., nieuwbouw 16 bedrijfs-
units (28/11/2019) 81402-2019  
  
Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, gebruiksvergunning 
brandveilig gebruik (29/11/2019) 
11847-2019 

Santpoort-Noord
Bickerlaan 36, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(27/11/2019) 80867-2019  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 103, splitsen woning naar 
2 woningen (26/11/2019) 98376-2019  

Ingediende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4

Velsen-Noord
N197 (Velsertraverse), reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden gedurende de avond 
van 5 december en de nacht van 5 op 6 decem-
ber 2019 (tussen 20:00 en 04:00 uur)

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 
Huygensstraat 30, vervangen begane grond-
vloer (26/11/2019) 98741-2019
 
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 39, bouwen zwembad 
(28/11/2019) 88729-2019
Middenduinerweg 80, tijdelijk (5 jaar) plaat-
sen boerderijwinkel (29/11/2019) 94422-
2019

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning buiten behandeling gesteld 
voor: 

Santpoort-Noord
Bickerlaan 46, plaatsen dakkapel (achterzij-
de) (29/11/2019) 84338-2019

Verleende onthe�  ng voor werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden  APV artikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�  ng verleend 
voor: 

Velsen-Noord
N197 (Velsertraverse), reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden gedurende de avond 
van 5 december en de nacht van 5 op 6 de-
cember 2019 (tussen 20:00 en 04:00 uur)  
(29/11/2019)  104374-2019 

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 

combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Clubwedstrijden strandzeilen,
 op 11 en 25 januari 2020 van 09:00 tot 15:00 
uur,
 op 8 en 22 februari 2020 van 08:00 tot14:00 
uur, 
 op 7 februari en 21 maart 2020 van 08:00 
tot13:00 uur,
 locatie: recreatiestrand (zone 2) te IJmuiden 
(29/11/2019) 96112-2019

Besluiten

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 2 december 2019 een 
anterieure overeenkomst van grondexploi-
tatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plangebied Velser-
broekse Dreef 10 te Velserbroek.
De navolgende kadastrale percelen maakt 
deel uit van het plangebied Locatie Velser-

broekse Dreef 10 te Velserbroek: gemeen-
te Velsen, sectie E, nummers 1380, 1649 en 
1650. 
De overeenkomst heeft betrekking op de 
realisatie van een appartementencomplex 
met  bijbehorende parkeervoorzieningen en 
de  herinrichting van de openbare ruimte.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomsten ligt vanaf 9 decem-
ber 2019 tot en met 30 januari 2020 tijdens 
kantooruren ter inzage bij de balie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het ge-
meentehuis is geopend van maandag tot en 

met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op 
donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Be-
zwaar of beroep tegen genoemde overeen-
komsten is niet mogelijk.
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Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020
De raad van Velsen heeft in haar vergade-
ring van 28 november 2019 besloten:
- de Verordening maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2020 vast te stel-
len;
- de Verordening maatschappelijke onder-

steuning gemeente Velsen 2020 in werking 
te laten treden per 1 januari 2020; 
- per gelijke datum de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning gemeente Vel-
sen 2018 in te trekken.  

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 ja-
nuari 2020.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is ge-

publiceerd op o�  cielebekendmakingen.nl 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd 
op de website www.overheid.nl  

Mededelingen
Het College van Burgemeester en Wethou-
ders heeft in haar vergadering van 26 no-
vember 2019 vastgesteld:

De Eerste wijziging op de Legesverordening 
2020

Ter inzage
U kunt de verordening inzien bij de balie 
van het gemeentehuis. De verordening kunt 

u ook inzien op www.overheid.nl/lokalewe-
tenregelgeving.nl

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

Uit de enquête afvalinzameling bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) leest u de 
komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling 
in het algemeen, mail dan naar afval@velsen.nl. 

Alle ondergrondse restafvalcontainers krijgen een klepje voor zwerfvuil. Op 
dit moment zijn er 80 containers met zwerfvuilklepjes. 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 
restafvalcontainers ook zwerfafval kwijt.

Hoe zit dat?

VRAAG

1 Waarom kan ik niet in elke ondergrondse container mijn 

Uit de enquête afvalinzameling bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) leest u de 
komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling 

Alle ondergrondse restafvalcontainers krijgen een klepje voor zwerfvuil. Op 
dit moment zijn er 80 containers met zwerfvuilklepjes. 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 
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Castle Christmas Fair:
Locatie Beeckestijn bevalt goed
Velsen-Zuid - Veel blije gezich-
ten, zowel bij bezoekers als 
standhouders van de Castle 
Christmas Fair afgelopen week 
op landgoed Beeckestijn. 

Het jaarlijkse evenement vond 
dit keer niet plaats bij het Heems-
kerkse slot Assumburg, omdat 
daar langdurige wegwerkzaam-
heden plaatsvinden. 
Beeckestijn was echter een uit-
stekend alternatief, er kwamen 
in vier dagen tijd naar schatting 
25.000 tot 26.000 bezoekers naar 
de bijzondere markt. Dat zijn er 
veel meer dan vorig jaar, toen de 

teller bleef steken rond de 18.000 
bezoekers. 
,,Alleen het parkeren was lastig’’, 
erkent organisator Paul Zonne-
veld van Holland Promotions. In 
Heemskerk werden de auto’s el-
ders in de omgeving geparkeerd 
en zorgde de organisatie voor 
pendelbussen om ze naar het 
evenemententerrein te brengen, 
in Velsen-Zuid was dat niet no-
dig, maar door de regen was de 
beschikbare parkeerruimte erg 
drassig geworden. Toch is de al-
ternatieve locatie erg goed beval-
len, zowel bij de organisatie zelf 
als bij een aantal standhouders. 

Zo goed zelfs, dat wordt overwo-
gen om volgend jaar op Beeckes-
tijn te blijven. 
Uitsluitsel daarover kan nu nog 
niet worden gegeven: ,,We doen 
dit evenement samen met de 
standhouders en exposanten, 
dus we gaan ook samen met hen 
het geheel evalueren. Maar we 
kunnen hier wel veel meer men-
sen kwijt en de samenwerking 
met de vereniging Hendrick de 
Keyser en de vrijwilligers van Na-
tuurmonumenten verloopt heel 
goed’’, aldus Zonneveld. (tekst: 
Bos Media Services/foto: Ton van 
Steijn)

‘Open wijk’ in Velsen-Zuid
Wie wil in Velsen-Zuid de krant bezorgen
Velsen-Zuid - Wat is dat toch 
vervelend. Wekenlang klachten 
krijgen uit een paar straten in 
Velsen-Zuid, ‘t Kaetie en ‘t Roo-
de Hart. Wekenlang adverteren 
om een nieuwe bezorger voor 
deze paar straten te werven. 
Maar niemand meldt zich.....
,,Dit is echt het enige stukje in 
de Gemeente Velsen dat niet 
gelopen wordt’’, vertelt een me-
dewerker van Verspreidnet BV. 
,,We hebben eerder dit jaar liefst 
9 weken achter elkaar een ad-

vertentie voor bezorgers op 
de voorpagina gezet, maar nul 
komma nul reactie. Gelukkig 
hebben wij vanaf juli een me-
vrouw die zelf dus ook geen 
Hofgeest ontving bereid ge-
vonden een aantal straten te 
voorzien van een Hofgeest, zo-
als de Velserburch, de Ticht, de 
Oude Pontweg en Meershoef.  
Ook hebben wij een afzetpunt 
gevonden op de Velserdijk. De 
straatjes die overblijven zijn 
‘t Kaetie en ’t Roode Hart. De-

ze worden dus echt niet gelo-
pen. Als er bewoners bellen leg-
gen wij de situatie uit en vragen 
ze dan ook of ze eventueel be-
reid zijn die straten te voorzien 
van een Hofgeest ….helaas nog 
geen resultaat.’’

Met deze oproep hoopt Ver-
spreidnet dit laatste gaatje als-
nog te dichten. Belangstellen-
den (ook 65-plussers zijn zeer 
welkom!) kunnen bellen met 
0251-674433.

DCIJ-nieuws:
Zion Nibte slaat gat

Na twee avonden gaat Zion Nib-
te (links op foto) fier aan kop. 
Na twee overwinningen op de 
eerste avond zette hij met nog 
twee overwinningen de con-
currentie op achterstand. Eerst 
won hij verrassend van Martijn 
Schoenmaker, in de onderlinge 
competitie nog tweede. Daar-
na rekende hij af met de andere 
koploper, Storm van den Berg. 
Van den Berg staat nu op twee 

punten achterstand, maar heeft 
wel het zwaarste programma 
gehad. Lars van Eeken en Sa-
ke Pippel wisten ditmaal twee 
keer te winnen en hebben ook 
zes punten.
Bij de paspoortdammers is de 
strijd nog heviger. Maar liefst 
drie spelers hebben vijf pun-
ten uit vier wedstrijden, waar-
bij Diego van de Vijver een iets 
zwaarder programma heeft ge-

had dan Sem Muller en Jelle 
Kok. Huub Janse volgt op een 
punt achterstand met vier pun-
ten uit twee wedstrijden. Ook 
Alex Kistemaker en Lynn Jasper-
se hebben vier punten (uit vier 
wedstrijden). 
In de onderlinge competitie bij 
de senioren liet koploper Mar-
tin van Dijk verrassend een 
punt liggen. Tegen Jan-Maarten 
Koorn probeerde hij met een 
voorpost terreinwinst te pak-
ken, maar aan het einde moest 
hij zelf remise maken. Ook ach-
tervolger Krijn ter Braake leek 
remise te spelen, maar Ron Tiel-
rooij zag nog een damoffer over 
het hoofd. 
Tot slot bezweek Nicole Schou-
ten aan de druk van Cees van 
Duijvenbode.

Velsen - Na een geslaagd schooldamtoernooi van de gemeen-
te Velsen, waarbij De Hoeksteen zijn titel prolongeerde, zijn de 
tien gratis lessen voor de topscorers van het toernooi weer van 
start gegaan bij Damclub IJmuiden (DCIJ). De kinderen krijgen 
eerst een half uur les en daarna is het tijd voor de “paspoortcom-
petitie”, waarbij ze twee partijen spelen. Ook de jeugdleden van 
DCIJ doen hieraan mee. Zij moeten �ink aan de bak, want de “pas-
poortdammers” weten zo nu en dan tot verrassende resultaten te 
komen. 
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De 66 meter lange waterglijbaan is geïsoleerd! Waarom zijn we hier nou 
zo blij mee?

•  Het bespaart 15.000 m3 gas per jaar. Dat is evenveel als het gemiddelde  
   jaarverbruik van tien huishoudens in Nederland.
•  Minder tocht in de glijbaan én minder condensvorming, dat betekent     
   minder koude druppels op je hoofd ;-)
•  Door de isolatie is de glijbaan heel donker van binnen.

Daarom heeft de glijbaan nu LED-verlichting met spannende 
lichteffecten, die de glijbaan nóg leuker maakt!
Zaterdag 23 november opende wethouder Bram Diepstraten de 
vernieuwde glijbaan officieel. “Nog spannender en leuker voor iedereen, 
meer comfort en goed voor ons milieu en onze portemonnee”, roemt 
de wethouder de glijbaan. “Een mooi voorbeeld van een slimme en 
duurzame investering die goed aansluit bij ons gemeentelijk beleid”. 

De isolatie van de glijbaan is één van de vele energie besparende maatregelen die het zwembad de komende maanden uitvoert. Nu verbruikt het 
zwembad gemiddeld per jaar nog evenveel gas als ongeveer 175 huishoudens. Het doel is om het zwembad voor circa 80% van het gas af te halen. 
Alle besparingen op de energie zorgen voor een veel lagere uitstoot van CO2. Het zwembad wordt zo klimaat- en milieuvriendelijker.

Lees meer over duurzaam Velsen op: www.duurzaamvelsen.nl

28 december  Hindernisbaan
t/m 5 januari  www.zwembadvelsen.nl

2 & 3 januari  Dubbel6Kamp
  sportloketvelsen.nl

Het is nog een eind weg maar in de tweede week 
van de kerstvakantie van zaterdag 28 december 
t/m zondag 5 januari zal deze Mega Haai run in het 
wedstrijdbad liggen.

Mega haai in zwembad 
De Heerenduinen

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

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het Sportgala op vrijdag 28 februari 
2020 in het Thalia Theater in IJmuiden. 
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere 
sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent, mag hem, haar of een heel 
team voordragen. Er zijn zes categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Talent, Master en Gehandicapte Sporter. De prestatie dient behaald te zijn in het 
kalenderjaar 2019 en de sport moet onderdeel zijn van een sportbond die aange-
sloten is bij het NOC*NSF. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. 

Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een Velsense vereniging; dat mag een niet-
Velsenaar zijn die lid is van een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid is van 
een niet-Velsense vereniging.
Teamsporters uit Velsen en lid van een team dat niet uit Velsen komt worden 
individueel genomineerd.Hele teams, als het een Velsens team is, inclusief alle 
niet-Velsense leden.

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

Vrijdag 28 februari 2020 is het Sportgala Velsen in het Thalia 
Theater. Voor het eerst dit jaar hebben we een nieuwe categorie, 
de “Sport en Cultuur Impuls -Verenigingsprijs” waarmee een 
sportvereniging € 500,- kan winnen. Deze wordt uitgereikt aan 
een sportvereniging in Velsen.

Om voor deze prijs in aanmerking te kunnen komen zijn we 
op zoek naar de sportvereniging die dé trots van Velsen in huis 
heeft; bijvoorbeeld de gezondste kantine, het duurzaamste 
clubgebouw, de meest actieve leden/vrijwilliger, de beste 
materiaalman, de leukste trainer of de stoerste terreinman.

Procedure
Verenigingen sturen voor 31 december een mail naar sportgala@
velsen.nl met daarin omschreven wat of wie dé trots van de 
sportvereniging is.
 
Een onafhankelijke jury kiest de 3 beste inzendingen. 
Van deze top 3 wordt per vereniging een korte film gemaakt 
die we gaan tonen tijdens het Sportgala. Door middel van een 
interactieve stemming in de zaal kiest het publiek die avond 
de uiteindelijke winnaar van de “Sport en Cultuur Impuls – 
Verenigingsprijs”.
 

Sportverenigingen maken kans op 
€ 500,- tijdens het Sportgala Velsen

Beweegactiviteit voor 
bewoners Breezicht 
Tijdens de Zwem4daagse in zwembad De Heerenduinen organiseerde Oldstars 
van Telstar een demonstratie Walking Football.
De activiteit bleef niet onopgemerkt bij een aantal bewoners en activiteitenbe-
geleiders van verzorgcentrum Breezicht. De begeleiders gaven aan deze sport 
onder de aandacht te willen brengen bij een aantal bewoners. Buurtsportcoach 
Annelies Visser zorgde voor verbinding tussen beiden. Beide partijen zoeken nu 
naar nieuwe mogelijkheden om deze beweegactiviteit als middel verder in te 
zetten voor maatschappelijke doeleinden. Wil je meedoen neem dan contact op 
met sportloket@velsen.nl

Wil jij deel uitmaken 
van het Dubbel6Kamp? 
Dat kan!
Donderdag 2 en vrijdag 3 januari 2020 organiseren 
de buurtsportcoaches van de gemeente Velsen 
het Dubbel6Kamp in Sporthal Zeewijk in IJmuiden. 
Donderdag brengen we de groepen 3, 4 en 5 in 
beweging en op vrijdag groepen 6, 7 en 8. Voor dit 
evenement is de organisatie nog op zoek naar hulp. 
Wij zijn op zoek naar mensen die enthousiast zijn, 
affectie hebben met kinderen en sport én minstens 
15 jaar oud zijn. Ook moet je het leuk vinden om één 
van de zes spellen te begeleiden, deze uit te leggen 
en indien nodig in te grijpen. 

Wij bieden jou één of twee dagen die in het teken 
staan van samen sporten en plezier maken, je krijgt 
een lunch aangeboden bij Café Nol én kunt direct 
ervaring opdoen in de sport.

Wanneer: 2 & 3 januari 2020
Locatie: Sporthal Zeewijk IJmuiden
Tijden: Beide dagen van 08.00- c.a. 16.00 uur 
Lijkt dit je leuk? Stuur een mail naar buurtsport-
coach Bianca via bvgeldorp@sportsupport.nl

Lichteffecten in geïsoleerde glijbaan 

Sportloket Velsen heeft de afgelopen tijd gewerkt aan de nieuwe huisstijl. In het 
kader van deze vernieuwingsslag is onlangs een compleet nieuwe kledinglijn 
voor de medewerkers van Sportloket Velsen gelanceerd. Zij zijn sinds kort te 
herkennen aan een outfit in een frisse, blauwe kleur. 
De kleur van de nieuwe kledinglijn is licht blauw en past geheel bij de huisstijl van 
Sportloket Velsen. Door middel van onze kledinglijn willen wij graag de eenheid 
en herkenbaarheid benadrukken.

Nieuwe kledinglijn Sportloket Velsen

In Sportcafé De Duinen stond afgelopen zondag de limonade en pepernoten 
klaar. Buurtsportcoach Annelies nodigden twee knutselpieten uit om samen met 
kinderen schoenen/rugzakken te knutselen. Het was een geslaagde ochtend en 
alle kinderen zijn met iets lekkers naar huis gegaan. De activiteit in de kantine van 
zwembad De Heerenduinen was toegankelijk voor iedereen, ook als men niet 
kwam zwemmen. 

Knutselen in Sportcafé De Duinen

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2019?

Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 31 december 2019 worden doorgegeven via de aan-
meldknop op de website van www.sportgalavelsen.nl Ook kunt u de nominaties 
mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen kunt u bellen met Eric Smit, Sportlo-
ket Velsen: 06-15129401.
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Het hele jaar door kunnen we op 
en vanaf ons brede strand genie-
ten van het weer en mooie ver-
gezichten. Niet zelden gaat dat 
genieten gepaard met wind om 
je oren en stralend zand langs je 
kuiten, de verre blikken over zee, 
de mooie wolkenpartijen, af en 
toe een buitje met prachtige wa-
tersluiers en, niet te vergeten, de 
soms fraaie zonsopkomsten en 
-ondergangen met de daarbij be-
horende kleurende ochtend- en 
avondluchten. Vooral rond deze 
tijd van het jaar komen die ele-
menten dikwijls samen als je bij-
voorbeeld ’s middags een uurtje 
of halfuurtje voor zonsondergang 
even gaat uitwaaien aan zee.

Vorige week maandag toog ik na 
het werk even naar IJmuiden aan 
Zee om even het koppie leeg te 
maken. Daarbij werd ik getrak-
teerd op een fraaie cocktail van 
de genietelementen. En als je dan 
ziet dat er een vissersschip op fo-
toafstand voor de kust op weg is 
om net voor of onder de onder-
gaande zon langs te varen, is het 
plaatje compleet en kan de came-
ra niet in de rugtas blijven. In dit 
geval ook even de telelens opge-
schroefd en onder meer bijgaand 
beeld vastgelegd. Een blik op de 
‘Vessel�nder’ app en later op de 
ingezoomde foto’s leert al snel 

dat het gaat om de garnalenkot-
ter TX-34 ‘Sola Gratia’. Hoewel er 
veel vaker garnalenkotters uit al-
lerlei vissersplaatsen langs on-
ze kust varen en dit geen IJmui-
dense kotter is, ben ik toch wel 
nieuwsgierig. Soms zijn er via 
via wel verbanden met IJmuiden 
te vinden, al is het maar dat een 
van de gevangen garnalen mis-
schien ooit zomaar in een IJmui-
der maag terecht zal kunnen ko-
men...

De Texelse kotter is van de fam. 
Daalder uit Oosterend op Texel. 
Het 21 meter lange en bijna 6 
meter brede schip is in 2001 ge-
bouwd. Het casco komt uit China 
en de afbouw vond plaats op een 
scheepswerf in Urk. Voorheen 
heeft de moderne kotter geva-
ren als de UK-287 maar het kwam 
te koop. Daalder kocht het schip 
en sinds eind vorig jaar maakt het 
als de TX-34 deel uit van de Texel-
se vloot van garnalenkotters. Vol-
gens een publiekelijk toeganke-
lijk register van schepen is deze 
kotter in de loop der jaren al de 
negende TX-34 van Daalder va-
rend onder de naam ‘Sola Gra-
tia’, de Latijnse uitdrukking voor 
‘alleen door genade’. Het schip 
heeft Oudeschild als thuishaven. 
De garnalen worden gevangen in 
een strook van ongeveer zes mijl 

(ruim tien kilometer) breed langs 
de Noordzeekust. Mocht de gar-
nalenvangst daar tegenvallen, 
dan wijken de vissers uit naar de 
Duitse bocht. De vangst wordt 
geleverd aan Heiploeg in Zout-
kamp. Ook in IJmuiden zien we 
regelmatig vrachtwagens van de 
�rma rijden. Tussen de garnaal in 
zee en diens eindbestemming op 
ons bordje ligt soms een heel lan-
ge (om)weg. En mocht geen der 
garnalen van de TX-34 hier te-
recht zijn gekomen, dan kunnen 
we altijd nog genieten van het ty-
pisch IJmuidense tafereel van de-
ze kotter aan onze horizon!

Naschrift
Na het afronden van deze a�e-
vering kwam het trieste bericht 
over een andere garnalenkot-
ter, de UK-165 Lummetje uit Urk. 
Sinds vorige donderdag werd de 
‘Lummetje’ met twee opvaren-
den na een noodmelding vermist 
op de Noordzee, ten westen van 
Texel. Na enkele dagen van harde 
wind, hoge golven en sterke stro-
ming konden duikers van de ma-
rine pas zaterdag het gezonken 
schip bereiken. Afgelopen zon-
dag, na enkele dagen van onze-
kerheid werden de twee opvaren-
den in de kotter op de zeebodem 
gevonden. De Urker gemeen-
schap moet helaas weer twee na-
men toevoegen aan de lijst bij 
het Monument ter nagedachtenis 
van de in de golven omgekomen 
vissers van Urk. Wij wensen de na-
bestaanden en andere betrokke-
nen veel sterkte met het verwer-
ken van dit verlies.

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens 
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardig-
heden over IJmuiden. In deze a�evering aandacht voor een van 
de fraaie zonsondergangen vanaf ons strand.

Klanten blijven terugkomen voor 
kerstbomen van Spaanderman

Bas Spaanderman begon als hob-
by met de kerstboomverkoop maar 
is nu bijna professional:. ,,Ik heb er 
aardig wat kijk op gekregen en zoek 
een deel van de bomen bij een kwe-
ker zelf uit. Zoals de Fraseri-bomen, 
een kruising met een Nordmann. 
Een boom die heel lang mooi blijft 
en een frisse citrusgeur heeft. Tot de 
dag voor kerstmis heb ik mooie bo-
men staan,  gezond, vol en symme-
trisch, dus wat wil je nog meer?’’ Wie 
een heel grote boom wil, boven de 
2,5 meter kan een boom reserveren. 
Ook die heeft Bas zelf uitgezocht, 
maar die vliegen de deur uit omdat 
ook bedrijven Spaanderman Dier-
voeder hebben gevonden. Tot grote 
trots van Bas prijkt er dit jaar bij Cen-
traal Station Amsterdam een van zijn 
grootste bomen: zelf uitgekozen en 
zelf geplaatst. 
Om ervoor te zorgen dat die mooie 
boom thuis ook recht staat, heeft 
Spaanderman een speciale machine 
in huis. Daarmee wordt onderin de 
stam een gaatje geboord voor een 
hier verkrijgbare standaard waar-
door de boom kaarsrecht en stevig 
staat. Tenslotte heeft Spaanderman 
Diervoeder nog een �jne service: het 
gratis thuisbezorgen van de uitge-
zochte boom. Het enige wat dan nog 
overblijft om te doen is de boom ver-
sieren en er wekenlang van genie-
ten. De bomen worden gratis thuis-
bezorgd! (foto: aangeleverd)

Velserbroek - Vanaf deze week verkoopt Spaanderman Diervoe-
der aan Zadelmakerstraat 24 weer de mooiste kerstbomen.

Gratis lezing: ‘Lang en 
gelukkig uit elkaar’
Regio - Relatie- en scheidings-
coach Denise Janmaat en medi-
ator en scheidingsmakelaar Hans 
van Son geven de gratis lezing 
‘Lang en gelukkig uit elkaar’.
Hoewel december door veel 
mensen als feestmaand wordt 
bestempeld, is dat niet voor ie-
dereen zo. Als een relatie niet lek-
ker loopt en een scheiding wordt 
overwogen, worden de feest-
dagen ook momenten waar-
op het op eieren lopen is. Statis-
tisch gezien zijn leiden de feest-
dagen veel meer dan andere da-
gen in het jaar tot de�nitieve be-
slissingen over de relatie. Ook is 
het voor hen die aan het schei-
den zijn een lastige maand. Al die 
‘anders dan andere’ dagen vra-
gen improvisatie, laten het ver-
driet en soms de boosheid extra 
hard binnenkomen. Hoe zorg je 

dan dat de emoties niet met je op 
de loop gaan en bewaar je de rust 
en houd je het harmonieus?  
Van Son heeft als mediator veel 
ervaring om de angel uit gespan-
nen situaties te halen en het zo 
met elkaar te regelen dat de kou 
uit de lucht is. Janmaat kan vanuit 
haar ervaring als relatiecoach de 
handvatten aanreiken om vanuit 
een ander gezichtspunt een nieu-
we manier te vinden om met el-
kaar tot een harmonieuze vorm 
te komen om met elkaar om te 
gaan. 
De gratis lezing vindt plaats op 
zaterdag 14 december van 14.00 
tot 16.15 uur in het kantoor van 
Janmaat en Van Son op bedrij-
venterrein De Trompet in Heems-
kerk. Aanmelden via de websi-
te www.denisejanmaat.nl. (foto’s: 
aangeleverd)

Hij is er!
De van Rixel 
Pre-Sail kalender 2020

Velsen/Heemskerk - Een kalen-
der die aftelt naar Sail 2020 en al-
vast een vooruitblik geeft op de 
prachtige schepen die weer voor-
bij gaan komen. Fotograaf Ad 
Schaap verzorgde de schitteren-
de foto’s en Rob van Leeuwen de 
vormgeving van de Van Rixel Pre-
Sail kalender 2020. De 49e editie 
van de Van Rixel kalender is, voor 
slechts 15 euro, voor iedereen 
van maandag tot en met vrijdag 
verkrijgbaar op het nieuwe adres 
van Van Rixel op de Rijksstraat-
weg 27 in Heemskerk en op za-
terdag 7 december op de Ooster-
duinweg 29 van 14.00 tot 17.00 
uur. (geen PIN op beide locaties) 
(afbeelding: aangeleverd)

pre-sail kalender
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Rabobank IJmond keert 
terug naar de Dokweg

,,Onze klanten regelen steeds meer 
bankzaken online en het aantal 
klanten dat een bankwinkel be-
zoekt neemt jaarlijks sterk af’’, aldus 
Jerry Notenboom, directievoorzit-
ter van Rabobank IJmond. ‘Hierdoor 
hebben we opnieuw gekeken naar 
de spreiding van onze bankwinkels 
in het werkgebied en besloten onze 
bankwinkel in Santpoort-Noord te 
sluiten. Deze bankwinkel is erg ge-
dateerd en vraagt om een �inke in-
vestering om aan het huidige klant-
bedieningsconcept te voldoen. Om 
deze reden hebben wij gekozen 
voor een andere, nieuwere locatie 
waar wij niet alleen onze klanten 
kunnen ontvangen maar ook on-
ze medewerkers - welke nu gehuis-
vest zijn in ons adviescentrum aan 
de Zadelmakerstraat in Velserbroek 
- kunnen onderbrengen. In het kan-
toor aan de Dokweg in IJmuiden za-
gen wij een geschikte locatie waar-
door wij hebben besloten om voor 
de zomer van 2020 hier naartoe 
terug te keren. De bankwinkel in 
Santpoort-Noord wordt eerder ge-
sloten; klanten kunnen hier nog tot 
en met vrijdag 10 januari terecht.
Na de sluiting van de bankwinkel in 

Santpoort-Noord kunnen klanten 
van Rabobank IJmond terecht in 
IJmuiden, Beverwijk en Heemskerk. 
Tevens houden de mobiele advi-
seurs van Rabobank IJmond we-
kelijkse inloopspreekuren in IJmui-
den, Driehuis, Spaarndam, Uitgeest 
en Velserbroek. Met de sluiting van 
de bankwinkel in Santpoort-Noord 
wordt hier vanaf 15 januari 2020 
een wekelijks inloopspreekuur in 
het Dorpshuis het Terras (Dinkgre-
velaan 17) in Santpoort-Noord aan 
toegevoegd. Wanneer het voor 
klanten niet mogelijk is om naar 
één van bovenstaande vestigingen 
te komen, komen de adviseurs naar 
een locatie die voor u wenselijk is. 
Notenboom: ,,Hebben mensen vra-
gen over wat dit betekent voor hun 
bankzaken? Onze adviseurs gaan 
graag met iedereen in gesprek om 
te kijken wat deze verandering voor 
hen betekent en kijken samen met 
de mensen naar de mogelijkheden. 
Tevens nodigen we iedereen graag 
uit voor een kennismaking met on-
ze mobiele adviseurs op vrijdag 10 
januari in de bankwinkel in Sant-
poort. Van 15.00 tot 17.00 uur is 
men van harte welkom.’’

Velsen - Rabobank IJmond keert terug naar het kantoor aan de 
Dokweg in IJmuiden en sluit hiermee de bankwinkel aan de Ha-
gelingerweg in Santpoort-Noord. Door het feit dat steeds meer 
klanten hun bankzaken online regelen en door meer regiona-
le bundeling van ondersteunende diensten waardoor het aantal 
medewerkers is gedaald, is de kantoorruimte te groot geworden.
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Open dag Kuba Moskee:
,,We moeten blijven praten met elkaar’’

Het is ongeveer half drie in de 
middag, als een groepje buurtbe-
woners de moskee betreedt. ,,Ik 
woon hier al sinds 1969, ik heb de 
moskee destijds gebouwd zien 
worden, maar ik ben er nog nooit 
geweest’’, vertelt een van hen. 
Ze vervolgt: ,,Ik las de aankondi-
ging in de Jutter en vond het nu 
wel eens tijd worden om einde-
lijk eens te komen kijken.’’ De Ku-
ba moskee in IJmuiden werd 26 
jaar geleden geopend en dankt 
zijn naam aan de Quba moskee 
in Saoedie-Arabië, de eerste mos-
kee die ooit werd gebouwd. In de 
ontmoetingsruimte op de begane 
grond werden de bezoekers zon-
dagmiddag gastvrij welkom ge-
heten. Een glas Turkse thee, met 
daarbij uiteraard een stukje Turks 
fruit, werd vrijwel direct na bin-
nenkomst aangeboden en ver-
schillende leden van de Turkse ge-
meenschap stonden paraat om 
vragen te beantwoorden. Op de 
tafels een brochure: ‘De Islam in 
60 minuten’, een uitgave van de 
Islamitische Stichting Nederland. 
Hierin worden de basisbeginselen 
van de Islam uitgelegd en staat in-
formatie over thema’s als essenti-
ele geloofsartikelen, de zuilen van 

de Islam, islamitische levensstijl, 
verdraagzaamheid, gedragscodes 
en moskeeën.

Voorzitter Mehmet Bişgin leidde 
de bezoekers zondagmiddag per-
soonlijk rond door het gebouw. In 
de gebedsruimte op de eerste ver-
dieping gaf hij uitleg over de ge-
bedsrituelen, de jaarlijkse rama-
dan en de Koran, het heilige boek. 
,,Wij hebben maar één boek, er is 
maar één versie van, die is overal 
in de wereld hetzelfde’’, legde hij 
uit. Volgens Bişgin zijn het echter 
de afwijkende interpretaties, die 
sommige geleerden in de loop der 
jaren aan de woorden in de Koran 
hebben gegeven, verantwoorde-
lijk geweest voor de extreme vor-
men van geweld die regelmatig 
ten onrechte aan het geloof wor-
den gekoppeld. Ook over zaken als 
de onderdrukking van vrouwen is 
hij duidelijk: ,,Dat heeft niets met 
het geloof te maken. De vrouw is 
door Allah aan de man gegeven, 
dus de vrouw is heilig. Dat vrou-
wen in sommige landen worden 
onderdrukt, heeft alles te maken 
met de cultuur van dat land en 
niets met het geloof.’’ Bişgin, zelf al 
jaren werkzaam op de school van 

staalbedrijf Tata Steel, kent de vele 
misverstanden over zijn religie als 
geen ander. Met zijn charismati-
sche persoonlijkheid geeft hij de-
ze middag duidelijke uitleg over 
de fundamenten van zijn geloof.

Ook de imam mengt zich even in 
het gesprek, al blijft de taalbarriè-
re daarbij een obstakel. De imam is 
in dienst van de Islamitische Stich-
ting Nederland en mag maximaal 
vijf jaar in ons land blijven. Daar-
na keert hij weer terug naar Tur-
kije. Mehmet Bişgin legt uit dat 
momenteel Turkse jongeren uit de 
tweede generatie worden klaarge-
stoomd om als imam aan de slag 
te gaan. ,,Zij spreken Nederlands, 
volgen vijf jaar lang in Turkije een 
theologiestudie en kunnen vervol-
gens in Nederland als imam wor-
den ingezet.’’ De moskee is echter 
niet alleen een gebedshuis, maar 
vooral een ontmoetingsplek in de 
meest brede zin van het woord. 
Gewoon even binnenlopen voor 
een praatje kan altijd, maar er wor-
den ook kooklessen gegeven, er is 
huiswerkbegeleiding en een ruim-
te voor de allerkleinsten, waar ge-
knutseld kan worden en waar uit-
leg over de Koran wordt gegeven. 
En er is Turkse les: ,,Vroeger werd 
hier juist Nederlandse les gege-
ven voor de Turkse gemeenschap, 
maar de Turkse taal wordt door 
de nieuwe generatie steeds min-
der vaak gesproken. Er was vraag 
naar Turkse lessen, dus die verzor-
gen we nu ook.’’ (tekst: Bos Media 
Services)

IJmuiden - Heel druk was het zondagmiddag niet in de Kuba mos-
kee aan de Planetenweg. Mondjesmaat druppelden de bezoekers 
binnen voor deelname aan de open dag die werd georganiseerd. 
Twee keer per jaar organiseert het bestuur van deze moskee een 
dergelijk evenement voor alle belangstellenden. Alle inwoners, 
ongeacht afkomst of geloof, met elkaar verbinden, vormt daarbij 
het uitgangspunt. ,,We moeten blijven praten met elkaar. Zolang 
je praat, is het goed’’, zegt bestuursvoorzitter Mehmet Bişgin.

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2019?
Velsen - De gemeente Velsen 
vraagt iedereen om kandida-
ten voor te dragen voor de ti-
tel van Velsense Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Ta-
lent (tot 18 jaar),  Master 
(vanaf 40 jaar) en Gehandi-
capte Sporter van het jaar 
2019. De winnaars worden 
bekendgemaakt tijdens het 
Sportgala op vrijdag 28 fe-
bruari 2020 in het Thalia The-
ater in IJmuiden. 

Elk jaar kiest de gemeente Vel-
sen haar sportkampioenen en 
worden andere sporters in het 
zonnetje gezet. Wie een kan-
didaat kent, mag hem, haar 
of een heel team voordragen. 
Er zijn zes categorieën: Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, 
Talent, Master en Gehandicap-
te Sporter. De prestatie dient 
behaald te zijn in het kalen-
derjaar 2019 en de sport moet 
onderdeel zijn van een sport-
bond die aangesloten is bij het 
NOC*NSF. Een deskundige ju-
ry bepaalt wie de winnaars zijn. 
De prijsuitreiking vindt plaats 
in het Thalia Theater in Ijmui-
den.

Wie kunnen genomineerd 
worden?
De individuele sporters die lid 
zijn van een Velsense vereni-
ging; dat mag ook een niet-
Velsenaar zijn die lid is van een 
Velsense vereniging of een Vel-
senaar die lid is van een niet-
Velsense vereniging.
Teamsporters die uit Velsen ko-
men en lid zijn van een team 
dat niet uit Velsen komt wor-
den individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens 
team is, inclusief alle niet-Vel-
sense leden.

Aan welke criteria moet de 
nominatie voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent ge-
worden bij een Nederlands 
kampioenschap van een toer-
nooi of wedstrijdenreeks.
b) Als je 1e, 2e of 3e bent ge-
worden bij een Europees kam-
pioenschap.
c) Als je 1e, 2e of 3e bent ge-
worden bij een Wereldkampi-
oenschap.

d) Als je 1e, 2e of 3e bent ge-
worden bij een Wereldbeker-
kampioenschap.
e) Als je 1e, 2e of 3e bent ge-
worden bij een Europacupwed-
strijd.
f ) Als je 1e, 2e of 3e bent ge-
worden bij een wedstrijd van 
vergelijkbaar niveau als de 
punten onder b) tot en met e). 
g) Als je een individuele sport-
prijs hebt gewonnen van een 
officiële sportbond.
h) Als je een individuele sport-
prijs hebt gewonnen tijdens 
een internationaal toernooi.

Naast de nominaties voor 
Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent, Master en Ge-
handicapte Sporter is er dit jaar 
een nieuwe categorie, de Sport 
en Cultuur Impuls verenigings-
prijs waarmee een sportver-
eniging 500 euro kan winnen. 
Deze wordt uitgereikt aan een 
sportvereniging in Velsen. 

Om voor deze prijs in aanmer-
king te kunnen komen is men 
op zoek naar de sportvereni-
ging die dé trots van Velsen in 
huis heeft; zoals bijvoorbeeld 
de gezondste kantine, het 

duurzaamste clubgebouw, de 
meest actieve leden/vrijwilli-
ger, de beste materiaalman, de 
leukste trainer of de stoerste 
terreinman.

Procedure
Verenigingen sturen voor 31 
december een e-mail naar 
sportgala@velsen.nl met daar-
in omschreven wat dé trots van 
de sportvereniging is. Een on-
afhankelijke jury, kiest de top 3. 
Van deze top 3 wordt per ver-
eniging een korte film gemaakt 
die ze gaan tonen tijdens het 
Sportgala. 
Door middel van loting in de 
zaal kiest het publiek die avond 
de uiteindelijke winnaar van de 
Sport en Cultuur Impuls vereni-
gingsprijs.

Aanmelden
Nominaties moeten vóór 31 
december 2019 worden door-
gegeven via de aanmeldknop 
op de website van www.sport-
galavelsen.nl. Ook kan men de 
nominaties mailen naar sport-
gala@velsen.nl. Voor vragen 
kan men ook bellen met Eric 
Smit, Sportloket Velsen: 06-
15129401.

De sportkampioenen in 2018 (foto: aangeleverd)

Feestdiner in wijkcentrum de Stek
Velsen-Noord - Donderdag 
vond in wijkcentrum de Stek 
een bijzonder en feestelijk diner 
plaats waarbij het thema ‘ont-
moeten’ centraal stond. 
Acht inwoners, 7 vrouwen en 1 
man, vanuit vier verschillende 
culturen hebben elkaar tijdens 
vier kookworkshops gerechten 

leren maken uit hun land van 
herkomst. Ter afsluiting hebben 
zij een multicultureel  bu�et be-
reid voor 54 door hun uitgeno-
digde personen uit de wijk. 
Het feestdiner werd muzikaal op-
geluisterd met live muziek van 
de band Gharib en een video 
boodschap van Bram Diepstra-

ten, dit maakte het feest com-
pleet. Het feestdiner is een sa-
menwerkingsproject van Stich-
ting Welzijn Velsen, wijkcentrum 
de Stek, de gemeente Velsen en 
Protestantse gemeente Velsen 
Noord en is opgezet in het kader 
van het Gids project.  (foto: aan-
geleverd)

Pilot Buitenpoort Santpoort Noord 
biedt kansen voor vervolg
Santpoort - De Provincie Noord-
Holland, gemeente Velsen en NS 
hebben samen met partners, be-
drijven en bewoners het concept 
Buitenpoorten getest in de perio-
de april tot november 2019. Uit de 
pilot blijkt dat Buitenpoorten inspi-
reert! Omwonenden, bedrijven en 
lokale overheden uit het hele land 
hebben interesse getoond om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van 
het concept Buitenpoorten. Bezoe-
kers aan Santpoort Noord zijn en-
thousiast over de omgeving. Wel 
missen ze nog een aantal voorzie-
ningen op het station en in de om-
geving om de bestemming com-
fortabel en aangenaam te kunnen 
verkennen. Zo is Santpoort Noord 
nu nog onvoldoende een ontmoe-
tingsplek en bestemming voor re-
creanten. Met de ervaringen wer-
ken de partners het concept Bui-
tenpoorten in de komende tijd ver-
der uit.

Doel pilot
Doel van de pilot was om te onder-
zoeken wat er nodig is om van een 
station een Buitenpoort te maken. 
Alle ervaringen uit deze pilot wor-
den gebruikt om zowel Santpoort 
Noord als ook andere kansrijke sta-
tions in Noord-Holland nabij land-
schap tot Buitenpoorten in te rich-
ten. De tijdelijke maatregelen op 
en rondom het station Santpoort 
Noord worden nu verwijderd in af-
wachting van de de�nitieve inrich-
ting.

Pilot Santpoort Noord
Onder het motto: Stap in het bui-
tenleven, volg het spoor van de 
stad naar het landschap! is op Sant-
poort Noord als eerste station in 
Nederland onderzocht hoe je op 
een duurzame manier van de stad 
naar de natuur kunt reizen en hoe 
het station als ideale locatie kan die-
nen om van daaruit het omliggen-
de landschap te verkennen en er te 
recreëren. Het station en het stati-
onsgebied zijn hiervoor tijdelijk in-
gericht met natuurbeelden op het 
perron en in de voetgangerstun-

nels. De routekaart met beziens-
waardigheden en aantrekkelijke 
routes zorgen ervoor dat bezoekers, 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
eenvoudig kunnen verkennen. Met 
een brede campagne waaronder 
een maandelijkse pop-up met die-
renleven op station Amsterdam 
Centraal zijn bezoekers en reizigers 
geattendeerd op een prachtig na-
tuurgebied op slechts 20 minuten 
reisafstand met de trein.

Ervaringen
Het station Santpoort Noord wordt 
nu vooral gebruikt door forenzen. 
Het stationsgebied heeft veel po-
tentie en kan als ontmoetingsplek 
gaan functioneren voor bewoners 
en recreanten. Daarvoor is zowel 
een solide inrichting van het stati-
onsgebied nodig, als activiteiten en 
marketing om mensen te verleiden 
met het openbaar vervoer naar de 
Buitenpoort te reizen en het om-
liggende gebied te verkennen. Het 
aantal reizigers is in deze periode 
niet toegenomen.

Lange termijn
Nu de pilot is afgelopen worden 
de tijdelijke maatregelen wegge-
haald in afwachting van het de�-
nitief inrichten van het stationsge-
bied als Buitenpoort. Hierin werken 
gemeente Velsen, provincie Noord-
Holland en overige partners nauw 

samen. Ondernemers en omwo-
nenden worden hier ook bij betrok-
ken. Ondertussen kunnen bezoe-
kers natuurlijk nog steeds zo van-
uit de trein genieten van Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland.

Wat is een Buitenpoort?
Buitenpoorten zijn stations op het 
snijvlak van stad en land, die als 
startpunt gebruikt kunnen worden 
om van het buitenleven te genie-
ten. Door via marketing bekend te 
maken dat het landschap vlakbij is 
en door van de stations toegankelij-
ke en aantrekkelijke plekken te ma-
ken om te verblijven en de omge-
ving te verkennen. Dat kan door het 
beter laten aansluiten van het stati-
on en de stationsomgeving op het 
landschap en ook door extra voor-
zieningen op of dichtbij het station. 
Meer informatie: www.noord-hol-
land.nl/ovk en www.buitenpoor-
ten.nl.

Samenwerking
Buitenpoorten is een initiatief van 
provincie Noord-Holland, NS, Me-
tropoolregio Amsterdam, gemeen-
te Velsen en Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Daarnaast wordt 
samengewerkt met psCity, ProRail, 
Bureau Spoorbouwmeester, Staats-
bosbeheer, lokale ondernemers, or-
ganisaties en bewoners. (foto: aan-
geleverd)

Matthijs Büchli derde in Hong Kong
Santpoort - Baanwielrenner 
Matthijs Büchli heeft zaterdag 
bij de wereldbekerwedstrijden 
in Hongkong brons veroverd 
op het onderdeel keirin. Dit is 
een wedstrijdvorm die in Ja-
pan is ontstaan en waarbij een 
kleine groep renners achter een 
derny (gangmaakmotor) rijdt 

en waarbij zeer hoge snelhe-
den behaald worden. De laatste 
vijfhonderd meter van het twee 
kilometer lange parcours moet 
zonder derny gesprint worden. 
Büchli begon op twee ronden 
voor het eind van de wedstrijd 
aan een lange sprint, maar zag 
de uit Nieuw-Zeeland afkom-

stige Callum Saunders, die de 
sprint won, passeren. 
Ook Olympisch kampioen Ja-
son Kenny uit Groot-Brittannië 
was te snel voor de uit Sant-
poort afkomstige wielrenner. 
Begin dit jaar wist Büchli de 
wereldtitel op dit onderdeel te 
veroveren. 
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Iedereen wil meedoen, mensen met een psychische 
of psychosociale kwetsbaarheid net zo goed als ieder 
ander. De kwetsbaarheid van veel mensen is vaak 
blijvend, maar de belemmering die deze vormt voor 
een betekenisvol bestaan in de samenleving hoeft dat 
niet te zijn. Iedereen kán meedoen. RIBW K/AM helpt 
mensen weer te laten ervaren wat dat betekent. 

Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar en leveren een 
belangrijke bijdrage aan het welbevinden van onze 
cliënten.

Vrijwilligers en maatjes: dank voor jullie inzet!

Tel. 088 – 214 80 00  ■  www.ribw-kam.nl/vrijwilligers

RIBW K/AM
Samen met vrijwilligers werken 
aan welbevinden

N A T I O N A L E  V R I J W I L L I G E R S D A G
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 Carla bedankt maatje Nynke
    REGIO – Carla en Nynke zijn 
al ruim 7 jaar maatjes. Car-
la: “Nynke is als een vriendin 
voor mij. Ik voel mij volledig 
bij haar op mijn gemak. We la-
chen veel en ik ben heel erg blij 
met haar!” Dat gevoel is weder-
zijds: “Carla is een vrouw die 
altijd het positieve probeert te 
zien. Ze is gezellig en heeft be-
langstelling voor anderen.”

    Nynke en Carla zijn via RIBW 
K/AM aan elkaar gekoppeld en 
zien elkaar om de twee weken. 
Ze praten, drinken graag een 

kaar op pad en zijn ook vaak 
creatief bezig.

    Ereplaats

lemaal niet creatief kon zijn, 
maar ik heb toch doorgezet. 
We hebben kettingen gemaakt 

derij gemaakt. Dat heeft een 

    Toegevoegde waarde
    Carla zat zo’n 7 jaar geleden 

heeft mij enorm geholpen om 

     

aan het leven van Carla en dat 
voegt voor mij ook veel toe; 

     
     RIBW K/AM (Kennemerland 
/ Amstelland en de Meerwaar-
den) is in het bezit van het Keur-
merk ‘vrijwillige Inzet Goed Ge-
regeld’ 
   
    www.ribw-kam.nl   

 ■  Maatjes Carla en Nynke lachen erg veel met elkaar.  (FOTO: AANGELEVERD)       

 Kantinedienst voor wethouder 
Meijs bij GeelWit ‘20
    HAARLEM – Zaterdag 7 de-
cember is het Nationale Vrij-
willigersdag. In Haarlem zijn 
er dagelijks duizenden vrijwil-
ligers aan het werk bij verschil-
lende organisaties als musea, 
zorginstellingen, buurthuizen 
en in het groen. Ook bij di-
verse bewoners- en buurtini-
tiatieven staan er regelmatig 
mensen klaar om elkaar een 
handje te helpen met een klus-
je in huis, een boodschap voor 
iemand te doen of elkaar ge-
zelschap te houden.

bij voetbalvereniging Geel Wit 

rekening.

    Langs mtet taart

zet onder het genot van een 

     
     

20 in Haarlem.
        



Bedankt!
Elke dag werken vrijwilligers op diverse werklocaties van onze bedrijven. Vrijwilligerswerk waarmee zij bijdragen aan meer mensen  
aan passend werk helpen en houden. Maar tegelijkertijd vrijwilligerswerk waarmee ze zelf ook actief mee doen in de samenleving.  

Zinvol en betrokken en altijd in een prettige werksfeer en met leuke collega’s.  
De Nationale Vrijwilligersdag is een aardig moment om al die vrijwilligers in onze bedrijven te bedanken voor hun inzet en enthousiasme! 

Gezocht!
Paswerk biedt mensen met de 
afstand tot de arbeidsmarkt 
passende jobs bij werkgevers en 
bij de eigen bedrijven. Voor de 
unit Dienstverlening zoeken wij 
vrijwilligers voor:
 Catering
 Schoonmaak
 Groen.

Snuffelmug is het kringloop-
warenhuis in de regio. Sociale 
werkgelegenheid wordt gecom-
bineerd met hergebruik van 
goederen. Voor de warenhuizen 
in Haarlem en Heemstede  
zoeken wij vrijwilligers voor:
 Winkelwerk algemeen
 Kassa winkel
 Ophaaldienst (bijrijder)
 Sorteren goederen
 Magazijn.

Buurtbedrijf Haarlem biedt in 
woonwijken werk zodat mensen 
weer sociaal mee kunnen doen.
Wij zoeken vrijwilligers (die nog 
niet toe zijn aan betaald werk, 
maar wel sociaal actief willen 
zijn) voor:
 Allerhande klussen
 Groenonderhoud
 Opruimen/afhalen van

illegaal grofvuil
 Schilderwerk.

Meer informatie:
Ton Aker
06 14 96 69 39
ton.aker@paswerk.nl
www.paswerk.nl Meer informatie:

Martin van der Horst
06 81 33 66 68
info@buurtbedrijfhaarlem.nl
www.buurtbedrijfhaarlem.nl

Meer informatie:
Petra van Steijn
023 54 34 767
hrm@paswerk.nl
www.snuffelmug.nl

N A T I O N A L E  V R I J W I L L I G E R S D A G
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 Volop vrijwilligerswerk bij sociale ondernemingen Paswerk
    HAARLEM / HAARLEM-
MERMEER – Iedereen kent 
Paswerk, maar bijna niemand 
weet op hoeveel verschillende 
plekken in de regio aanverwan-
te leerwerkbedrijven zijn.

    Paswerk is het bedrijf achter 

    Richting betaald werk

    Vrijwilligers

•
•
•

•

    Werksoorten

werk dan je verwacht had!

    www.paswerk.nl   
 ■  De Snuffelmug in Haarlem is één van de Paswerk-locaties.  (FOTO: ©JUDITHCAPPONFOTOGRAFIE)   



Christmas Caroldienst
in de Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Zondag 8 decem-
ber wordt in de Engelmundus-
kerk in Velsen-Zuid de traditio-
nele Christmas Caroldienst ge-
houden. Een afwisselend samen-
spel van lezingen uit de bijbel, ca-
rols, gemeentezang, gebeden en 
orgelspel, naar het Engelse voor-
beeld van een “Festival of Lessons 
& Carols”. 
Het met verschillende gastzan-
gers versterkte Engelmundus-
koor zal onder leiding van diri-
gente Philien Schouten een aan-
tal bekende carols zingen als “A 
sound of angels”, “In the bleak 
mid-winter”, “Deck the hall” en “A 
babe is born”. Daarnaast zijn er 
twee geheel nieuwe werken in-
gestudeerd: “The blessed son of 

God”, naar een tekst van Maarten 
Luther, getoonzet door R. Vaug-
han Williams en “The shepherds’ 
Farwell” uit “L’enfence du Christ” 
van Hector Berlioz. 
Het hoofdorgel wordt bespeeld 
door Jaap Haringa. De organiste 
Agnes van Bekkum uit Bloemen-
daal bespeelt het koororgel en de 
piano.

De dienst begint om 16.30 uur. 
De kerk gaat om 16.00 uur open. 
De toegang is gratis. Na de dienst 
wordt er een collecte gehouden 
ter bestrijding van de onkosten. 
Daarna is iedereen welkom in de 
Goede Herderzaal om elkaar on-
der het genot van een glaasje 
wijn nader te ontmoeten. 

Opnieuw woning gesloten 
wegens drugscriminaliteit
IJmuiden - Op 4 november 2019 
tro�en medewerkers van de poli-
tie naar aanleiding van een mel-
ding via Meld Misdaad Anoniem 
in een woning aan de Ratelsstraat 
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 daar-
om maandag de woning waar 
de hennepkwekerij is aangetrof-
fen voor de duur van twee maan-
den gesloten op grond van artikel 
13b Opiumwet. Dat betekent dat 
tot woensdag 4 februari 2020 om 
10.00 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).

Opening tentoonstelling 
‘De kabouterkinderen’
Driehuis - Zondag 8 december 
belooft het een gezellige dag te 
worden in Pieter Vermeulen Mu-
seum! Iedereen is welkom om 
gratis de opening van de ten-
toonstelling ‘De kabouterkinde-
ren’ bij te wonen. Via 15 prachtige 
diorama’s worden bezoekertjes 
meegenomen in de kabouterwe-
reld. Twee ‘echte’ kabouters zul-

len de tentoonstelling om 14.00 
uur openen en natuurlijk wordt 
het bijbehorende verhaal die dag 
verschillende malen voorgelezen. 
Uiteraard kunnen er onder bege-
leiding ook kabouters geknutseld 
worden.
Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d. Zie ook www.
pietervermeulenmuseum.nl. 

G-disco in kerstsfeer
Regio - Vrijdag 13 december is er 
weer een G-Disco voor iedereen 
uit deze regio. Dit keer in kerst-ga-
la-stijl. Dus zorg dat je je mooiste 
pak, jurk, blouse of broek aan hebt! 
DJ Dylan en Gertjan doen een ech-
te kerst-quiz en DJ Mytrem heeft 
een speciaal kerst-spel.  De G-disco 
wordt weer gehouden in jongeren-
centrum Discovery aan de Dorps-
straat 2 in Castricum, vlak naast 
het station. Het duurt van 20.00 tot 
22.00 uur. (foto: aangeleverd)

Sint bezoekt centrum-
overleg OC Zeestroom
IJmuiden - Ruim 80 mensen 
waren vrijdag aanwezig bij ca-
fé Nol in de Zeewijk sporthal. 
Hier werd het centrumoverleg 
gehouden van ontmoetings-
centrum Zeestroom. 
OC Zeestroom is een plek waar 
mensen met een haperend 
brein 5 dagen in de week te-
recht kunnen. Er worden daar 
gezellige en sportieve activi-
teiten gedaan, goede gespre-
ken gevoerd, samen gege-
ten en gedronken en er wordt 
vooral gekeken naar wat ie-
mand nog wél kan. Daarnaast 
bieden zij de mantelzorgers 
van de deelnemers ondersteu-
ning in de vorm van trainin-
gen, gespreksgroepen en vier 
keer per jaar een centrumover-
leg samen met de clubleden.
Om het centrumoverleg van 
het vierde kwartaal een extra 
bijzonder tintje te geven waren 
zij uitgeweken naar sporthal 

Zeewijk. Een Sinterklaas bin-
go-verhaal met verschillende 
leuke prijzen, ingebracht door 
de deelnemers maar ook door 
de winkeliers, stond naast het 
thema “samen vieren” op het 
programma. Het was een bij-
zonder gezellige middag waar 
zij ook nog bezoek kregen van 
Sinterklaas en zijn piet. Sin-
terklaas gaf de mantelzor-
gers voor wie de zorg voor ie-
mand met een haperend brein 
heel zwaar kan zijn een groot 
compliment; hij zei dat ze trots 
mogen zijn op wat ze vol lief-
de doen voor hun naaste en 
gaf ze, samen met de zaal, een 
groot en warm applaus!
Wilt u meer weten over wat 
OC Zeestroom van Zorgbalans 
voor u of uw naaste met een 
haperend brein kan beteke-
nen? Loop eens langs aan het 
Zeewijkplein 262 of bel met 
023-8910503.

Heemstede - Arjan Hooiveld 
zag vier jaar geleden een adver-
tentie op een abri staan ergens in 
Haarlem-Noord: “Sport Maatjes 
gevraagd.” Hij raakte erdoor ge-
interesseerd. Arjan besloot op de 
advertentie te reageren en na een 
gesprek werd hij gekoppeld aan 
een maatje. Er bleek een klik tus-
sen Arjan en de jongen die een 
lichte verstandelijke beperking 
heeft. “Hij wilde alleen maar 
voetballen. Ik werd zo zijn voet-
balmaatje. Nu vier jaar later heb 
ik nog steeds heel veel lol met 

hem”, aldus Arjan.
Inmiddels maakt het voetbal-
maatje van Arjan deel uit van een 
G-team, waarvan Arjan teambe-
geleider is geworden. “Hij traint 
dan met andere jongens. Samen 
voetballen zij in het G-team van 
Bloemendaal. Daar maken nu 
vijf mensen deel van uit die hier 
op De Hartekamp wonen. Het 
plezier tijdens de training spat er 
vanaf. Ik vind het zo leuk dat ik 
zelf mijn voetbalschoenen aan-
trek en meedoe.”
Daarnaast spreken ze een keer 

in de week af voor een activi-
teit: voetballen, fietsen, naar een 
kringloopwinkel of ergens wat 
drinken. “Veelal ben ik met hem 
op dinsdag in de weer”, vertelt 
Arjan. 
Arjan vervolgt: “In het begin 
toen ik aan hem gekoppeld werd, 
voetbalden wij samen op een lo-
catie in Haarlem-Noord bij Onze 
Gezellen. De regelmaat van het 
sporten zorgde ervoor dat zijn 
conditie beter werd.  En zijn we-
reld werd veel groter. We bouw-
den een band op. Om in sportter-
men te spreken: er werden stap-
pen vooruit gemaakt. Dat gaf mij 
een heel goed gevoel.”
Het vrijwilligerswerk doet hem 
persoonlijk goed. “Ik zit altijd 
achter een scherm van een pc. 
Dit is iets heel anders en, geeft  
veel voldoening. Eigenlijk kan 
iedereen vrijwilliger zijn hier bij 
De Hartekamp. Ik ben voetbal-
maatje, maar je kunt ook terecht 
als vrijwilliger die klussen doet 
of allerlei reparaties verricht. Je 
moet wel aangeven waar je voor-
keur naar uitgaat. Het vrijwilli-
gerswerk vind ik ook niet vrij-
blijvend.”
De 48-jarige Heemstedenaar  
zegt dat hij  die vrijwilligersda-
gen wel energie kost, maar dat 
het hem ook zelf in conditie 
houdt. Arjan: “Ik beschouw het 
maatjesproject als een gezellig 
en sociaal samenzijn. Ik vind het 
zinnig en steek er zelf het nodi-
ge van op. Ga er maar vanuit dat 
mijn maatje naar deze dag weer 
uitkijkt, net als ik.”
Wil je net als Arjan vrijwilli-
gerswerk doen bij de Hartekamp 
Groep?  Er zijn diverse mogelijk-
heden. Voor vrijwilligers van al-
le leeftijden! Kijk op de website 
of mail naar: vtenv@hartekamp-
groep.nl.

‘Iedereen kan vrijwilliger worden’

Arjan Hooiveld al vier jaar 
voetbalmaatje

N A T I O N A L E  V R I J W I L L I G E R S D A G
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5 DECEMBER
Pakjesavond!
Verder geen agendapunten

6 DECEMBER
Museumhuis Beeckestijn open 
11.00 - 16.00 uur. Toegang: 4 euro.

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

Telstar-NAC Breda 20.00 uur

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

Klaverjassen bij Full Speed in het 
clubhuis aan de Tolsduinerlaan in 
Velsen-Zuid vanaf 19.30 uur. Info: 
06-40059191.

Het Belinfante Strijkkwartet in 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, 20.00 uur. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. www.mosterd-
zaadje.nl. (foto: Foppe Schut)

The Story of the Dubliners – Se-
ven Drunken Nights in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
(foto: PR The Dubliners)

Try-out voorstelling Hunkert van 
René van Meurs in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Kaarten: www.kennemertheater.
nl. (foto: Anne van Zandwijk)

7 DECEMBER

Jaarlijkse Hyacintenactie Muziek-
vereniging Soli, van 9.30 tot 16.00 
komen de leden van muziekver-
eniging Soli huis aan huis bij de 
bewoners van de gemeente Vel-
sen met potjes hyacinten. (foto: 
aangeleverd)

Neem een kijkje op Westerveld 
van 09.30 tot 12.00 uur. Aanmel-
den via info@bc-westerveld.nl. 
(foto: aangeleverd)
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Stiltemeditatie in Dorpskerk Sant-
poort 09.30-10.00 uur. (poster: 
aangeleverd)

Open dag melkveehouderij Wes-
terhoeve, de laatste melkveehou-
derij van de gemeente Velsen op 
de Middenduinerweg 80 in Sant-
poort, 10.00-15.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

BioMarkt in de Stadskweektuin 
in Haarlem-Noord, Kleverlaan 9, 
10.00-15.00 uur.

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

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Expo’s: Museumschatten/We-
deropbouw Velsen/ZO BLAUW. 4 
speurtochten/escapespel.

Kerstwandeling Gilde Haarlem 
start 16.00 uur bij de Waalse kerk 
aan het Begijnhof met aanslui-
tend kerstsamenzang in die kerk. 
Aanmelden: gildewandelingen@
gmail.com of 06-16410803. 

Het Haarlems Bach Ensemble 
voert twee prachtige Cantates 

▲

van Johann Sebastian Bach uit 
in de Doopsgezinde Kerk, Fran-
kestraat 24 in Haarlem, 17.00 uur. 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage 
na a� oop van het concert

Grande Finale Ouderen Songfes-
tival met de IJmuidense José van 
Waveren in het het DeLaMar The-
ater in Amsterdam. Toegangs-
kaarten en informatie: 0900 - 10 
10 202 | www.ouderensongfesti-
val.nl. (foto: aangeleverd)

Lebbis met ‘De Ervaring’  in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
(foto: Robert Muda van Hamel)

Intieme kerstshow van de 3JS in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. Kaarten: www.
kennemertheater.nl. Beeld: aan-
geleverd)

8 DECEMBER
Lezing in De Kapel, Potgieterweg 
4 in Bloemendaal, 10.30 uur The-
ma: Extase: tussen � loso� e, kunst 
en religie.

Museumhuis Beeckestijn open 
11.00 - 16.00 uur. Toegang: 4 eu-
ro. Maandelijkse rondleiding om 
11.00 uur. Opgeven via www.na-
tuurmonumenten.nl. (foto: Jan 
Koks)

Opening tentoonstelling ‘De ka-
bouterkinderen’ (14.00 uur), knut-
selworkshops ‘Pietertje maken’ en 
start fotowedstrijd ‘klimaatveran-
dering in je achtertuin’ in het Pie-
ter Vermeulen Museum in Drie-
huis. Gratis toegang tot het mu-

seum! Het museum is open van 
13.00 tot 17.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Wandeling langs kerken en 
kloosters door het Middeleeuw-
se Haarlem. start 13.30 voor de 
Vleeshal op de Grote Markt. Aan-
melden: gildewandelingen@
gmail.com of 06-16410803. 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expo’s: Museumschatten/We-
deropbouw Velsen/ZO BLAUW. 4 
speurtochten/escapespel.

Dark Rosie op ZondagMiddag-
Podium in Dorpshuis Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord, 14.00 uur. Kaarten à 5 eu-
ro aan de zaal. (foto: www.darkro-
sie.nl)

Matineeconcert van de COV 
Haarlem in de Philharmonie in 
Haarlem, 14.30 uur. Kaarten: cov-
haarlem@hotmail.com. (foto: 
aangeleverd)

Drie leden van het Phoenix En-
semble (cello, klarinet en viool) in 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, 15.00 uur. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. www.mosterd-
zaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Try Out ‘De Troje Trilogie’ door To-
kodrama in het Kraaktheater in 
Driehuis, 15.30 uur. Kaarten kun-
nen gereserveerd worden op 
kraaktheater@gmail.com a 10 eu-
ro per stuk. Aanvang: 15.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Nationale Snertdag bij Zilt aan 
Zee, vanaf 16.00 uur binnenlopen 
en een kop zelfgemaakte snert 
voor 5 euro. (foto: aangeleverd)

Opening expositie leden KZOD in 
de Kloostergangen, Grote Markt 
2 (stadhuis) inHaarlem, 16.00 uur. 
Info: www.kzod.nl.

Kerstconcert door het Voice Com-
pany koor met kerstvertellin-
gen in de Adelbertuskerk aan de 
Rijksstraatweg in Haarlem-Noord, 
16.00 uur. Kaarten (15 euro) aan 
de zaal of via www.hetvoicecom-
panykoor.nl. (foto: aangeleverd)

Christmas Caroldienst in de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid, 
16.00 uur. (foto: aangeleverd)

Wereldlichtjesdag om overle-
den kinderen te herdenken. In 
Haarlem is een bijeenkomst in 
de  Oosterkerk, Zomerkade 165, 
18.30 uur. Om 19.00 uur worden 
wereldwijd lichtjes aangestoken. 
(poster: aangeleverd)

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

Informatiebijeenkomst voor 
mensen die vrijwillige boswach-
ter willen worden in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland in werk-
schuur de Bosuil (Santpoort-
Noord) van 19.30 tot 21.30 uur. 
Info en aanmelden: e.blok@na-
tuurmonumenten.nl. (foto: aan-
geleverd)

10 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 Wencke-
bachstraat 1 in Velsen Noord is ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur. Zie 
ook www.hoogovensmuseum.nl.

De Opstappers, wandelgroep voor 
mensen met een haperend brein 
start 10.30 bij sport-café Nol (Sport-
hal Zeewijk). Info: c.willemse@
zorgbalans.nl/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 welkom.

Lezing Kunst & Kitsch door Willem 
de Winter in ‘t Brederode Huys in 
Santpoort-Zuid, 20.00 uur. Aan-
melden: www.santpoortsbelang.
nl. Entree 6 euro.

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

Hoogovensmuseum: zie dinsdag. 

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Expo’s: Museumschatten/We-
deropbouw Velsen/ZO BLAUW. 4 
speurtochten/escapespel.

Pieter Vermeulen Museum open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen 13.30 – 15.30 uur kos-
ten €1,50 bovenop de entreeprijs.

Bezoek aan de lage zolders van 
de Bavo- of Grote kerk in Haar-
lem om 13.30 uur vanaf de Grote 
Markt. Aanmelden: gildewande-
lingen@gmail.com. 

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

Supportersavond bij Telstar van-
af 19.00 uur. aanmelden via www.
sctelstar.nl.

12 DECEMBER
Hoogovensmuseum: zie dinsdag.

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

Kerstmarkt in De Schulpen in Vel-
sen-Noord van 13.30 tot 16.00 uur.

Inloopuur � bromyalgie in het 
Spaarne Gasthuis locatie Hoofd-
dorp, 13.30-15.00 uur. Info: www.
fesinfo.nl.

Gezinsexcursie ‘uilen’ op buiten-
plaats Leyduin. Verzamelen op de 
parkeerplaats van buitenplaats 
Leyduin, op de grens van Voge-
lenzang en Heemstede, 19.00 
uur. De excursie duurt ca. ander-
half uur. Reserveren: www.gaatu-
mee.nl. (foto: Marga Vijfhuizen)

Lisa Loïs brengt ode aan Adele in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. (foto: aangeleverd)

Komische observaties in debuut-
voorstelling Janneke de Bijl in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: Anne van Zantwijk)
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Zondag 8 december:
Nationale Snertdag bij Zilt aan Zee

IJmuiden- Je kent het wel, don-
kere wintermaanden met slecht 
weer en weinig te doen. De kids 
zijn druk en het normale leven 
ligt vrijwel stil, met name op 

zondag. December zou voor ie-
dereen een feestmaand moe-
ten zijn. Helaas is het zo dat er 
ook veel mensen zijn die to-
taal niet uitkijken naar de feest-

dagen. In Nederland zijn onge-
veer 1 miljoen 55-plussers een-
zaam. Dit betekent dat één op 
de vier 55-plussers een eenza-
me decembermaand tegemoet 
gaat. 

Zilt’s Warme Winterdagen
Na een succesvolle eerste en 
tweede editie keert de Nationa-
le Snertdag terug op de tweede 
zondag van december. In IJmui-
den kun je op zondag 8 decem-
ber om 16.00 uur terecht bij Zilt 
aan Zee. Je krijgt een kop huis-
gemaakte snert voor 5 euro. Ie-
dereen is welkom. Lust je nou 
geen snert? Geen probleem, 
het draait om de gezelligheid 
en ontmoeting!
De Nationale Snertdag is be-
dacht en georganiseerd door 
sociaal platform Klup (www.
kluppen.nl) in samenwerking 
met enthousiaste 50-plussers 
en lokale horecaondernemers 
in Nederland. Meer informa-
tie over de Nationale Snertdag 
vind je op www.nationalesnert-
dag.nl. Op een aantal locaties 
kun je je nog inschrijven maar 
gewoon binnenlopen kan na-
tuurlijk ook. (foto: aangeleverd)

Nieuwe Nissan Juke
Eigenzinnige compacte crossover 
behoudt eigen karakter
Regio - Bijna tien jaar nadat hij 
met zijn onderscheidende design 
en nadruk op rijplezier het seg-
ment van de compacte crossover 
opschudde, staat de volgende 
generatie klaar. Het nieuwe mo-
del staat bij de autodealers klaar 
voor een proefrit.
Nissan Juke is de nieuwe bench-
mark in het B-crossover-segment, 
met grotere afmetingen, een 
krachtig design, in het hoogsprin-
gende 19-inch lichtmetalen vel-
gen en spannende coupélijnen 
met ‘zwevend dak’ . Gebleven zijn 
de kenmerkende ronde koplam-
pen die voortaan standaard zijn 
uitgerust met full LED-verlichting. 
Samen met de nieuwe Y-vormi-
ge designsignatuur geven ze de 
voorzijde van de Nissan Juke een 
heel herkenbare uitstraling. 
Het nieuwe model biedt meer 
ruimte voor zowel inzittenden als 
hun bagage. De knieruimte op 
de achterbank nam met 5,8 cen-
timeter toe terwijl de hoofdruim-
te hier met 1,1 centimeter groei-
de. De bagageruimte is 422 li-
ter groot, een toename van 20 
procent. De motor is gekoppeld 
aan een handmatig te bedienen 
6-bak of sportieve 7-traps auto-
maat met dubbele koppeling en 
schakel�ippers. De bestuurder 
kan kiezen uit drie rijstanden Eco, 
Standard en sport.  
Voor de eerste keer is de Nissan 
JUKE leverbaar met Nissans ge-
avanceerde ProPILOT-technolo-
gie, die de bestuurder assisteert 
bij het sturen, versnellen en rem-
men. Als aanvulling op ProPILOT 
biedt de nieuwe JUKE tal van vei-
ligheidstechnologieën, waaron-
der Intelligent Emergency Bra-

king met voetgangers- en �et-
sersherkenning, Tra�c Sign Re-
cognition, Intelligent Lane Inter-
vention, Rear Cross Tra�c Alert 
en – uniek in het segment – Blind 
Spot Intervention. 
Dit laatste systeem is een Nissan-
primeur. Het waarschuwt de be-
stuurder voor een auto die zich in 
de blinde hoek bevindt en stuurt 

– indien nodig – de JUKE terug 
naar zijn oorspronkelijke positie 
op de rijbaan. De Nissan Juke Pre-
miére Edition is vanaf  € 27.990, 
- verkrijgbaar bij Stormvogels, 
IJmuiderstraatweg 112 in IJmui-
den, telefoon 0255-530804 en bij 
Rustman, Eysinkweg 69 in Haar-
lem, telefoon 023-5310256. (foto: 
aangeleverd)

Totale leegverkoop bij ’t Teakhuys
Regio - Het is nu of nooit bij ’t 
Teakhuys in Beverwijk. Deze 
maand gaat de gehele collec-
tie de deur uit met sensatione-
le kortingen. Richt je hele huis 
opnieuw in met schitteren-
de teakhouten meubelen van 
hoge kwaliteit. Kerstshoppen 
was nog nooit zo leuk!

De kreet ‘verthuizen’, het com-
pleet herinrichten van het in-
terieur zonder daadwerkelijk te 
verhuizen, wordt steeds vaker 
gebruikt. Maak het gezellig in 
je eigen huis en voel je rijk met 
een nieuw interieur voor een 
prijs waarvoor je het zelfs op 

Marktplaats niet kunt vinden! 
Alle meubelen worden direct uit 
voorraad geleverd. Waar vind je 
een complete teakhouten eetta-
fel voor 199 euro, een salontafel 
voor 25 euro of een tv-dressoir 
voor 99 euro? Aan de Steenkade 
4 in Beverwijk bij ’t Teakhuys na-
tuurlijk. Badkamer opknappen? 
Koop een massief badkamer-
dressoir voor 225 euro. Ook een 
bureau of een unieke bar? Het is 
er allemaal op voorraad.

Het is nu wel heel aantrekkelijk 
om te komen struinen in Loods 
4 aan de Steenkade 4 te Bever-
wijk. 

Speciaal voor de feestdagen 
vindt een verkoopmarathon 
plaats op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. Is de aankoop te 
groot of te zwaar om in de ei-
gen auto mee te nemen? Maak 
gebruik van de gratis aanhanger 
of laat de meubels bezorgen te-
gen een vriendenprijsje. Zie de 
advertentie elders in dit blad of 
kijk op www.teakhuys.nl voor 
meer informatie. Slechts één of 
enkele exemplaren per meubel-
stuk aanwezig, de prijzen liggen 
zelfs beneden de inkoopwaar-
de! Graag tot ziens in Beverwijk 
net achter de Parallelweg.

Het ultieme kerstgevoel 
bij Welkoop Santpoort
Santpoort - Je komt helemaal 
in de kerstsfeer, wanneer je de-
zer dagen bij Welkoop Santpoort 
binnenstapt. Zoals elk jaar heeft 
het team van het bedrijf veel 
aandacht besteed aan de jaar-
lijkse kerstshow, die bovendien 
dit jaar een geheel nieuwe op-
zet kent. Tussen de vele schappen 
met kerstdecoraties door zijn vier 
complete etalages ingericht, die 
werkelijk een lust voor het oog 
mogen worden genoemd. Ener-
zijds om de kerstsfeer in de win-
kel nog verder aan te wakkeren, 
anderzijds ook om de bezoekers 
van de winkel te inspireren. Na-

tuurlijk is in één van die etalages 
de Kerstman zelf het stralende 
middelpunt, maar er is ook een 
etalage die geheel is ingericht in 
de stijl van een aquarium en er is 
zelfs een etalage waarin de pauw 
centraal staat.

Het kerstassortiment van Wel-
koop Santpoort is zeer uitge-
breid. ,,Je kunt het zo gek niet 
bedenken, of we hebben het in 
huis’’, vertelt eigenaar Sander Go-
zeling. ,,We hebben bijvoorbeeld 
heel veel producten uit Amerika 
gehaald; poppetjes, ornamentjes, 
noem maar op! Maar we hebben 

ook de kersthuisjes van Dickens-
ville en van Lemax. Verder na-
tuurlijk heel veel kerstbomen, zo-
wel echte bomen als bomen van 
kunststof, met alle bijbehorende 
decoraties.’’ 
Welkoop Santpoort is gevestigd 
aan de Hagelingerweg 210 en is 
van maandag tot en met zater-
dag vanaf 09.00 uur geopend. 
Op 8 en 15 december zijn er extra 
koopzondagen, de winkel is dan 
vanaf 12.00 uur toegankelijk. Kijk 
op https://www.welkoop.nl/win-
kels/santpoort-noord voor alle 
openingstijden en overige infor-
matie. (foto: aangeleverd)

IJmuidense Céline Dib door naar 
The Battles in The Voice of Holland
IJmuiden - Tot de allerlaatste se-
conden van haar auditie bleef het 
voor Céline Dib (20) spannend of 
ze door een coach van The Voice 
of Holland in het team opgeno-
men zou worden. De IJmuiden-
se was vrijdagavond bij RTL 4 te 
zien met haar vertolking van het 
nummer Another Love, een stuk 
van zanger Tom Odell. Lil Kleine 
draaide op het allerlaatste mo-
ment zijn stoel voor haar om en 
dus mag Céline binnenkort deel-
namen aan The Battles.

,,Ik had het eigenlijk al een beetje 
opgegeven’’, reageerde Céline in 
de uitzending direct na haar au-
ditie. Coach Ali B. gaf aan dat hij 
lang had zitten twijfelen, maar 
uiteindelijk koos hij ervoor om 
niet om te draaien. Voor Lil Klei-
ne lag de keuze om wel te draai-
en voor de hand: ,,Ik heb nog niet 
zo’n goede zangeres als jij in mijn 
team.’’ De 20-jarige Céline kent 
het klappen van de zweep inmid-
dels enigszins, want op 13-jarige 
leeftijd stond ze al op het podium 
van The Voice Kids. ,,Toen zong ik 
People Help The People van Bir-
dy en kwam ik bij Marco Borsato 
in het team’’, vertelt ze. Destijds 
strandde haar poging tijdens The 
Battles, maar twee jaar geleden 
schitterde ze opnieuw op televi-
sie, toen samen met haar vader in 

Holland’s Got Talent. De twee eer-
dere televisieoptredens leverden 
haar veel bekendheid op en deel-
name aan The Voice of Holland 
lag voor de hand. ,,Het is versla-
vend, die adrenaline die je krijgt 
van een optreden. Ik wilde dit jaar 
met The Voice meedoen om me-
zelf te bewijzen.’’

Door haar eerdere optredens op 
televisie heeft ze in de loop der 
tijd al wat mooie klussen mogen 
doen. ,,Ik heb al aan ongeveer 
dertig televisieprogramma’s mee-
gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld ge-
zongen in het achtergrondkoor 
van drie live shows van The Voice, 
maar ook meegewerkt aan All You 
Need Is Love, aan een programma 
van de Postcodeloterij en aan The 
Passion.’’ De laatste tijd stond ze 

minder vaak met een microfoon 
in haar hand, maar dat heeft een 
goede reden: ,,Ik was druk met 
mijn studie bezig. Ik studeer ver-
pleegkunde aan de Hogeschool 
van Amsterdam.’’ Zingen doet Cé-
line eigenlijk haar hele leven al: 
,,Ik heb opnames van toen ik twee 
of drie jaar oud was, toen zong ik 
al Poesje Mauw.’’ Die ene druk op 
de knop door Lil Kleine afgelopen 
vrijdag in het televisieprogramma 
brengt haar weer een stap verder. 
,,Na die laatste uithaal opende ik 
mijn ogen en toen pas zag ik dat 
hij voor me gedrukt had.’’ Er vol-
gen nog drie uitzendingen met 
Blind Auditions, daarna gaan The 
Battles van start en wordt duide-
lijk of Céline de volgende ronde 
ook gaat halen. (tekst: Bos Media 
Services/foto’s: RTL/Talpa)
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In strijd tegen eikenprocessierups:
Zestig vogelhuisjes geplaatst 
op begraafplaats Duinhof
IJmuiden - Op begraafplaats 
Duinhof zijn vorige week zestig 
vogelhuisjes opgehangen. De 
gemeente Velsen hoopt hier-
mee de mezenpopulatie in het 
gebied te verhogen en daar-
mee een natuurlijke vijand te 
creëren voor de eikenproces-
sierups. Hiermee wordt de rup-
senplaag op natuurlijke wijze 
bestreden.

Het idee ontstond na een uit-
zending van RTL Nieuws, waar-
in te zien was hoe in het Drent-
se Wapserveen substantieel min-
der eikenprocessierupsen wer-
den aangetro�en nadat er meer 
vogelhuisjes waren aangetro�en. 
Sindsdien is in het hele land een 
run op vogelhuisjes ontstaan en 
hebben winkels soms zelfs moei-
te om de bouwpakketjes hiervoor 
te kunnen leveren. ,,Meer vogels 
betekent meer biodiversiteit’’, al-
dus wethouder Sebastian Din-
jens. 
Hij hing woensdagmiddag samen 
met een aantal kinderen de eer-
ste vogelhuisjes op en benadruk-
te nog eens dat het belangrijk is 
om de rupsen op milieuvriende-

lijke wijze te bestrijden: ,,Als je 
gif gaat gebruiken, wordt dat ook 
door de vogels opgegeten en dan 
komt dat gif veel verder dan je ei-
genlijk wilt.’’ 
Op voorstel van de wethouder 
mochten de kinderen, die zich 
voor het in elkaar knutselen van 
de vogelhuisjes hadden aan-
gemeld, zelf bepalen waar hun 
exemplaar uiteindelijk precies 

zou komen te hangen.
Voordat het zover was, moesten 
ze echter eerst nog ‘boommarter-
proof’ worden gemaakt. Boom-
marters zijn goede klimmers, ze 
kunnen de vogelhuisjes met ge-
mak bereiken en halen met hun 
klauwen de jonge vogels uit het 
nest. Om dat te voorkomen, wor-
den de vogelhuisjes eerst voor-
zien van een stuk pijp aan de 
voorzijde, waardoor de nestjes 
voor hen onbereikbaar zijn. De 
vogels kunnen gewoon door dat 
stuk pijp kruipen. Een aantal kin-
deren, geassisteerd door hun 
(groot)ouders, ging woensdag-
middag samen met de wethou-
der aan de slag met de Nest Box 
Construction Kit, een bouwpak-
ketje dat al snel leidde tot verge-
lijkingen met de producten van 
een bekende Zweedse meubel-
keten. 
Of het experiment in IJmuiden 
het gewenste resultaat gaat op-
leveren, moet worden afgewacht. 
Experts wijzen erop dat er meer 
maatregelen nodig zijn om de 
rupsenplaag adequaat te bestrij-
den. (tekst/foto’s: Bos Media Ser-
vices)

Grote belangstelling voor boek 
Wim Spruit over Velsen-Noord
Velsen-Noord - Het eerste boek 
over het dorp Velsen-Noord 
is een feit. Auteur Wim Spruit 
heeft, na eerdere publicaties 
over Wijk aan Zee en Bever-
wijk, vorige week het derde 
deel van zijn drieluik gepresen-
teerd. In het boek ‘Het dorp Vel-
sen-Noord’ beschrijft hij de ont-
staansgeschiedenis, de mooie 
plekjes en de meest markante 
inwoners die de woonkern ge-
kend heeft en nog steeds kent. 
Al op de dag van de presentatie 
gingen meer dan vierhonderd 
boeken de deur uit.

Het leek wel of heel Velsen-Noord 
was uitgelopen om de presenta-
tie van het boek bij te wonen. In 
een bomvolle zaal van wijkcen-
trum De Stek reikte Spruit het eer-
ste exemplaar uit aan wethou-
der Bram Diepstraten. ,,Wat een 
meesterwerk ligt hier’’, sprak de 
wethouder lovend. Hij noemde 
de massale opkomst een eer voor 
de auteur en een eer voor Vel-
sen-Noord. Diepstraten schets-

te de gemeenschap in Velsen-
Noord als betrokken, met het hart 
op de tong. ,,Dat laatste is wel 
eens moeilijk voor een wethou-
der, maar tegelijk ook belangrijk. 
Ik wil graag meewerken aan een 
leuker, veiliger, mooier en socialer 
Velsen-Noord.’’ In het 320 pagina’s 
tellende boek beschrijft Spruit de 
historie van Velsen-Noord vanaf 
de Romeinse tijd. Hij staat ook stil 
bij de naamswijziging in 1930, in-
gegeven door een geplande an-
nexatie door Beverwijk. De ge-
meente Velsen was hierin niet ge-
kend en doopte het gebied, dat 
tot dan Wijkeroog heette, om tot 
Velsen-Noord om nog maar eens 
te benadrukken dat het toch echt 
Velsens grondgebied betrof.

Verschillende panden worden in 
het boek uitvoerig belicht, zoals 
Rooswijk, Westerwijk en De Schul-
pen. Inwoners van toen en nu ko-
men aan bod, evenals de vele be-
drijven die het dorp kende en nog 
altijd kent. Onder meer de papier-
fabriek, de voormalige Plaatwel-

lerij, het staalbedrijf en de PEN-
centrale worden besproken. Een 
enorme hoeveelheid foto’s maakt 
het boek zeer levendig. Foto’s van 
het straatbeeld in vroeger jaren, 
oude schoolfoto’s en ook veel ma-
teriaal van diverse evenementen 
is in de uitgave opgenomen. Te-
vens is een hoofdstuk gewijd aan 
het Velser Aardenwerk, dat onge-
veer een eeuw geleden door Pot-
terie Kennemerland werd vervaar-
digd. Van alle mensen die vooraf 
hadden ingetekend voor het ko-
pen van het boek, waren vijf na-
men uitgeloot. Deze mensen ont-
vingen tijdens de feestelijke boek-
presentatie zelf een pot uit de 
collectie van het Velser Aarden-
werk. Het boek ‘Het dorp Velsen-
Noord’ is te koop voor 22,50 eu-
ro bij Gemakswinkel Rozing (Wij-
kerstraatweg 175, Velsen-Noord), 
Read Shop Paul Worp (Marktplein 
33, IJmuiden), Read Shop Dek-
ker (Breestraat 77, Beverwijk) en 
boekhandel Stumpel (Van Coe-
venhovenstraat 34, Heemskerk). 
(tekst/foto: Bos Media Services)

Reactie colleges IJmond-gemeenten
Bezuinigingen Tata Steel raken
inwoners IJmondgemeenten
IJmond - Tata Steel Europe heeft 
aangekondigd dat er tot maxi-
maal 3.000 banen verdwijnen bij 
het bedrijf in Europa, waarvan tot 
1.600 banen in Nederland. Dit is 
een forse bezuiniging die Tata 
Steel IJmuiden hard raakt.
De colleges van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen begrijpen 
dat deze boodschap er behoorlijk 
inhakt bij de medewerkers van Ta-
ta Steel IJmuiden en veel vragen 
en zorgen bij hen oproept. De col-
leges delen deze vragen en zor-
gen. ‘Onze verbondenheid met 
Tata Steel IJmuiden en haar me-
dewerkers is groot’, aldus de col-
leges in hun gezamenlijke reactie. 
‘Tata Steel is immers al meer dan 
100 jaar een belangrijke motor in 

de economie van de IJmond en 
de grootste werkgever in deze re-
gio. De bezuinigingen raken onze 
inwoners, evenals de toeleveran-
ciers en andere bedrijven in de 
IJmondgemeenten die voor Tata 
werken. We houden als IJmond-
gemeenten contact met de direc-
tie van Tata Steel over de bezuini-
gingen en de gevolgen voor de 
werkgelegenheid. Uiteraard vol-
gen we de situatie nauwgezet en 
zullen we waar nodig overleggen 
met de MRA, de provincie en het 
rijk. Vanuit onze maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid blijven 
we ook het gesprek voeren met 
Tata Steel IJmuiden over de toe-
komst. Naast werkgelegenheid 
gaat het dan over Techport, de re-

alisatie van de roadmap 2030 (25 
maatregelen om de voornaam-
ste bronnen van overlast voor de 
omgeving aan te pakken) en de 
duurzaamheidsambities om de 
CO2-uitstoot te verminderen.
Tata Steel IJmuiden produceert 
een hoogwaardige kwaliteit staal 
waarbij het bedrijf innovatieve 
productieprocessen toepast. Tata 
Steel Europe geeft aan dat de be-
zuinigingen deels nodig zijn om 
verdere innovaties te versnellen 
op weg naar een klimaatneutrale
productie van staal. Er liggen vol-
op kansen om de CO2-uitstoot te 
verminderen. Tata Steel IJmuiden 
en de IJmondgemeenten hebben 
elkaar hierbij nodig en blijven 
daarin nauw samenwerken.’

De Westbroek wint opnieuw Lego League
Velserbroek - Het is inmiddels 
vaste prik: de laatste woensdag-
middag van november vertrek-
ken de Lego League teams van 
vele basisscholen in de regio 
Noord-Holland Noord naar In-
Holland Haarlem. Daar strijden ze 
voor de felbegeerde Champion-
ship Award van de regionale �na-
le van de First Lego League. Deze 
wedstrijd daagt de kinderen uit 
om met behulp van een program-
meerbare Lego robot verschillen-
de opdrachten op de wedstrijdta-
fel uit te voeren. Hierbij is het ook 
van belang een robot te ontwer-
pen die zoveel mogelijk verschil-
lende opdrachten kan uitvoeren. 
Deze opdrachten worden ‘missies’ 
genoemd en hebben naast dit 

technische deel ook elk jaar een 
thema waarbinnen de kinderen 
een probleem moeten oplossen. 
Dit jaar was het thema ‘city sha-
pers’. De leerlingen onderzochten 
oplossingen voor duurzaam bou-
wen in de wijk.

Op de wedstrijddag wordt er, 
naast alle onderdelen waar je 
voor kunt oefenen, nog een ex-
tra samenwerkingsopdracht ge-
geven. Zo kan de jury alle aspect 
van het project goed beoorde-
len. Bij de robotwedstrijd wist de 
Westbroek in Velserbroek dit jaar 
de prijs binnen te slepen voor het 
hoogst aantal behaalde punten. 
Deze overwinning kreeg nog ex-
tra glans, doordat De Westbroek 

voor het tweede jaar op rij ook de 
‘Championship Award’ heeft ge-
wonnen! Dit is de overall hoofd-
prijs van de �nale. Met het win-
nen van deze prijs mag het team 
van De Westbroek in januari mee-
doen aan de BeNeLux �nale in 
Breda. 
Dat er in Velserbroek veel tech-
nisch talent rondloopt mag blij-
ken uit het feit dat ook basis-
school De Hoeksteen twee prij-
zen wist te bemachtigen. Zij won-
nen de prijzen voor de onder-
delen Robotontwerp en de prijs 
voor de beste Programmeurs. 
Ook het team van de Rozenbeek, 
dat als tweede eindigde, mag 
mee naar de BeNeLux �nale. (fo-
to: aangeleverd)

Bingo bij LTC de Heerenduinen
IJmuiden - Vrijdag 13 decem-
ber vindt in het clubhuis van 
LTC de Heerenduinen een bin-
go-avond plaats. Er worden drie 
rondes gespeeld, deelnamekos-
ten bedragen 12,50 euro. Met 
20 mooie prijzen per ronde. In-
clusief: koffie of thee met een 
oliebol of appelflap en diverse 
hapjes.
De opbrengst wordt gebruikt 
om de kleedkamers op te knap-

pen. Iedereen is van harte wel-
kom.
Locatie: Tennisvereniging LTC 
de Heerenduinen, Heerenduin-
weg 12 in IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur, kantine open 19.15 
uur. 

Voor wie zeker wil zijn van 
een plekje: aanmelden op 06-
30494470 of ajhoitinga@hetnet.
nl. (foto: Pixabay) 
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Telstar krijgt de complimenten, 
Jong Ajax de punten

Telstar heeft zichzelf te kort 
gedaan. Ondanks een flink 
aantal kansen blijven de Vel-
senaren op 2-3 steken. De 
withemden komen in de slot-
fase knap terug van een 0-3 
achterstand. De tijd is tekort 
om de verdiende gelijkmaker 
in te schieten of te koppen.

De beginfase is voor Telstar. 
Jong Ajax wordt op eigen helft 
teruggedrongen. In de 9e mi-
nuut krijgt Charlie Gilmour 
een levensgrote kans. Na goed 
voorbereidend werk van Mar-
cus McGuane en Shayne Patty-
nama schiet hij over. Twee mi-
nuten later wil de bal er niet in. 
Uit een hoekschop van Antho-
ny Berenstein kopt Senne Ly-
nen de bal in. Dominik Kotar-
ski voorkomt de 1-0. Enkele se-
conden later stuit Reda Khar-
chouch op de doelman. In de 
rebound verdwijnt de bal van 
Senne Lynen net naast. Tegen 

de verhouding in komt Jong 
Ajax in de 21e minuut op voor-
sprong. Telstar krijgt de bal niet 

weg. Het leer rolt voor de voe-
ten van Jasper ter Heide. Vanaf 
de rand van de zestien schiet hij 
raak: 0-1. Na ruim dertig minu-
ten schiet Lassina Traoré de bal 
hoog over. Na deze kans is het 
weer tijd voor Telstar. In de 39e 
en 41e minuut is Reda Khar-
chouch dicht bij de gelijkmaker. 
De eerste keer schiet hij de bal 
laag in. Dominik Kotarski krijgt 
nog net zijn handschoen tegen 
de bal. De tweede keer kan hij 
koppend de bal te weinig vaart 
meegeven. 

In de tweede helft hangt de ge-
lijkmaker in de lucht maar Tel-
star krijgt de bal niet over de 
doellijn. Jong Ajax scoort wel. 
Vanaf de stip. Een duwtje in de 
rug van Lassina Traoré wordt 
bestraft. Bovendien ontvangt 
boosdoener Anthony Beren-
stein ook nog eens geel. Ca-
rel Eiting schiet via de paal de 
bal binnen: 0-2. Na de dubbele 
wissel gaat Telstar nog meer op 
jacht naar de aansluitingstref-

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 6 december 20.00 uur Telstar - NAC Breda

Supportersavond bij Telstar
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 beleidsplan richting 2026 
met meerdere mijlpalen gaande-
weg. Wat is er het afgelopen jaar 
bereikt? Wat kunt u het komen-
de seizoen verwachten op het 
gebied van onder andere stadi-

on ontwikkeling en de sportieve 
ambities en andere kwesties die 
aan het beleidsplan gelinkt kun-
nen 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 u 
om zichzelf op te geven via www.
sctelstar.nl. Er is een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar.

Telstar deelt uit: jeugd 
gratis naar Telstar - NAC
Er staat een belangrijke maand op 
de agenda voor de Witte Leeuwen. 
Thuiswedstrijden tegen NAC, Ajax 
en Jong AZ terwijl Telstar ook nog 
op bezoek mag in Doetinchem. 
Een maand waarin de steun van 
onze supporters nog harder no-
dig is dan normaal. Gaan we sa-
men het Rabobank IJmond Stadi-
on een onneembare vesting ma-
ken? Gaan de Witte Leeuwen stun-
ten tegen Ajax?

In verband met de bekerwedstrijd 
tegen Ajax op 18 december plaat-
sen wij een extra tribune. Deze 
wordt op dinsdag 3 en woensdag 
4 december opgebouwd en zal 
ook gebruikt worden in de wed-
strijden tegen Jong AZ en NAC 
van komende vrijdag. En rondom 
Telstar - NAC delen wij graag uit!

Naast de wedstrijden van Telstar 
die u omcirkeld heeft in uw agen-
da, laat uw agenda u ook zien dat 

december bij uitstek de maand is 
om cadeaus te geven, maar ze-
ker ook te ontvangen. Daar doen 
wij graag aan mee! Komende vrij-
dag stellen wij onze Noord-tribu-
ne open voor de jeugd t/m 16 jaar. 
Het enige wat je daarvoor hoeft te 
doen is het formulier in te vullen. 
Na het invullen van dit formulier 
ontvang jij in de loop van de week 
informatie over het verkrijgen van 
jouw kaart voor de wedstrijd Tel-
star - NAC van komende vrijdag. 
Wij hebben jullie steun hard no-
dig, en wat is er mooier dan ca-
deaus uitdelen?

Graag het formulier in zijn ge-
heel invullen. Je ontvangt 1 kaart 
per persoon. Wil je met meerdere 
mensen komen? Vul dan meerde-
re keren met andere gegevens het 
formulier in. De actie is alleen gel-
dig voor de Noord-tribune. 
Het formulier is te vinden op onze 
website. (foto: aangeleverd)

Telstar en FC Dordrecht OldStars 
teams spelen bilateraal
Op vrijdag 8 maart 2019 speel-
de Telstar de uitwedstrijd tegen 
FC Dordrecht. Op diezelfde dag 
ontvingen de walking football 
spelende Telstar OldStars de 
FC Dordrecht OldStars voor het 
spelen van een w.f. wedstrijd 
voorafgaand aan de wedstrijd 
van de profteams in de Keuken 
Kampioen Divisie.

Omdat de Nederlandse walking 
football teams hebben aangege-
ven geen interesse te hebben in 
het opzetten van een competitie, 
maar bewust opteren voor het 
spelen van toernooien en ‘bilate-
raaltjes’, werd hiermee een aanzet 
gegeven voor een nieuwe succes-
volle uitwerking van het sociale 
aspect van walking football.
Ook in het competitieschema 
2019-2020 van de KKD tre�en Tel-
star en FC Dordrecht elkaar twee-
maal. De wedstrijd FC Dordrecht 
– Telstar van vrijdag 22 november 
was een goede aanleiding voor 
het tegenbezoek van de IJmui-
dense OldStars.
Telstar’s Menno Klaver legde het 

contact met zijn evenknie bij 
FC Dordrecht voor het voorbe-
reidende werk en de medewer-
king van Telstar resulteerde zelfs 
in een voor deze uitwedstrijd 
ter beschikking gestelde Jan de 
Wit touringcar mèt uitstekende 
chau�eur.
Tien minuten na het vertrek van 
de zwarte bus met de Telstar 
profs vertrok vrijdagmiddag de 
witte bus - verschil moet er zijn - 
van het OldStarteam om via het 
epicentrum van randstad �les de 
reis naar Dordrecht te maken. Tij-
dens de rit gaf assistent trainer 
Bjorn Gans (onze reguliere trainer 
Hans van Bakel ontbrak ivm een 
eerdere afspraak) een toelichting 
op de teamopstellingen.
Omdat de Telstar OldStars vol-
doende spelers beschikbaar had-
den om twee teams te vormen, 
had FC Dordrecht eveneens een 
tweede team samengesteld uit 
regionale walking footballers. Op 
het hoofdveld in het Riwal Hoog-
werkers Stadion aan de Kromme-
dijk waren twee velden uitgezet 
en vanaf zes uur zijn daarop door 

de vier teams twee wedstrijden 
gespeeld.
Na de sportieve inspanningen 
verzamelden alle OldStars zich 
in het FC Dordrecht Spelershome 
voor ‘de derde helft’, waar een 
drankje en een heerlijk bu�et on-
misbare onderdelen van waren. 
Dit als aanloop naar het hoofd-
gerecht van de avond, de wed-
strijd van FC Dordrecht tegen 
Telstar. De gastvrijheid van onze 
gastheren culmineerde in de uit-
nodiging voor een bezoek aan 
de Business Lounge en de gele-
genheid om de wedstrijd te be-
kijken vanaf het verwarmde busi-
ness terras.
De �levrije terugreis naar IJmui-
den was als gevolg van de 3 – 2 
overwinning van Telstar uiteraard 
een vrolijke aangelegenheid, met 
Ierse vloeibare doping die er sa-
men met het oefenen van ‘Mol-
ly Malone’ aan bijdroeg dat we in 
opperbeste stemming ruim voor 
middernacht weer arriveerden bij 
het Rabobank IJmond Stadion.
Dank aan allen die dit mogelijk 
maakten! (foto: aangeleverd)

fer. Glynor Plet krijgt een ge-
weldige kans maar mikt naast. 
In de 68e minuut stoomt Senne 
Lynen over de rechterflank op. 
De bal uit zijn voorzet wordt 
door Reda Kharchouch naast 
geschoten. Eén minuut later 
is het aan de andere kant wel 
raak. Uit een counter scoort 
Jurgen Ekkelenkamp 0-3. Hij 
lijkt het duel in het slot te gooi-
en maar Telstar toont veer-
kracht. De withemden komen 
door een doelpunt van Ilias 
Bronkhorst op 1-3. In de 85e mi-
nuut profiteert de invaller van 
balverlies van Kik Pierie. Nog 
geen 120 tellen later brengt 
Reda Kharchouch de spanning 
weer terug. Carel Eiting schopt 
in het strafschopgebied Charlie 
Gilmour onderuit. De Velsense 
topscorer schiet vanaf elf meter 
raak: 2-3. In de resterende tijd 
gaat Telstar nog meer opportu-
nistischer voetballen maar de 
verdiende gelijkmaker wordt 
niet meer gescoord. (Marja Kor-
bee, foto’s: 1963-pictures.nl)

Opstelling Telstar: 12. Sven 
van der Maaten, 4. Char-
lie Gilmour, 6. Frank Kor-
pershoek, 7. Elayis Tavsan 
(60e min. 29. Glynor Plet),  8. 
Senne Lynen, 9. Reda Khar-
chouch, 11. Anthony Beren-
stein, 14. Marcus McGuane, 
18. Benaissa Benamar, 21. 
Anass Najah (60e min. 17. 
Sven van Doorm) en 25. Shay-
ne Pattynama (70e min. 13. 
Ilias Bronkhorst). 
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Makkelijke zege Stormvogels
in en tegen zwak Beverwijk
In en tegen Beverwijk heeft Storm-
vogels een dikke 0-5-overwinning 
geboekt en gezien de vele kan-
sen had deze uitslag makkelijk de 
dubbele cijfers kunnen halen. Zo-
wel in de eerste als in de tweede 
helft was het team van invaller-
trainer Bert van Duijvenbode, die 
opnieuw niet kon beschikken over 
een zestal spelers, heer en mees-
ter. De tweede helft werd het een-
richtingsverkeer, omdat na pl.m. 
10 minuten de conditie van de Be-
verwijkers steeds slechter werd. 
Topscorer Patrick Krop scoorde 
een hattrick.

Vanaf het begin zette Stormvogels 
tegenstander Beverwijk meteen 
op haar helft vast en binnen twee 
minuten zag José Leone zijn kop-
bal rakelings over gaan; acht mi-
nuten later moest de Beverwijks 
doelman Rick van der Linden al-
les de kast  halen om een afstands-
schot van Joachim Aukes onscha-
delijk te maken.
Na een kwartier ging een kopbal 
van Leone het doel in, maar van-
wege buitenspel geannuleerd. 
Met nog ruim een kwartier te spe-
len probeerde Stormvogels van 
alles de score voor de rust nog te 
openen, maar al de geboden kan-

sen werden om zeep geholpen: 
na een combinatie tussen Krop en 
Brian Ezeoke belandde de bal op 
de paal en op een kopbal van op-
nieuw Krop bracht doelman Van 
der Linden redding. 
In de slotminuten werd Bever-
wijk tot tweemaal aan toe nog iets 
gevaarlijk, want na een diepte-
pass verscheen Mike van der Hei-
de alleen voor doelman Floris Ser-
né, maar door te gehaast schie-
ten vloog de bal ver naast. Op 
slag van rust stopte Serné een in-
zet van Raymond van Balen. Rust-
stand 0-0.
Acht minuten in de tweede helft 
nam Stormvogels de een zeer ver-
diende leiding: na een aanval via 
vele schijven belandde de bal voor 
de voeten van Brian Ezeoke, die 
als laatste schakel de bal richting 
Krop deponeerde en half vallend 
wist hij doelman Van der Linden te 
passeren, 0-1.

Zeven minuten later stuurde Hu-
seyin Yilmaz op rechts de zeer 
actieve verdediger Stijn van der 
Voort de diepte in en hij wist de 
bal richting Krop te krijgen die 
de bal voor de tweede keer in het 
doel kon glijden, 0-2. Halverwege 
de tweede helft volgde een heel 

lange en succesvolle rush van Van 
der Voort: diagonaal vloog hij van 
rechts naar links over het veld om 
vervolgens Leone een niet te mis-
sen kans te bieden, 0-3.

De conditie van Van der Voort was 
als een paard, getuige het feit, dat 
hij in de zeventigste minuut na 
een lange rush het strafschopge-
bied binnen vloog om vervolgens 
onderuit gehaald te worden: straf-
schop en rood voor Mart Com-
mandeur. Krop werd daardoor in 
staat gesteld zijn derde doelpunt 
ofte wel een hattrick te scoren, 0-4.
Het laatste kwartier was Wolthuis 
behoorlijk in beeld: randje buiten-
spel scoorde hij, maar hij werd af-
gevlagd; daarna kwam Leone na 
een dieptepass alleen voor doel-
man Van der Linden, maar ging 
voor eigen succes in plaats van de 
bal naar Wolthuis te schieten. Drie 
keer is scheepsrecht! Dit gold dui-
delijk voor Wolthuis, want twee 
minuten voor tijd wist hij een as-
sist van Rowan van Eijk om te bui-
gen in een doelpunt, 0-5. Gezien 
de vele gemiste kansen een veel 
te laag uitgevallen uitslag.
Zaterdag komt het team van oud-
trainer Jeroen Kroes, FC Castricum, 
naar Zeewijk.

Kampioenen bij RKVV Velsen
Afgelopen weekend werd de O12-1 van Velsen ongeslagen kampioen, een prima prestatie.  Enkele uren la-
ter herhaalden de mannen van O19-1 na een enerverende pot tegen ADO’20 dat kunstje. Ook deze pres-
tatie is een felicitatie waard. (foto’s: aangeleverd)

IJmuiden wint topper
De topper in de derde klasse A 
tussen VV IJmuiden (nummer 3) 
en de Kon. HFC (nummer 2) was 
er een om op voorhand van te ge-
nieten.
Het was gelijk te zien dat beide 
teams aan elkaar gewaagd waren. 
De kansen waren over en weer en 
het spel was ook leuk om te zien. 
De kansen van IJmuiden konden 
in de eerste helft niet worden be-
nut. Het waren Milan van Essen, 
Je� rey Prinsse en Mick Dubbe-
laar aan wie de kansen niet be-

steed waren. Het was Tom Hoog-
endijk die bij IJmuiden gelukkig 
de nul hield.
De tweede helft was ook een zeer 
goed niveau. IJmuiden was ster-
ker en de kansen kwamen weer. 
Het was Milan van Essen die de 
bal 5 minuten na rust in de goal 
kopte op aangeven van Joshua 
Dominiques.
Het spel bleef op en neer gol-
ven. De toeschouwers genoten 
van een prachtig schouwspel. En 
er waren kansen voor Kon. HFC 

maar in de afronding was het al-
lemaal te gehaast. IJmuiden kon 
er een paar keer goed uitkomen. 
De beslissing viel pas laat toen 
Achmed Othman de 2-0 binnen 
schoot na loslaten van de keeper 
na een schot van Milan van Essen.
Door de overwinning klimt IJmui-
den weer naar een tweede plaats 
in de ranglijst.

Zaterdag speelt IJmuiden in 
Edam tegen EVC om 14.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

VSV ligt op koers
De doelstellingen van de zaterdag 
en zondag 1 van VSV zijn verschil-
lend. De zaterdag 1 gaat voor de 
rechtstreekse promotie terwijl het 
jonge zondag 1 tevreden zal zijn 
met een plaats in het bovenste rij-
tje. Met een knappe uitoverwin-
ning op zaterdag bij het nog onge-
slagen Hoofddorp en een terecht 
gelijk spel op zondag blijft VSV op 
koers om deze doelstellingen te 
bereiken. 
De zaterdag 1 reisde niet met een 
geheel gerust gevoel naar Hoofd-
dorp af, want dit team was nog on-
geslagen en dus een belangrijke 
concurrent voor VSV. Wel was het 
duidelijk dat er een andere instel-
ling dan tegen Terrasvogels zou 
moeten worden getoond. De start 
was veelbelovend want na 3 minu-
ten kopte Wesley van der Wal kei-
hard raak (0-1), maar lang kon het 
team van VSV niet van deze voor-
sprong genieten want een paar mi-
nuten later maakte Mick Wever na-
mens Hoofddorp de gelijkmaker 
(1-1). Deze stand bleef tot de rust 
gehandhaafd en voor trainer Paul 

Meinders kwam de rust zeer gele-
gen om de ploeg weer op scherp te 
stellen. Met het inbrengen van Ray-
mond Barends kwam er meer ba-
lans in het team en maakte Donny 
Klok met 2 doelpunten weer eens 
het verschil, zodat deze wedstrijd 
met een 1-3 overwinning kon wor-
den afgesloten. Met nog 2 thuis-
wedstrijden tegen respectievelijk 
Haarlem/Kennemerland en THB te 
gaan heeft VSV de uitdaging om als 
winterkampioen en met een perio-
detitel op zak het jaar 2019 goed af 
te sluiten. 
Op zondag kwam Zwanenburg op 
bezoek en het niveau van beide 
teams ontloopt elkaar heel weinig 
zodat een spannende pot in het 
vooruitzicht lag. De omstandighe-
den waren met een schraal zonne-
tje goed te noemen en beide teams 
gaven � ink gas om daarmee gelijk 
het verschil te maken. VSV kwam in 
het begin echter beter voor de dag 
en na een kwartier spelen werd een 
lange pass van Danny de Jong door 
de snelle Rick Michielsen met een 
strak laag schot in de linker hoek 

prima afgerond. (1-0). Daarna nam 
Zwanenburg het initiatief over en 
wist uit 2 standaardsituaties de ge-
lijkmaker en even later zelfs de 1-2 
te scoren. Deze stand werd tot de 
rust gehandhaafd, zodat VSV de 
uitdaging had om na de rust op 
zoek naar de gelijkmaker te gaan. 
Dit bleek nog niet zo’n makkelij-
ke opgave aangezien de verdedi-
ging van Zwanenburg goed over-
eind bleef. VSV zette daarom tegen 
het einde van de wedstrijd nog een 
tandje bij en bij het nemen van een 
corner werd de mee opgekomen 
Maurits de Bie binnen de 16 om-
ver gekegeld. De daarop volgende 
penalty werd door Daan Tervoort 
onberispelijk ingeschoten. (2-2). 
VSV had in de resterende minuten 
via Florent Lievense zelfs nog tot 2 
keer toe de kans om nog de over-
winning te pakken, maar zijn kop-
ballen gingen rakelings naast. Met 
nog 3 wedstrijden in 2019 te gaan 
kan VSV zich richting ‘veilig’ spelen 
en zal 2020, bij het slagen in de-
ze opzet, in het teken staan om zo 
hoog mogelijk te eindigen.

Velsen wint in Hoorn
Er komen zware weken aan voor 
de formatie van trainer Martin 
Haar. Vandaag de uitwedstrijd 
tegen Hollandia dat op dit mo-
ment de tweede plaats inneemt. 
Volgende week komt Hooge-
veen op bezoek de ploeg die tot 
vandaag de ranglijst aanvoert. 
Een schone taak voor Velsen om 
te beginnen in Hoorn.
Van meet af aan nam Hollandia 
het initiatief tegen een Velsen 
dat opereerde vanuit een ge-
sloten verdediging. Het eerste 
schot van Milan Vissie verdween 
hoog over het doel en een inzet 
van Sven Deen scheerde voor-
langs. Toch had Velsen na een 
kwartier een mogelijkheid toen 
een kopbal van Gilermo Pengel 
het doel op een haar miste. Hol-
landia was veelvuldig in balbe-
zit maar gevaarlijk was de thuis-
ploeg voorlopig niet. Velsen – 
minder in de aanval – was wel 
e� ectiever:  een voorzet van An-
gelo Beck werd bij de tweede 
paal door Marc Kloosterboer te-
rug gekopt werd op Mischa Plug 
die hoog opspringend doelman 
Joey Wiese het nakijken gaf: 0-1. 
Dat kwam aan bij Hollandia dat 
direct een tandje bij zette wat 
twee minuten later succes op-
leverde. Mukthar Zwagerman 
schoot via de handen van Nino 
Pels raak: 1-1.
Direct na de rust een korte cor-

ner van Zeno van Ooijen op An-
gelo Beck. De voorzet belandde 
in een mêlee van spelers voor 
het doel en verdween via Giler-
mo Pengel in de kruising. 1-2. Pa-
trick Castricum, ingevallen voor 
Daniël Zuiverloon, werkte een 
kans in het zijnet waarna aan de 
overkant Remco van Dam de bal 
van de doellijn moest halen na 
een combinatie tussen van Mark 
Zwagerman en Sven Deen. Hol-
landia ging voor de gelijkma-
ker en had even later succes. 
Niek Reus gaf een steekballetje 
op Joost Ruttenberg: 2-2. Velsen 
moest met nog zo’n twintig mi-
nuten op de klok zien vol te hou-
den terwijl lastpak Patrick Cas-
tricum aan de andere kant de 
Hoornse verdediging het nodi-

ge werk bezorgde. De paal red-
de Velsen van een achterstand 
toen Bart Spil de bal loeihard via 
de staander naast kogelde waar 
iedereen de beslissing in Hoorns 
voordeel verwachtte. Die be-
slissing kwam er wel maar dan 
aan de andere kant. Kort voor 
tijd werd Patrick Castricum door 
Nick Reus in het strafschopge-
bied onderuit gehaald. Mischa 
Plug verzilverde vanaf elf meter 
dit buitenkansje. 2-3 een moker-
slag voor Hollandia dat met man 
en macht de aanval zocht. Uit-
eindelijk slaagde Velsen erin de 
overwinning uit het vuur te sle-
pen. Volgende week als gezegd 
is Hoogeveen in Driehuis de te-
genstander. (foto: Frans van der 
Horst)
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Jan Schrama heeft liederen 
verzameld op USB-stick
Regio - De regionaal beken-
de componist en tekstschrijver 
Jan Schrama (72), woonachtig in 
Heemskerk en voorheen in Vel-
sen-Noord, maakte in de loop der 
jaren diverse liederen over deze 
streek. 
Ze zijn al geruime tijd gratis te be-
luisteren en te downloaden via 
de website van Kennemer Delta 
en kunnen nu ook op een USB-
stick worden aangeschaft. De 
USB-stick wordt in een jewel case 

verpakt met daarbij een boek-
je waarin onder meer de namen 
van de ongeveer 320 deelnemen-
de artiesten uit de regio IJmond 
staan vermeld. 
Op deze wijze brengen zij met 
hun muzikale bijdragen de tek-
sten over de regionale geschie-
denis tot leven. Er is een voorlo-
pige oplage van vijftig USB-sticks 
uitgebracht. Bestelinformatie is 
op www.kennemerdelta.nl te vin-
den. (foto: aangeleverd)

Inzamelactie DE-punten 
voor Voedselbank
Velsen - Na het succes van de 
eerdere inzamelingsactie van 
Douwe Egberts punten in 2017 
wordt dat als kerstactie dit jaar 
herhaald door Voedselbank Vel-
sen. Doel is om zoveel mogelijk 
DE-punten te verkrijgen die via 
de landelijke actie van Lions Ne-
derland kunnen worden omge-
zet in pakken ko�e voor de lo-
kale Voedselbanken. Douwe Eg-
berts werkt ruimhartig mee met 
deze actie, en biedt zelfs steun 
door het beschikbaar stellen van 
fraaie inzameldozen.
Die inzameldozen worden neer-
gezet in vrijwel alle supermarkten 
in de Gemeente Velsen, en ook in 
de wijkcentra en de beide bibli-
otheken. Regelmatig worden ze 
geleegd om de ingeleverde pun-

ten veilig te stellen.
Voedselbank Velsen zet zich in 
voor huishoudens die niet meer 
in staat zijn om dagelijks het 
brood op de plank te krijgen door 
ze wekelijks een gratis voedsel-
pakket aan te bieden. Voedsel-
bank Velsen werkt samen met de 
Stichting SOCIUS Maatschappelij-
ke Dienstverleners die de intake 
met advies voorstel van toela-
ting, de regelmatige hercontrole 
en de begeleiding van onze klan-
ten verzorgt. Voor het aanvragen 
van een voedselpakket kan men 
een afspraak maken met SOCIUS 
via tel. 088 - 88769000.
Nieuwe vrijwilligers voor Voed-
selbank Velsen kunnen zich mel-
den via mail info@voedselbank-
velsen.nl.

La Familia ontroert 
met musicalmelodieën
IJmuiden - Ongeveer tachtig 
senioren genoten vrijdagmid-
dag van bekende liedjes uit di-
verse musicals in woonzorg-
centrum Velserduin. De in 2011 
landelijk doorgebroken act La 
Familia (destijds als Opera Fa-
milia) trad er op en bracht een 
mooi, afwisselend programma. 
Het muzikale gezin was dit keer 
niet compleet, want dochter 
Belinda is onlangs bevallen van 
een zoon en staat daarom eni-
ge tijd niet op het podium.

Na een ode aan hun kersverse 
kleinzoon bracht het zingende 
echtpaar Paul en Carla een hom-
mage aan de musical, met werk 
uit onder meer Cats, Evita en West 
Side Story. Ook het Nederland-
se lied werd niet vergeten, want 
in ons land was de revue min of 
meer de voorloper van de musi-
cal en dus werd een medley inge-
zet met de bekendste liedjes uit 
de legendarische theaterproduc-
tie De Jantjes. 
Ook het stuk All I Ask Of You uit 
The Phantom Of The Opera werd 
gezongen, een lied dat voor de 
twee artiesten een bijzondere be-
tekenis heeft, het is namelijk het 
lied dat ook tijdens hun eigen 
bruiloft werd gezongen. Volgen-
de maand zijn de twee 12,5 jaar 

getrouwd. Met een van Neder-
landse tekst voorziene uitvoering 
van The Second Waltz (Shostako-
vich) kreeg het echtpaar het pu-
bliek in beweging. Er werd van 
links naar rechts geschommeld 
en met de armen bewogen, een 
enkeling waagde zelfs een dansje 
met een van de aanwezige activi-
teitenbegeleiders. 
De afsluiting van het optreden 
werd gevormd door het stuk 
You’ll Never Walk Alone, waarvan 
velen amper nog weten dat het 
oorspronkelijk ook uit een mu-
sical afkomstig is. Het werd na-
melijk geschreven voor de Ame-
rikaanse theaterproductie Ca-
rousel, die in 1945 voor het eerst 
te zien was. Latere versies van 
het nummer, zoals die van Ger-
ry & The Pacemakers en in ons ei-
gen land die van Lee Towers, zijn 
bij een veel breder publiek be-
kend. Het optreden van La Fami-
lia in Velserduin werd mogelijk 
gemaakt dankzij de stichting Wij 
Voor Jou. 
Met het project Goud Voor Oud 
brengt deze stichting de optre-
dens van La Familia naar zorgcen-
tra in het hele land, zodat de be-
woners er kunnen genieten van 
een heerlijke middag vol muziek 
die ze echt raakt. (tekst: Bos Me-
dia Services/foto: Ton van Steijn)

Thuis in Santpoort
Voorplaats, 
kern van Santpoort
Santpoort - De Voorplaats vormt 
samen met de naaste omgeving 
de oude kern van het dorp Sant-
poort. Wegen die toen al beston-
den, waren de huidige Hoofd-
straat, Huis ten Biltstraat en de 
Vlugthovenstraat.
De Voorplaats maakte oorspron-
kelijk deel uit van de oude hof-
stede Velserhooft, die zich uit-
strekte naar het noorden toe 
richting Driehuis en waarvan de 
naam nog terug te vinden is in 
de Velserhooftlaan en de Velser-
hooft�at. Het was een van de 
grootste en fraaiste hofsteden 
van Velsen. 

Een voorplaats is een deel van 
een buitenplaats dat vóór het 
centrale gedeelte van die buiten-
plaats ligt, waar het huis staat, 

omringd door fraaie tuinen, en 
daarvan gescheiden wordt door 
een weg. In het geval van Velser-
hooft was dat de huidige Kerk-
weg, vroeger het Voet- of Kerk-
pad.

De mensen die op en rond de 
Voorplaats woonden, vonden 
werk bij boerenbedrijven, ble-
kerijen, herbergen (w.o. De ro-
de Valck, later De groene Valck), 
die rond de woonkern lagen, bui-
tenplaatsen (w.o. Velserhooft) 
en later in de bloembollenteelt. 
Zo groeide de oude woonkern 
steeds verder uit tot een waar 
dorp.

Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Maandelijkse rondleiding 
Museumhuis Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 8 decem-
ber vindt weer de maandelijkse 
rondleiding door huis en tuinen 
van Beeckestijn plaats. De rond-
leiding, een week later in ver-
band met de vorige week gehou-
den Kerstfair,  gaat van start om 
11.00 uur.

Een deskundige gids neemt be-
langstellenden mee op een wan-
deling door Huis en tuinen. Op-
geven kan via www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/bui-
tenplaats-beeckestijn. Deelname 
kost 9 euro p.p. (leden Nantuur-
monumenten 5 euro). 

Open dag laatste 
Velsense veehouderij
Santpoort - Zaterdag 7 decem-
ber kunnen belangstellenden 
tussen 10.00 en 15.00 uur een 
kijkje nemen bij de laatste melk-
veehouderij van de gemeente 
Velsen: boerderij Westerhoeve. 
Kom op deze open dag ontdek-
ken waar je zuivel en vlees van-

daan komt. Na de ontmoeting 
met onze boerderijdieren staat er 
een lekker kopje warme chocola-
demelk en erwtensoep van Sant-
poorts weidevlees voor iedereen 
klaar. Het adres is Middenduiner-
weg 80 in Santpoort. (foto: aan-
geleverd)

Try Out ‘De Troje Trilogie’ 
door Tokodrama

Velsen - Tokodrama speelt zon-
dag 8 december in het Kraakthe-
ater in Diehuis een try-out van de 
voorstelling  ‘De Troje Trilogie’

Het toneelstuk is een prachtige 
bewerking van het verhaal van 
Sophocles. Troje is gevallen en de 
vrouwen worden als slaven ver-
deeld. Andromache wordt toe-
gewezen aan Neoptolemos. Koos 
Terpstra schreef een fascinerend 
toneelstuk in drie delen over de 
gruwel van oorlogen en het ver-
zet van vrouwen. We zien in de 
drie delen Andromache vechten 
voor haar vrijheid en overtuiging 
en tegen overheersing en onder-
drukking. Een hedendaagse femi-
niste schreef onlangs: ‘Als ik ge-
bruik maak van mijn recht en dat 
verdedig, dan noemt men mij een 
bitch’. Is Andromache inderdaad 
een bitch? Oordeelt u zelf.
Kaarten kunnen gereserveerd 
worden voor 8 december op 
kraaktheater@gmail.com a 10 eu-
ro per stuk. Aanvang: 15.30. (foto: 
aangeleverd)

Klaverjassen bij Full Speed
Velsen-Zuid - Bij Sport Vereni-
ging Full Speed wordt al bijna 
65 jaar geklaverjast. Het zijn al-
tijd gezellige avonden, waar men 
graag nog wat meer deelnemers  
wil verwelkomen. Er wordt ge-
kaart op vrijdagavond vanaf 
20.00 uur, op de eerste en derde 

vrijdag van de maand. Deelname 
kost 2 euro en er zijn altijd leu-
ke prijzen te verdienen. Het club-
huis van de vereniging is te vin-
den aan de Tolsduinerlaan 6, dat 
is tussen de tribune van Telstar en 
gymnasium Felisenum. Bel voor 
meer inlichtingen 06-24973470.

Gemeente controleert 
weer op hondenbezit

Velsen - Niet in alle gemeenten 
wordt tegenwoordig meer hon-
denbelasting geheven. Velsen 
doet dat nog wel en heeft vorige 
week weer controleurs op pad ge-
stuurd. Zij gaan huis aan huis om 
te controleren of bewoners een 
viervoeter in huis hebben en de 
verschuldigde belasting wel be-
talen. Een controleur die vorige 
week Driehuis op zijn lijstje had 
staan vertelt over wat hij zoal te-
genkomt.
,,Vrij gebruikelijk is, dat een huis-
genoot bij wijze van grap net doet 
alsof hij een hond is door te gaan 
bla�en’’, vertelt de controleur. Zijn 
werk wordt vergemakkelijkt door 
de honden zelf. Als hij ergens aan-
belt, starten zij vaak met bla�en 
nog vóór er is opengedaan. ,,Het 
viel gewoonweg op, dat er een 
keer wel een hond in huis was, 
maar niet blafte. Hij bleek doof.’’
Op de vraag of er ook nieuwe klan-

ten gevonden zijn voor de hon-
denbelasting, blijkt het antwoord 
positief. Meest gehoorde motief 
is dan ‘we wonen hier net’ of ‘mijn 
vriendin is net bij mij ingetrokken 
en de hond is van haar’. Een enkele 
keer weet de hondenbezitter niet 
dat er hondenbelasting moet wor-
den afgedragen.
Soms krijgt de controleur ook kri-
tiek over zich heen. Dat het on-
rechtvaardig is dat katten vrij van 
belasting gesteld zijn. Opmerke-
lijk is ook wel het aantal leenhon-
den of logeerhonden in Driehuis, 
vertelt de controleur. Hij vraagt 
dan naar het woonadres van de 
hond in kwestie. Onderling chec-
ken de gemeentes of dat klopt. De 
controleur, die van oorsprong uit 
IJmuiden komt, doet dit werk nog 
niet zo lang, maar met veel plezier, 
vertelt hij als hij weer verder gaat. 
Op naar de volgende voordeur. 
(tekst/foto: Arita Immerzeel)

Lezing Kunst & Kitsch
in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Op dinsdag-
avond 10 december geeft Wil-
lem de Winter in ’t Brederode 
Huys een lezing over zijn loop-
baan en ervaring als antiquair en 
taxateur, aangevuld met diverse 
anekdotes.
De nieuwsgierigheid naar de 
waarde van een geërfd familie-
stuk brengt veel mensen ertoe 
om hun bezit te laten taxeren. 
Hoe ontdek je tussen alle prul-
laria en nageschilderde stukken 
een echt meesterwerk? 
Kunsthandelaar en taxateur Wil-
lem de Winter is sinds 2007 een 
van de vaste experts van ne-

gentiende- en twintigste-eeuw-
se kunst van het veelbekeken 
tv-programma ‘Tussen Kunst & 
Kitsch’. 
In 1999 nam hij de 180-jarige 
kunsthandel E.J. van Wisseling 
& Co, gevestigd aan het Rokin 
in Amsterdam, later in Naarden, 
over en vestigde zich in Haar-
lem. 
De lezing duurt van 20.00 tot 
22.00 uur. De entree is € 6,-.
Aanmelden kan via de websi-
te www.santpoortsbelang.nl. 
Adres: ’t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid.

Zwarte band 
voor judoka’s 
Oyama
Velserbroek - De Velserbroek-
se judoclub OYAMA is weer een 
paar zwarte banden rijker. De ju-
doka’s Mark Wellink en Niels van 
Tunen behaalden zaterdag hun 
1e dangraad judo door met goed 
gevolg het judo examen af te leg-
gen. De judo examens werden 
gehouden in sporthal de Walvis 
in Beverwijk. (foto: aangeleverd)
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Kerstconcert Klavierschippers

Het Belinfante Strijkkwartet en 
het Phoenix Trio in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Op vrijdag 6 decem-
ber om 20.00 uur treedt Het Bel-
infante Quartet op in ‘t Mosterd-
zaadje. Dit jonge, dynamische en 
spraakmakende strijkkwartet is 
opgericht in 2016 en speelt in ka-
mermuziekseries door heel Ne-
derland. Dit jaar wonnen zij de 
Delft Chamber Music Award. Het 
Belinfante Quartet (vernoemd 
naar Frieda Belinfante, celliste 
en de eerste professionele diri-
gente in Europa, bestaat uit: Oli-
via Scheepers en Fiona Robert-
son – viool, Sophie Vroegop – alt-
viool, Pau Marquès i Oleo – cello. 
Uitgevoerd wordt het kwartet uit 
1927 van Henriette Bosmans, zij 
was een goede vriendin van Frie-
da Belinfante. Schotse volksliede-
ren – uit heimwee naar Schotland 
gearrangeerd door Fiona Robert-
son en Robert Schumanns strijk-
kwartet no 1.
De kwartetleden hebben hun 
studietijd in diverse landen afge-
rond, waaronder aan the Royal 
College of Music, Conservatorium 
van Amsterdam, Conservatorium 
Utrecht en het Koninklijk Conser-

vatorium Den Haag. Hoogtepunt 
van het aankomende seizoen is 
o.a. optredens tijdens het Inter-
nationaal Kamermuziek Festival 
Utrecht.

Phoenix Trio
Zondag 8 december om 15.00 uur 
komen drie leden van het Phoe-
nix Ensemble in de combinatie 
van cello, klarinet en viool met 
een bijzonder programma naar ‘t 
Mosterdzaadje. De musici zijn de 
Italiaanse klarinettiste Letizia Elsa 
Maulà, de Italiaans-Duitse celliste 
Sylvia Cempini en de Amerikaans-

Nederlandse violist Ian de Jong.  
Zij weten in deze spannende sa-
menstelling werk uit te voeren 
van Mozart ( Divertimenti), Scar-
latti ( sonate voor trio bewerkt)  
en Nicolas Barci ( Im Volkston). 
Het ensemble is in 2017 in Rot-
terdam opgericht. De leden zijn 
professionele musici afkomstig 
uit Nederland, Duitsland en Ita-
lië. Veel verschillende combina-
ties van instrumenten en een uit-
gebreid repertoire maken dat 
dit Phoenix Ensemble zijn naam 
heeft gevestigd en volop con-
certen geeft in binnen en bui-
tenland. Uit dit grote ensemble is 
voor dit concert Het Phoenix Trio 
bij elkaar. Ze gaan een speciale en 
levendige concertervaring ver-
zorgen, waarin naast het beken-
de plaats is voor het nieuwe.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook: www.mosterdzaad-
je.nl. (foto strijkkwartet: Foppe 
Schut)

Velsen-Zuid - Show- en accorde-
onorkest de Klavierschippers uit 
IJmuiden bestaat al meer dan 35 
jaar.

Het eerste optreden was begin 
1982 ter gelegenheid van 20 jaar 
V&D in IJmuiden.
Op zondagmiddag 15 december 

geeft het orkest een kerstconcert 
in het gebouw van de
IJmuider Harmonie aan de Tols-
duinerlaan in Velsen-Zuid. Aan-
vang 14.00 uur, zaal open 13.30 
uur.
Een kaartje kost 7,50 euro in-
clusief een kopje ko�e of thee. 
Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de 
zaal of te reserveren via bestuur@
klavierschippers.nl. Parkeren kan 
gratis op het parkeerterrein te-
genover het Telstar stadion.
De bezetting van het orkest be-
staat uit 14 accordeons met de 
ondersteuning van drummer, 
keyboard en elektronische bas 
om zoveel mogelijk soorten mu-
ziek te kunnen spelen.
Vocaal een zangeres. Aan dit con-
cert werkt ook mee de bekende 
�uitiste Liesbeth van der Blom.
Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Wim Notenboom die 
ook het programma aan elkaar 
praat. (foto: aangeleverd)

Door Pieter Vermeulen Museum en #Brak
Fotowedstrijd: klimaatverandering 
in onze achtertuin
Velsen - Op 8 december start 
het museum in samenwerking 
met Brak IJmuiden de fotowed-
strijd ‘klimaatverandering in on-
ze achtertuin’. Fotografeer ka-
bouter Pietertje in een situatie 
waarbij klimaatverandering in de 
eigen omgeving in beeld wordt 
gebracht. 
Dat kan natuurlijk op heel veel 
verschillende manieren. Het kan 
zijn dat je de aanpassingen die 
zijn genomen ten aanzien van 
het klimaat zoals een groen dak 
in beeld wilt brengen, een situ-
atie waarbij juist de uitdaging 
zichtbaar wordt of misschien wil 
je een bijzonder plantje of diertje 
vastleggen dat in onze omgeving 
terecht is gekomen door dat ver-
anderende klimaat. Beroepsfoto-
graaf en tevens jurylid Mark Sas-
sen is 8 december de hele mid-
dag aanwezig om tips en aanwij-
zingen te geven. Het Pietertje dat 
op de foto niet mag ontbreken, 
kan door kinderen boven de 12 
jaar en volwassenen terplekke in 
een workshop gemaakt worden, 
kosten 2,50 euro. 
Een kant en klaar Pietertje kan 
worden aangeschaft voor 4 euro.  
De winnende foto zal worden ge-
publiceerd in het boek ‘Pietertje 
gaat voor groen’. 
Verder ontvangt de fotograaf een 
prijzenpakket vol met duurzame 
artikelen. Uitleg en voorwaarden 
voor de fotowedstrijd worden op 
8 december in het museum ver-

strekt. Op die dag wordt om twee 
uur ook een nieuwe expositie ge-
opend in het museum aan de 

Driehuizerkerkweg in Driehuis. 
Zie ook: www.pietervermeulen-
museum.nl. (foto: aangeleverd)

Pierewaaien
IJmuiden - Vreemd stil was het op de Zuidpier zaterdagmiddag om een uur of vier. Wel goed toeven, zo 
badend in bijzonder strijklicht van een zachte winterzon. En waar bij Den Helder niet gezocht kon worden 
naar vermiste opvarenden van een gezonken viskotter door te hoge golven, werd de pier in IJmuiden om-
ringd door een vlakke zee. Windstil was het. Stilte voor de storm? (tekst/foto: Arita Immerzeel)

Ideeën voor Havenstad IJpoort 
worden steeds concreter
Regio - De mensen die wellicht 
in de nabije toekomst hun baan 
verliezen bij Tata Steel door de 
aangekondigde reorganisatie, 
zouden allemaal aan het werk 
kunnen blijven wanneer de 
ontwikkeling van Havenstad 
IJpoort groen licht zou krij-
gen. Dat stellen de initiatiefne-
mers in de eerste nieuwsbrief 
die vorige week is verzonden. 
Het project Havenstad IJpoort, 
een idee van architect Pieter 
van Duijn, voorziet in volledige 
stopzetting en demontage van 
het staalbedrijf en vervolgens 
de bouw van een stadswijk op 
die locatie.

Het spraakmakende plan van de 
in Wijk aan Zee wonende archi-
tect is in de afgelopen maanden 
verder uitgewerkt, waarbij on-
der meer verdere invulling is ge-
geven aan de detaillering van het 
gebied. ,,Door de zones tussen de 
woongebouwen ook in te vullen 
als natuur/speelgebieden heb-
ben we netto 70 hectare aan het 
nieuw te creëren natuurgebied 
kunnen toevoegen, waardoor 

het totaal op 570 hectare groen/
recreatiegebied komt’’, laat men 
weten. In de plannen zijn onder 
meer velden voor voetbal, tennis, 
hockey, handbal en een 27-holes 
golfbaan ingetekend. Ook is 
ruimte gecreëerd voor ongeveer 
vierhonderd tiny houses midden 
in het natuurgebied.

Als het project voet aan de grond 
krijgt, zou dit betekenen dat zich 
uiteindelijk 200.000 mensen in 
de nieuwe stadswijk gaan vesti-
gen. De initiatiefnemers bese�en 
dat dit grote gevolgen heeft voor 
de verkeersbewegingen in de re-

gio. Men stelt: ,,Hoewel de infra-
structuur een zaak van de over-
heid is, hebben wij gemeend het 
project niet afhankelijk te moe-
ten maken van de politieke gril-
len van Den Haag waar het uit-
breiding van de infrastructuur 
betreft. Binnen de projectbegro-
ting is een bedrag van twee mil-
jard euro opgenomen voor een 
betere bereikbaarheid van de re-
gio met zelfs de aanleg van een 
tweede Velsertunnel binnen dit 
budget.’’ 
Zie www.havenstadijpoort.com 
voor uitgebreide informatie. (af-
beelding: aangeleverd)
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Ook huisartsen in Velsen slaan alarm: 
schrijnend zorgtekort aan kwetsbaren

Velsen - Vorige week dinsdag 
sloegen huisartsen alarm en was 
het schrijnend zorgtekort aan de 
meest kwetsbaren in ons wel-
varende land het nieuws van de 
dag. Huisartsen spraken over ‘een 
stille ramp’ en boden een boek-
je vol schrijnende praktijkvoor-
beelden aan aan de leden van de 
Tweede Kamer. Hun hartekreet? 
Chronisch zieken, dementeren-

den en jongeren met psychia-
trische klachten vallen qua zorg 
vaak tussen de wal en het schip.
Zo ook in Velsen, blijkt. Zoals een 
praktijkmanager van een gro-
te huisartsenpraktijk in IJmuiden 
zegt: ,,schrijnende voorbeelden 
te over. Met name de kwetsbare 
oudere, die niet meer thuis kan 
blijven wonen, zie daar maar eens 
een passende oplossing voor te 

vinden. Uren bellen met thuis-
zorg, zorgbemiddeling van te-
huizen, familie, mantelzorgers. En 
dan nog is de oplossing niet altijd 
toereikend genoeg.” Een dokters-
assistente van een kleinere huis-
artspraktijk in IJmuiden noemt als 
probleem met name met het te-
kort aan thuiszorg. En ook meldt 
zij, dat bij psychiatrische proble-
men er lange wachtlijsten zijn. 
Een huisarts uit Santpoort-Zuid 
met veel ouderen onder haar 
hoede, onderstreept het belang 
van de actie. ,,Ik heb de meeste 
problemen met ouderen en jon-
geren, die opgenomen moeten 
worden. Of in ieder geval verwe-
zen naar de GGZ. Het is niet te 
doen! Er voltrekt zich een drama, 
want kwetsbaren blijven versto-
ken van de zorg die ze nodig heb-
ben, ook in Velsen.”
Het boekje, dat huisartsen aanbo-
den aan de Tweede Kamer heet 
‘Patient tussen wal en schip’ en 
is kostenloos te downloaden op 
www.hetroerom.nu. In het boekje 
zijn recente praktijkvoorbeelden 
van schrijnend zorgtekort aan 
kwetsbaren uit IJmuiden opgeno-
men. (tekst/foto: Arita Immerzeel)








