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Kent u een gezin of stel dat een geheel verzorgd kerstdiner verdient?

Villa Westend vervult kerstwens
Velserbroek - Samen met
kerst onbezorgd uit eten
gaan. Voor sommige mensen
is dat niet te realiseren, maar
wel een grote wens. Het team
van Villa Westend vindt dat
kerstmis vooral een feest van
naastenliefde is en wil daarom een gezin of een stel voor
wie een kerstetentje buiten
de deur niet haalbaar is uitnodigen voor een volledig verzorgd kerstdiner.
,,Wij mogen dagelijks vele gasten begroeten voor een lunch, diner of feestavond in onze locatie. Een gezellige avond uit gunnen we graag ook iemand voor
wie dat minder voor de hand

ligt’’, zegt Dana Reek. Villa Westend stelt op tweede kerstdag
daarom twee tafels beschikbaar
voor een gezin of stel dat door
lezers van de Jutter en de Hofgeest kan worden aangemeld.
De betreffende personen zullen
op tweede kerstdag met een taxi
worden opgehaald en natuurlijk
ook weer veilig thuis worden gebracht. De kosten van het diner,
de bijbehorende drankjes en de
taxi neemt Villa Westend voor zijn
rekening.
Kent u een gezin of een stel dat
zelden uit eten gaat, omdat zij
zich dat gewoonweg niet kunnen
permitteren? Of kent u mensen
die altijd in de weer zijn voor een

ander, maar zichzelf vergeten te
verwennen met kerstmis? Dan
kunt u een mail schrijven naar
info@villa-westend.nl met daarin de naam en contactgegevens
met telefoonnummer van het gezin. Heel belangrijk is een goede korte vermelding van de reden waarom dit gezin of dit stel
volgens u het kerstuitstapje naar
Villa Westend verdient.
De inzendingen dienen uiterlijk
vrijdag 23 december om 17.00
uur binnen zijn. Het team van Villa Westend zal vervolgens een
keuze maken en deze mensen
benaderen met een uitnodiging
voor tweede kerstdag. Wat een
mooie kerstgedachte!

Een krant vol kerst
Velsen - Voor u ligt een speciale kersteditie van de Jutter/
de Hofgeest. Deze extra editie
wordt los van onze krant bezorgd.
In deze special vindt u veel kerstnieuws. Wat gaat u doen rond
kerst? Wilt u naar een samenzang, een kerstdienst of lekker uit
eten? In deze krant vindt u tientallen tips. Zelfs vlak voor kerst
bestaat vaak nog de mogelijkheid
om te reserveren voor een bijzonder kerstdiner of om kerstgerechten te bestellen voor bij u thuis.

In Velsen zijn veel organisaties
en bedrijven actief. Al het plaatselijke nieuws vindt u elke week
in onze kranten terug. In deze kersteditie vindt u extra lange artikelen over personen en zaken die voor u als Velsenaar belangrijk zijn. Burgemeester Weerwind vertelt over zijn gevoel voor
Velsen. KVSA kijkt terug op een
goed jaar. Maar bij de Voedselbank kunnen ze nog wel wat hulp
gebruiken. En hoe denken (oud)
dominees Hoekstra en Helmers
over kerst?
Ook in deze krant, iets waar je

warm van wordt: vele goede
wensen van bedrijven, sportverenigingen en organisaties uit Velsen en omstreken. Op hun eigen
wijze wensen zij de lezers en alle mensen die zich verbonden
voelen aan deze organisaties fijne feestdagen toe en een goed
2012.
Ook alle medewerkers van de
Jutter en de Hofgeest wensen
u warme feestdagen toe en in
het nieuwe jaar vooral veel goed
nieuws. Denkt u ook aan de bezorgers die door weer en wind de
kranten bezorgen?

Kerstactiviteiten
De kersttentoontstelling van Jan
Makkes is dagelijks tot en met 1
januari open van 11.00 tot 18.00
uur. Hier vindt u naast prachtig
werk van Jan Makkes ook veel
kerstsfeer. Hofgeesterweg 22a,
Velserbroek.
Donderdag 22 december is er in
Velsen-Noord van 18.00 tot 21.30
uur een Kerst In op het Stratingplantsoen. Met muziek, optredens
van kinderen en leerkrachten van
De Triangel, het Charles Dickens
Ensemble en een paar VelsenNoordse sterren. Er zijn kraampjes, warme winterse happen en
een creatieve kraam.

Vrijdag 23 december treedt popkoor Decibel drie keer op in de
Kennemerlaan in IJmuiden. De
optredens zijn om 15.00 uur bij
souvenirzaak Groeten uit IJmuiden, om 15.35 bij Abelia en Jacky Hart en om 16.15 bij Korf Catering.
De kerstsamenzang in Driehuis is vrijdagavond 23 december
van 19.30 tot 21.30 bij de kerstboom aan de Driehuizerkerkweg.
Er wordt niet alleen gezongen. De
samenzang staat in het teken van
ontmoeting en gezelligheid.
Kerstavond 24 december is de
traditionele
kerstsamenzang

met Soli en Voices op het Broekbergenplein in Santpoort-Noord
om middernacht. Vooraf kan men
de stembanden smeren met glühwein en warme chocolademelk.
Tweede kerstdag worden in ‘t
Mosterdzaadje aan Kerkweg 29
in Santpoort-Noord winterse
verhalen verteld door Dick Kortekaas, met het kerstthema herberg. Dit wordt omlijst met pianomuziek van George Beentjes.
Aanvang 15.00 uur.
Circus Renz slaat van 23 december tot en met 8 januari zijn tenten
op bij de Veerplas in Haarlem (nabij Ikea). Zie www.renz.nl
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In gesprek met burgemeester Franc Weerwind

Kerstboodschap: ‘Samen zijn we Velsen’
Velsen – Hij is sinds 24 september 2009 burgemeester
van Velsen, vindt mensen bij
elkaar brengen de essentie
van besturen en heeft een hekel aan populisme en ‘onduidelijke antwoorden’. In gesprek
met Franc Weerwind. Zijn motto: Samen zijn we Velsen.
Door Karin Dekkers
Velsen heeft een jonge, ferme burgemeester. Zijn vrouw Ilse Overzier komt uit IJmuiden en
is nu wethouder van de gemeente Langedijk. Samen hebben ze
twee kinderen, zoon Quinten van
7 en dochter Fréderique van 3 jaar.
Sinds een jaar wonen ze in Driehuis. Franc Weerwind werkte bij
diverse bedrijven en gemeenten,
waar hij opklom tot gemeentesecretaris. Zeven jaar geleden werd
hij burgemeester in de gemeente Niedorp. Hij is een van de architecten van de fusie die drie
gemeenten samenbracht tot de
nieuwe gemeente Hollands Kroon.
,,Ik vind geschiedenis erg belangrijk, geschiedenis maakt het heden. Ik wil Velsen leren kennen
vanuit haar geschiedenis. Daarom heb ik in het begin van mijn
ambtsperiode verschillende oudburgemeesters van Velsen opgezocht. Ook heb ik begin dit jaar
een bijeenkomst voor gepensioneerde ambtenaren van de gemeente Velsen laten organiseren.

Toen heb ik met een aantal mensen kunnen spreken over beleidsbeslissingen die belangrijk waren
voor Velsen. Ik lees nu het boek
‘Bles voor de Kop’ over IJmuiden,
ook dat leert me meer over Velsen.’’
,,Mijn visie op Velsen is niet belangrijk. Het gaat om wat de bedrijven, organisaties en inwoners van Velsen willen. Het bij elkaar brengen van mensen vind ik
een van mijn belangrijkste taken.
Ik ben regelmatig in gesprek met
senioren die zeggen dat we niet
aan Velsen mogen komen. Daarentegen heb ik ook gesproken
met leerlingen uit de bovenbouw
van basisscholen, zij zijn de bewoners waar Velsen in 2025 mee
te maken heeft. De Visie op Velsen 2025 die we hebben ontwikkeld gaat over die periode. Daarom vind ik het belangrijk om jongeren, volwassenen en senioren
met elkaar in gesprek te brengen
en te houden.’’
,,Mensen bij elkaar brengen vind
ik de essentie van besturen. Verder heb ik een hekel aan populisme en ‘onduidelijke antwoorden’. De gedachte achter besturen is ‘Voor wie doe je het?’ Als
burgemeester sta ik boven politieke partijen. Waar ik voor sta
is een dienstbare overheid, mensen moeten zich kunnen ontwikkelen, goede scholen zijn een vereiste. Als gemeente moet je een

betrouwbare partner richting bedrijven en burgers zijn. Maar ook
werken we op bestuurlijke wijze aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven.
Elk mens heeft talenten. Er is veel
kwaliteit in Velsen. Uit de samenleving borrelen ideeën op. Wij als

gemeente moeten dat gezamenlijk oppakken en uitwerken.’’
,,In Velsen kunnen we trots zijn op
onze scholen, kijk eens naar Technisch College Velsen, waar fantastisch onderwijs wordt gegeven. Daar worden jongeren opgeleid tot ambachtsmensen. Daarbij
worden ze gesteund door regionale bedrijven. Dat is het ideaal, in
de IJmond is het realiteit. En nog
zo’n mooi voorbeeld is het project waarbij leerlingen van VMBO
en Gymnasium Felisenum samenwerken aan een technisch project.
Doeners en denkers bij elkaar, zo
krijgen ze respect voor elkaar, dat
is synergie, dat stimuleert.’’

ken aan de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven
waar het veiligheid betreft. Zijn er
brandmelders, wat is de vluchtweg bij brand? Daar is nog veel in
te winnen.’’

,,De gemeente Velsen voelt goed.
Het is een complexe gemeente
met veel vraagstukken. Ook een
gemeente met veel gezichten en
een prachtig bedrijfsleven. Naast
Tata Steel zijn er ook andere. Onlangs was ik bij Wesco waar zeer
innovatief wordt gewerkt. En het
sleept andere regionale bedrijven
mee in die ontwikkelingen. Zwart
Machinefabriek is ook zo’n parel van een bedrijf dat wereldwijd
werkt. En zo zijn er nog meer binnen onze gemeente.’’

,,Ik ben trots op de Visie van Velsen die we hebben ontwikkeld.
Ook ben ik zeer te spreken over
het feit dat we een eerste Velsense Veteranendag hebben georganiseerd, een bijeenkomst waarbij
de ceremonie van oud-Indiëgangers is opgenomen. Velsen is een
evenementengemeente. Kijk naar
Dance Valley, Dutch Valley, Beeckestijn Pop, Turn up the Beach, dat
hebben we allemaal binnen onze gemeentegrens. Onze ambtenaren en hulpverleningsdiensten
werken heel goed samen. En trots
ben ik ook op de vele vrijwilligers
in Velsen. Kijk naar het Sinterklaascomité in IJmuiden, de Harddraverijvereniging in Santpoort,
de organisatie rondom het Sportgala. Het zijn er teveel om op te
noemen. Zij geven Velsen kracht
en kleur in de samenleving. Velsen kan niet zonder ze. Trots ben
ik ook op wat in Velsen-Noord is
gebeurd. Het zijn soms kleine dingen, maar wel belangrijk.’’

,,Veiligheid is altijd de portefeuille van de burgemeester. Ik ben
nu bezig met het Risicobeleidsplan van Velsen voor de komende jaren. Daarbij zijn bijvoorbeeld
ook politie, brandweer en GGD en
bovenal de gemeenteraad bij betrokken. We moeten op alles voorbereid zijn. Je moet bijvoorbeeld
bekijken hoe gauw hulpdiensten
bij een incident kunnen zijn. Dat
neemt niet weg dat we ook wer-

,,Mijn kerstgedachte is samen zijn
met familie en vrienden. Maar ook
ga ik samen met mensen uit het
bedrijfsleven een kerstmaal koken
voor senioren in Beverwijk, net als
vorig jaar. Niet dat ik zo’n kok ben,
maar uitserveren kan ik wel. Ook
ga ik met kerst naar de oud-katholieke kerk waar ik een lezing
houd. Ik ga naar de kerk als ik er
behoefte aan heb. En welke kerk
dat is, is niet belangrijk.’

pagina 6

22 december 2011

Beleef een ‘natte’ kerst
met De Drankenier

Robin Juwelier
al 32 jaar actief
in IJmuiden
IJmuiden - Robin Juwelier zijn
Rob & Ineke, samen Robin Juwelier. 32 jaar geleden opgestart en nog steeds enthousiast bezig het iedereen naar de
zin te maken. Ondanks de dramatische overval in maart 2009
blijven zij doorgaan. De winkel
is gevestigd aan Planetenweg
28 in IJmuiden. Robin Juwelier
heeft een eigen atelier voor reparatie van horloges en klokken,
goud en zilver. Nu is ook Ton er
weer bij, die eerder 16 jaar voor
Robin Juwelier werkte. Ton heeft
het horlogemaken en goudsmeden nog steeds in de vingers en
vormt dus een mooie aanvulling op de zaak. Robin Juwelier
houdt reparaties en sieraden betaalbaar. Maar er is meer. Zo kan
men hier ook terecht voor het rijgen en knopen van armbanden
en colliers, maar dan ook van alles. Men kan ook barometers
ter reparatie aanbieden. Bovendien kan men hier terecht voor
het ontwerpen van bijvoorbeeld
jubileumgeschenken, zoals spelden, of andere sieraden . Ook is
Robin Juwelier dealer van bekende horlogemerken als Festina, Skagen, Seconda, Boccia,
Prisma etcetera. Daarvan is natuurlijk een prachtig assortiment
in de winkel. Maar ook wat klokken betreft is er veel keuze.
Het allerbelangrijkste van Robin
Juwelier is de prima service.
Bent u minder goed ter been,
dan kunt u gratis worden gehaald en terug gebracht. Bel
hiervoor en voor meer informatie 0255-521599.

Het is altijd gezellig in
Café de Bruinvis
IJmuiden - Café de Bruinvis is
een van de mooiste en oudste
cafe’s in oud-IJmuiden, gelegen
aan de Visseringstraat nabij de
sluizen.
Van oudsher is de Bruinvis vooral
bekend om de zes schepen die
er dagelijks op uit trokken vol
met liefhebbers van zeevissen.
Bij terugkomst werd er een royale vismaaltijd geserveerd. Helaas
werd het uitstapje door alle regels en wetten onmogelijk gemaakt en wordt er dus niet meer
gevist.
Café de Bruinvis is dagelijks geopend (behalve op dinsdag) van
10.00 tot 20.00 uur en op vrijdagavond tot 22.00 uur. Er wordt veel
biljart en poolbiljart gespeeld en
regelmatig een kaartje gelegd.
Elke maand is er een pooltoernooi, met voor de winnaar een
leuke prijs.
De Bruinvis heeft een kleine
lunchkaart met diverse lekkere

broodjes, tosti’s en niet te vergeten de huisgemaakte gehaktbal.
Ondanks dat De Bruinvis een
dagzaak is, bestaat de mogelijkheid om hier feesten en partijen
te geven.
Er is een rookruimte in een huiselijke sfeer waar u lekker kunt
chillen.
De Bruinvis is eerste kerstdag
gesloten, maar tweede kerstdag
vanaf 12.00 uur geopend. Dan
wordt het extra gezellig met live
muziek, een hapje en een verassingsloterij. Gail en Gré hopen u
binnenkort te mogen begroeten
in het gezellige café.

IJmuiden - Ook dit jaar heeft
Ron Wilmink van slijterij De
Drankenier de kerstman zover
gekregen, dat hij twee van zijn
lieftallige dochters vanuit Lapland naar De Drankenier aan de
Lange Nieuwstraat 183 afvaardigt.
Beide dames zullen rond de
kerstdagen in vol ornaat assisteren bij De Drankenier en alle
klanten op hun eigen charmante
wijze voorzien van advies.
In de sfeervol ingerichte winkel
vindt u naast het ruime assortiment aan wijnen, vele soorten
dranken die de kerstdagen en de
jaarwisseling een extra feestelijk
tintje zullen geven. Ron noemt
dat graag een ‘natte’ kerst.
Zo treft u er diverse likeuren van
Zuidam. Deze likeuren van oerHollandse makelij zullen het
kerstdiner vervolmaken. U kunt
uw gasten tijdens of na het dessert verrassen met een klein glas
bij de koffie. Uiteraard is dit ook
mogelijk met een mooie cognac
zoals een authentieke Armagnac
of een Calvados. Al deze producten zijn zeer scherp geprijsd en
worden door de kerstvrouwen
graag voorzien van een feestelijke verpakking.
Voor oud en nieuw geeft Ron nog
een tip mee voor een overheerlij-

ke Ernest Rapeneau champagne, voor een bruisende start van
het nieuwe jaar. Bij aanschaf van
twee flessen ontvangt u meer
dan vijf euro korting.
Tevens zijn diverse andere dranken die op oudejaarsavond niet
mogen ontbreken, zoals witte Bacardi, Hooghoudt Vieux en
Bailey’s, nu in de aanbieding.
Al met al hoopt Ron Wilmink dat
dit genoeg redenen voor u zullen zijn om de Drankenier de komende week te vergulden met
uw bezoek en er een feestelijke
en ‘natte’ kerst van te maken.

Winterse wereld bij SnowPlanet
Kerstvakantie-acties
4 uur pistetoegang

€ 33,50

(exclusief materiaalhuur)

------------------------------------------------------------------------------4 weekenddagen onbeperkt de piste op € 120,00
(inclusief materiaalhuur)

------------------------------------------------------------------------------2 uur pistetoegang met
met KidsMenu

€ 35,00

met Grillburger en frites

€ 37,50

(exclusief materiaalhuur)

-------------------------------------------------------------------------------

Kerstproeverij Bart
& Kees groot succes
IJmuiden - Afgelopen zondag
waren ontzettend veel Velsenaren afgekomen op de kookkunsten van Bart & Kees. De winkel stond de hele dag vol. Vrijwel iedereen ging met een volle
buik, vol inspiratie en een glimlach naar huis. De megakalkoen

van 27 kilo is - na loting - gewonnen door de familie Gerrits
uit IJmuiden. Wilt u zelf nog een
kalkoen of iets anders lekkers
voor de kerst? Ga dan snel naar
Bart & Kees aan het Velserduinplein in IJmuiden, telefoon 0255519181.

Proefles skiën/snowboarden

€ 25,00

met KidsMenu

€ 27,50

met Grillburger en frites

€ 29,50

verleng met 1 uur vrij skiën

+ € 12,50

(inclusief materiaalhuur)

-------------------------------------------------------------------------------

Kijk op www.snowplanet.nl

Materiaalhuur mogelijk voor € 8,50. Het KidsMenu is voor
kinderen t/m 12 jaar. Niet geldig tijdens op zon- en feestdagen.
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Schakel tussen overschot en verborgen gebrek

Voedselbank merkt toenemende vraag
Velsen - De Voedselbank Velsen is een zelfstandig project van Stichting Welzijn Velsen. ,, Ons uitgangspunt is
dat we allerlei mensen, autochtoon, allochtoon, jong of
oud, die om welke reden dan
ook langere tijd in financiële
problemen zitten en na betaling van vaste lasten te weinig geld overhouden, met een
voedselpakket proberen te
ondersteunen’’ , vertelt Anneke Minks, die al jaren als één
van de 25 vrijwilligers bij de
Voedselbank werkzaam is.
Door Joop Waijenberg
Vrijwilligers van buurtcentrum de
Brulboei, Stichting Welzijn Velsen en de PCI, dat staat voor Parochiale Charitatieve Instelling,
hebben in 2005 de handen ineen
geslagen en zijn toen begonnen
met het wekelijks uitreiken van
voedselpakketten aan vijf huishoudens. In de jaren daarna nam
het aantal te verdelen pakketten al snel toe naar zo’n dertig

à veertig stuks. ,,En het is triest
om te constateren dat we de afgelopen twee jaar hebben moeten vaststellen dat de vraag naar
ondersteuning alleen maar toeneemt’’, aldus Anneke. Jacqueline Groeneveld is in een speciale
ruimte in buurtcentrum de Brulboei druk bezig met het vullen
van de kratten die deze vrijdag
worden gehaald en gebracht. Zij
vult aan: ,,En vandaag staan we
hier zelfs vijfenveertig voedselpakketten samen te stellen.’’
Er gelden strenge toegangscriteria voor deze noodhulp voor
mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond
kunnen komen. De voedselpakketten zijn expliciet niet bedoeld
als extraatje voor mensen die het
niet breed hebben. Dat zou de
doelgroep van de Voedselbank
onmogelijk groot maken en toekenning zou derhalve al snel tot
willekeur leiden. De richtlijnen
voor toekenning zijn vastgelegd
in landelijke, financiële criteria
waarbij ook de gezinssamenstelling van belang is.
Om in aanmerking te komen
voor deze vorm van ondersteuning vindt eerst een intakegesprek plaats met medewerkers van Socius Maatschappelijke Dienstverleners waarbij de
aanvrager moet voldoen aan de
vastgestelde normen van Stichting Voedselbank Nederland. En
periodiek, in ieder geval na een
paar maanden, wordt door medewerkers van Socius getoetst
of de hulp nog steeds noodzakelijk is.
Dat deze vorm van hulpverlening
momenteel veel aandacht krijgt,
blijkt uit recente initiatieven van
onder andere De IJmuider Cou-

rant en Dagblad Kennemerland
die, in samenwerking met de lokale schouwburgen, een inzamelactie voor kerstpakketten op
touw hebben gezet. Wie een volwaardig kerstpakket of zelf samengesteld pakket inlevert krijgt
in ruil daarvoor een voucher voor
een theaterkaartje. Medio december was het aantal ingeleverde pakketten al opgelopen tot
zo’n zestig stuks.
Maar ook de jeugd werd al eerder op het spoor gezet van deze noodhulp middels een voedselbankproject dat door het Tender College in november was georganiseerd. Nadat de leerlingen
uitgebreid waren geïnformeerd
met onder meer een film over de

voedselbank, gingen zij gedurende twee woensdagen langs
de deur in IJmuiden om te proberen de nodige blikken soep,
spaghetti en potjes appelmoes
los te peuteren. Dit project resulteerde uiteindelijk in meer dan
zestig voedselpakketten die door
de leerlingen vervolgens fraai
werden ingepakt en voorzien van
een kaartje met een goede wens.
Voedselbank Velsen krijgt geen
subsidie en is afhankelijk van
sponsors, donateurs en vrijwilligers. De Voedselbank is een
schakel tussen overschot en verborgen gebrek. En tevens een
signaal voor politiek en samenleving. Meer weten? Zie www.
voedselbankvelsen.nl

Italiaanse kerst op zijn best bij Da Maurizio
IJmuiden – Vorige week heeft
per abuis een fout telefoonnummer bij dit artikel gestaan. Voor
alle mensen die graag bij Da
Maurizio terecht willen met de
kerstdagen, of op andere dagen,
hierbij het artikel nog een keer.
Bij Pizzeria – Ristorante da Maurizio aan Velserduinweg 161 kan
men Italië op zijn best ervaren.
Niet alleen door de gastvrijheid,
maar ook door authentieke Italiaanse recepten. Maurizio Olivieri is op een voortdurende zoektocht naar oorspronkelijke gerechten die bij ons Nederlanders
in de smaak vallen.
,,Ik vind het belangrijk de recepten oorspronkelijk te houden, ze
zijn vaak al honderden jaren oud
en de traditionele Italiaanse keuken is het waard om in stand

te houden’’, zegt Maurizio. Dus
proeft men bij Da Maurizio alleen echt Italiaans eten. De keuze daarbinnen is enorm. De Italiaanse keuken is veel meer dan
alleen pizza en pasta. Ook wat
de bereiding van vlees- en visgerechten betreft is deze keuken
onovertroffen. Voor kerst 2011
hebben Maurizio en Hartog een
bijzonder smakelijk menu samengesteld.
Het zijn beide zesgangenmenu’s en er is keuze uit een vleesen een vismenu van bijzondere kwaliteit dat de grootste fijnproever aangenaam zal verrassen. Daarbij is voor beide menu’s bijvoorbeeld een anti pasto bestaand uit diverse Italiaanse lekkernijen. En ook het Grand
Dessert bestaat uit verschillende

hapjes die de tong zullen strelen. Bij het vleesmenu is er onder meer ravioli gevuld met truffels en een hertenbiefstuk met
rode wijnsaus. Bij het vismenu
springt inktvispasta met zalmroomsaus eruit, maar ook is er
zalmfilet met pikante saffraansaus. Er bestaat de mogelijkheid bepaalde gerechten te wisselen. Men is tijdens de kerstdagen vanaf half zes welkom. Er
zijn nog enkele tafels vrij. Thuisblijvers kunnen tijdens kerst gebruik maken van de afhaalfolder.
Met oud en nieuw is Da Maurizio
gesloten. Wie buiten de kerstdagen om naar Da Maurizio komt,
is van harte welkom van donderdag tot en met zondag. Op andere dagen is men open voor feesten. Ook catering is een succes-

volle onderneming van Da Maurizio, informeer eens naar de mogelijkheden. Eet smakelijk! Zie

ook www.damaurizio.nl of bel
voor reservering en informatie
0255-532778 of 06-54226758.
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Tweede cruise-terminal in IJmondhaven en nog steeds het Koninklijk predikaat

KVSA kijkt terug op een goed jaar
IJmuiden - De naam KVSA
staat voor Koninklijke Verenigde
ScheepsAgenturen van Halverhout & Zwart
en Zurmühlen BV. Een hele
mond vol voor een bedrijfsnaam, die dan ook door weinig mensen zal worden gebruikt. KVSA is dan toch wel
een stuk makkelijker.
Door Joop Waijenberg
Het kantoor is gevestigd op de
vierde verdieping van het grote
kantoorpand aan het Sluisplein
waar ook de ferry naar Engeland zijn ligplaats heeft. De locatie van het bedrijf in het centrum van de haven van IJmuiden
is goed gekozen want KVSA is
vanaf 1876, dus al zo’n 135 jaar,
hét aanspreekpunt voor maritieme dienstverlening in het
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. Rederijen, transporteurs, scheepshandelaren en
andere betrokken partijen maken gebruik van het ruime scala aan logistieke diensten, zoals scheepsrapportages, havenagenturen, stuwage en douaneafhandeling.
Frans Baud, sinds 2002 algemeen directeur van KVSA, blikt
tevreden terug als hem de vraag
wordt gesteld hoe hij het afgelopen jaar heeft beleefd. ,,Als bedrijf hebben we een goed jaar
achter de rug waarin we wederom een aantal nieuwe activiteiten zijn gestart. Want stilstand is achteruitgang’’, benadrukt hij stellig. En hij vervolgt:
,,We hebben dit jaar onder meer
een meerderheidsbelang genomen in SeaMar Services B.V.

in Den Helder. Dit bedrijf richt
zich als scheepsagentuurschap
vooral op logistieke diensten en
management voor de offshoreindustrie. Deze overname biedt
onze beide bedrijven de mogelijkheid om hun dienstverlening
op het gebied van offshore logistiek verder uit te breiden. Den
Helder is binnen Nederland bijvoorbeeld de grootste uitvalsbasis voor zogenaamde ‘shared
offshore schepen’. Een dienstentak waar wij als KVSA al langer in geïnteresseerd waren. En
vanuit onze kant hopen wij de
klanten van Seamar Services te
kunnen bedienen met ons unieke KVSA Rapportage en Informatie Systeem.’’
Een andere belangrijke stap
is de realisatie van een tweede cruise terminal in de nieuwe IJmondhaven. Frans Baud
licht toe: ,,Sinds het wegbaggeren van de drempel tot de toegang van de IJmondhaven van
vijf naar elf meter diepte hebben
al veel meer cruiseschepen de
haven aangelopen. En vanmiddag (vrijdag 16 december) wordt
de handtekening gezet voor de
aanbesteding van de bouw van
een nieuwe cruise-terminal aan
de IJmondhaven die, volgens de
huidige planning, in mei volgend
jaar gereed moet zijn. Het kadeterrein van 10.000 m2 is ons eigendom en daar zal een nieuw
gebouw komen te staan voor
ontvangst en afhandeling van
de passagiers. In de ontvangsthal beneden komt de paspoortcontrole door de marechaussee
en zit de douane. De bovenverdieping zal worden gebruikt als
wachtruimte voor passagiers die

met de bus een excursie gaan
maken. Een groot deel van de
kade zal worden ingericht als
parkeerruimte en we hebben
ook al een naam voor de weg
naar de nieuwe terminal, namelijk de Cruise Boulevard.’’

En enthousiast gaat hij verder: ,,De vooruitzichten voor het
cruiseseizoen 2012 zijn bijzonder rooskleurig. Onder meer
MSC Cruises heeft al laten weten zijn schepen vaker vanuit de
IJmondhaven te willen laten varen waaronder de MSC Opera, een schip van 60.000 ton met
een lengte van zo’n 260 meter. In
totaal hebben we nu toezeggingen binnen van 45 grote cruiseschepen die in de IJmondhaven
zullen gaan afmeren’’. Kleinere
schepen kunnen eventueel afmeren aan de cruisekade van de
Felison Terminal die eveneens eigendom is van KVSA. Baud vervolgt: ,,Het grote voordeel ten
opzichte van Amsterdam is, dat
reders onder andere duizenden
euro’s besparen op brandstofkosten. Bovendien levert het een
tijdwinst op van zes uur omdat
men het schutten in de sluis en
de heen- en terugreis naar Amsterdam bespaart.’’
En dan was er dit jaar nog het
heuglijke feit van de verlenging van het predikaat ‘koninklijk’. ,,Sinds 1976 mochten wij
het woord ‘koninklijk’ al in onze naamvoering opnemen, maar
na verloop van een aantal jaren
moet er dan weer een herijking
plaatsvinden’’, zo vertelt hij verder. ,,TweDat is dit jaar gebeurd
en ik ben er ongelooflijk trots op

dat we andermaal bewezen hebben dat bij ons alles prima in orde is. Dit belangrijke predicaat
betekent dat we tot de top van
de Nederlandse maritieme sector behoren en verder wil het
zeggen dat de directie en de bedrijfsvoering van onbesproken
gedrag zijn. Deze bestendiging
voor de komende 25 jaar beschouw ik daarom als een kwaliteitskeurmerk en een groot compliment aan al onze medewerkers’’’, aldus Baud.
Wat doet KVSA?
KVSA registreert alle scheepsbewegingen van en naar de havens in het Noordzeekanaalgebied. Zij vertegenwoordigen rederijen en fungeren als havenagent voor schepen. Ze voeren
ladingcontroles uit in de havens,
doen stuwage en beladingscoordinatie op de Felison Terminal.
KVSA is verantwoordelijk voor
transport van trailers en groupageladingen in en buiten Europa. In de KVSA Guide vindt men
onmisbare maritieme informatie.
KVSA exploiteert de Felison Terminal, met alle moderne faciliteiten voor een soepel verblijf en
transport van personen en goederen en voor snellle, efficiënte
scheepsbevoorrading. KVSA beschikt over deskundige expertise en is zeer klantvriendelijk. Zie
ook www.kvsa.nl
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reusachtig; 39. Surinaams volksgeloof; 42. druk van een boek of
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volk; 106. vrije verdediger bij voetbal; 109. mannequin; 111.
meisjesnaam; 112. Raad voor Economische Aangelegenheden
(afk.); 113. argument; 115. Pan American Airways (afk.); 116.
Iers republikeins leger (afk.); 117. bijbelse hoge priester; 119.
vouw in een stof; 121. land in Zuid-Amerika; 123. zeewier; 125.
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(afk.); 4. Zuid-Amerikaanse cape; 5. voor (in samenstelling); 6.
tropische mier; 7. legereenheid of afdeling; 8. halsboord; 9. griezelig persoon; 10. met name (afk.); 11. bloemenruiker; 12. deel
van een schip; 16. uit rijden gaan; 18. windrichting (afk.); 20.
Europeaan; 22. strafbaar feit; 29. het werpen van jongen; 31.
rivier in Duitsland; 33. oudejaarslekkernij; 34. scheepstouw; 36.
plaats in Amerika; 37. Engels telwoord; 38. tijding (gerucht); 39.
windrichting; 40. Nederlands taleninstituut (afk.); 41. operatieboortje; 43. wereldtaal; 44. bevallig (sierlijk); 47. telwoord; 50.
rangtelwoord; 53. plaaggeest; 54. Engelse jenever; 56. deel van
voet; 58. oorspronkelijk Boheemse dans; 60. centrale antenne
inrichting (afk.); 61. plaats in Brazilië (afk.); 64. vlekkenwater; 67.
eilandengroep in de Atlantische oceaan; 68. zintuig (orgaan); 69.
zijrivier van de Donau; 73. kerstboomversiering; 74. nieuw (in
samenstelling); 75. verpleegster; 78. vruchtbare plaats in een
woestijn; 80. autopech; 81. man van adel; 83. naar beneden; 86.
vermoeden (raden); 87. Spaanse luchtvaartmaatschappij; 89.
loot (stek); 91. schrikkelmaand (afk.); 93. maalinrichting; 94.
donkerblauwe verf- of kleurstof; 97. gestreepte ezelachtige giraffensoort; 100. plaats in Utrecht; 102. verdovend middel (drug);
104. salaris; 105. meer in Noord-Amerika; 107. oorspronkelijke
bewoner van Peru; 108. Arabische vorst; 110. weg met bomen;
114. zet of por; 118. landbouwuniversiteit (afk.); 120. onzes
inziens (afk.); 122. uitroep van vreugde; 124. maanstand (afk.).
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Dominees Hoekstra en Helmers
als emeritaten en ‘voorbijgangers’
Velsen-Zuid – Emeritaten
zijn dominees die zijn gestopt met hun werk. Emeritaat Hans Hoekstra stopte deze zomer met zijn werk
als dominee bij de Protestantse Gemeente in VelsenZuid. Zijn collega Ben Helmers wordt 29 december ook
65 jaar en heeft 4 december
zijn taak als dominee bij dezelfde gemeente neergelegd.
Wat betekent kerst voor deze emeritaten? En hoe actueel is God?
Door Karin Dekkers
Hans: ,,We hadden tot voor kort
een weelde aan dominees in onze gemeente. Samen met Kees
Lous hadden we er drie. Dat is
historisch gegroeid. Onze gemeente is sinds 2008 een samenvoeging van de Gereformeerde kerk van IJmuiden
Oost- en de Hervormde Gemeenten Velsen-Zuid en IJmuiden Oost. Nu wij twee afscheid
hebben genomen, is men op
zoek naar een nieuwe fulltime
dominee en een parttime kerkelijk werker die met de huidige dominee Kees Lous gaan samenwerken.’’
Ben: ,,Ik ben hier in 1998 in
IJmuiden begonnen als dominee van de Hervormde Gemeente van de Goede Herderkerk in
IJmuiden. In 2004 zijn we samengevoegd tot Protestantse
Gemeente. Wel hebben we ieder onze eigen bezoekwijken
gehouden. Kees Lous behoorde

tot de Gereformeerde Kerk van
IJmuiden. We vormden met zijn
drieën een goed team, met ieder zijn eigen taken. Regelmatig wisselden we elkaar af op de
kansel. Het aantal gemeenteleden en kerkbezoekers is in die
jaren nauwelijks verminderd.’’
Hans: ,,Ik kwam hier in januari 1982. Ik houd van de kerk,
omdat ik houd van mensen en
graag met ze optrek. Het is heel
mooi om troost te kunnen bieden en ze de weg te kunnen wijzen.’’
Ben: ,,Mijn vrouw Anne is dominee in Assendelft. Ik tot 1998 in
Wormerveer. Velsen ligt niet te
ver van Assendelft, dus geografisch klopt het. Anne gaat volgende maand stoppen met haar
werk. We zijn dan samen emeritaat. Het is fijn om op deze leeftijd wat meer tijd te krijgen voor
je familie en hobby’s, hoewel
Hans en ik voorlopig nog actief
blijven in de gemeente.’’
Hans: ,,Zo geven we samen catechisatie aan jongeren. Ook zit
ik in de MuFu commissie, die organiseert multi-functionele bijeenkomsten in de Engelmunduskerk, van huwelijken tot concerten en exposities. En ik organiseer winterse filmavonden.’’
Ben: ,,Ik ga graag door met de
Bijbelkring voor volwassenen.
Ook sta ik incidenteel nog op de
kansel. Er is iedere zondag een
dienst. En met kerst is er een
avonddienst en eerste kerstnacht een familiedienst met kinderen. Dit soort diensten hoort
wel bij de hoogtepunten van de

kerk. Ik ben tijdens de kerstnacht pianist van het Goede
Herderkoor.’’
Hans: ,,Vanaf 1974 heb ik elk
jaar een kerstnachtdienst gehouden. Het is een uitdaging
om het kerstverhaal elke keer
een beetje anders te brengen.
Het is eigenlijk een heel humorvol verhaal. De geboorte van Jezus, niet in een paleis, maar in
een stal. En het eerste kraambezoek zijn notabene herders. Ie-

dereen denkt het kerstverhaal
te kennen. Toch is er steeds iets
nieuws te vertellen.’’
Ben: ,,Dat Jezus als kwetsbaar
kind naar de aarde kwam om
ons te helpen, dat is mijn gevoel
van Kerst. Dan moet ik ook denken aan de psalm van Luther
met de zin: ‘Von Himmelhoch da
komme ich zu her’, in een dalende toonladder, als symbool omdat hij naar de aarde kwam. Dat
geeft me een heel bijzonder gevoel.’’
Hans: ,,God is hier. Het gevoel
dat God nabij is, is echter niet
oproepbaar. Het overkomt je.
Soms in de kerk, soms tijdens
een gesprek met iemand. De
verhalen van mensen verschillen niet zo veel met de verhalen
in de Bijbel.’’
Ben: ,,Het mooie van de kerk
vind ik de kerkelijke kalender
die we volgen, met de feestdagen en nu de adventstijd. Die
kalender gaat maar door, dwars
door het wereldgebeuren heen.
Die kerkelijke feesten gaan samen met bepaalde liederen en
dat geeft een gevoel van traditie.’’
Hans: ,,Pasen is het oudste kerkelijke feest. Pasen is het feest
van het leven na de dood. Kerst
is het feest van de geboorte van
Jezus. Sommige mensen zien
we alleen met het kerstfeest in
de kerk. Dan ben ik toch blij dat
die mensen er zijn en dat ze de
kerk opzoeken in deze tijd.’’
Ben: ,,Ik vind kerst ook heel fijn
door de verschillende vieringen.
Zo zijn er twee diensten voor senioren. In onze Engelmunduskerk en in de Fideliuskerk in
IJmuiden. Aansluitend is er dan
een maaltijd en gelegenheid

tot gesprek. In de kerstnacht is
de dienst een groot feest met
een bijzondere preek. En eerste
kerstdag is er de kerkdienst voor
kinderen. We hebben een heel
actieve Kinderkerk voor kinderen van de basisschool. Zij maken wekelijks een deel van de
dienst mee, maar volgen ook
een eigen programma.’’
Hans: ,,We zijn in onze gemeente blij met deze zeer sfeervolle kerk, het is de oudste kerk
van Noord-Holland. In 2003 is
de kerk helemaal gerestaureerd.
Ik vond het heerlijk om daaraan
mee te werken, want ik houd
van organiseren. Nu ik emeritaat
ben, trek ik uit het parochiehuis
hier in Velsen-Zuid. Het parochiehuis moet worden verkocht.
Ik ben straks dus starter op de
woningmarkt en hoop in Velsen een fijn ander huis te kunnen vinden.’’
Ben: ,,Ik wil graag meer tijd om
piano te spelen. Hans speelt
dwarsfluit. Misschien kunnen
we nog eens een ensemble vormen. Hans en ik zullen zeker
contact houden. We zijn goede vrienden en hebben veel gemeen. Verder blijven we onze
gemeente steunen waar nodig.
Maar veel hangt af van de nieuwe dominee.’’
Hans: ,,We zijn nu geen voorgangers meer, maar voorbijgangers, zoals zo mooi in de Trouw
stond. We willen onze opvolger niet in de weg lopen. Intussen wensen we Kees veel sterkte, want hij zal het druk krijgen
in zijn eentje. En onze opvolger
wensen we alle succes, het is
een fijne gemeente om te werken. We kunnen deze gemeente zeker aanbevelen.’’

