de Jutter

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

23 januari 2020

www.jutter.nl | 0255-533900

iNkOOP GOUD
iNkOOP
GOUD
iNkOOP
GOUD
GOUD
36 EURO PERiNkOOP
GRAM
www.tinholt.nl

023 5385550

36
EURO
PER
GRAM
3443
34
EURO
EURO
PER
PER
GRAM
GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

UW OUDE
UW OUDE
GOUD GOUD
AmberJewelsVOOR VOOR
BY RENE POST

ONZENAAR
VOORWAARDEN
VRAAG NAARVRAAG
ONZENAAR
VOORWAARDEN
VRAAG
ONZE VOORWAARDEN

* Tevens inkoop
Tevens
zilverinkoop
inkoop
zilver
** Tevens
zilver
(Altijd hoogste prijs)

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

IJmuiden - De plaatselijke afdeling van KWF Kankerbestrijding
is klaar voor de jaarlijkse Vissenloop, die op zondag 17 mei zal
worden gehouden. Tijdens een
feestelijke bijeenkomst in het
kantoorpand van sponsor Cornelis Vrolijk aan de Makreelka-

de werd het startsein gegeven
voor de promotiecampagne om
zo veel mogelijk inschrijvingen
te realiseren. Immers, elke inschrijver levert direct een bijdrage aan het bedrag dat uiteindelijk
kan worden gestort op de rekening van KWF Kankerbestrijding.

Het streven is dan ook om de recordopbrengst van 60.000 euro
vorig jaar dit jaar te verbeteren.
De start en finish van het wandelevenement zullen zijn ter hoogte van het pand van de KNRM aan
de Haringkade 2. Vanaf daar zullen de lopers zich over de diverse
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routes door IJmuiden en omstreken begeven. Om alles in goede
banen te kunnen leiden, is de organisatie nog op zoek naar verkeersregelaars en EHBO-medewerkers. Elders in deze krant een
uitgebreid artikel over de Vissenloop. (Foto: Ton van Steijn)

Internet: www.renepost.nl
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ZATERDAG 25 JANUARI
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

Flamingo’s 64

(‘Meer op zaterdag’)

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Vrijwilligers verheugen zich op PreSail IJmond
Velsen - Een grote groep vrijwilligers kwam afgelopen vrijdag
naar het kerkje van City Marketing Velsen om zich te laten informeren over de plannen voor PreSail IJmond. Voor een groot deel
zijn het de vrijwilligers van het jaarlijkse Havenfestival, die dit
jaar de handen uit de mouwen gaan steken om het evenement
PreSail IJmond te ondersteunen. In IJmuiden wordt het een driedaags feest op 9, 10 en 11 augustus, in Beverwijk zullen alleen op
11 augustus activiteiten zijn.
De grote Sail-In parade vindt
plaats op 12 augustus. Vanuit de
hele wereld zullen grote tallships
dan weer via de sluizen bij IJmuiden naar Amsterdam varen om
het vijfjaarlijkse evenement Sail
Amsterdam bij te wonen. Het
jaarlijkse Havenfestival in IJmuiden komt daarom te vervallen en
in plaats daarvan wordt PreSail
IJmond georganiseerd. Het ligt
dan ook voor de hand om een beroep te doen op dezelfde vrijwilligers en zij kwamen in groten getale naar de informatiebijeenkomst
die voor hen was georganiseerd.
Ze kregen er een duidelijk beeld
van wat er deze zomer allemaal
zal worden georganiseerd. Het is
de bedoeling dat met het evenement de regio IJmond goed op de
kaart wordt gezet. ,,We willen de
parels van de IJmond in de etala-

ge zetten’’, vertelt de Velsense citymarketeer Friso Huizinga. Hij
somt wat voorbeelden op: Techport, AYOP (Amsterdam IJmuiden
Offshore Ports) en Noordzee Vis
IJmuiden. Maar het is vooral ook
de bedoeling dat er ruimschoots
aandacht voor kunst en cultuur
komt op het evenement. Zondagavond zal in IJmuiden een rockfestival plaatsvinden met de wat
rauwer klinkende bands. Dat betekent genieten van gillende gitaren onder het genot van een
biertje, met de band Van Dik Hout
als hoofdact. Op maandagavond
treedt ook een landelijk bekende
artiest op. Omdat de onderhandelingen hierover nog niet rond
zijn, wil de organisatie de naam
van deze artiest nog niet bevestigen. Ook dinsdagavond wordt
bijzonder, want in samenwerking

met de Velsense buurthuizen zal
een sing-a-long worden georganiseerd onder leiding van Brigitte Kaandorp.
Overdag is het podium vooral bedoeld voor de plaatselijke amateurgezelschappen, van zangkoor
tot musicalvereniging. Op maandag zal ook een demonstratie
worden verzorgd door een team
van de Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij (KNRM).
Verder staat in IJmuiden een zogenoemd ‘Captain’s Dinner voor senioren op het programma. Zij zullen worden opgehaald en naar de
festivallocatie worden gebracht,
waar ze vervolgens aan lange tafels kunnen genieten van een
feestelijke maaltijd met entertainment. Natuurlijk streeft de organisatie ernaar om tijdens het evenement al zo veel mogelijk tallships
in de havens van IJmuiden en Beverwijk te hebben liggen. Voor de
dinsdag is dat sowieso al gegarandeerd, maar het liefst wil men ook
op zondag al van dat vele fraais
kunnen genieten. In elk geval is
de komst van de Stad Amsterdam,
het vlaggenschip van Sail Amsterdam, voor de zondag al bevestigd.

Alle activiteiten zullen geheel gratis zijn en de vrijwilligers kunnen
nu al haast niet wachten om aan
de slag te gaan. Duurzaamheid
speelt dit jaar een belangrijke rol.
Zo wordt heel kritisch gekeken
naar de afvalstromen die PreSail
IJmond met zich meebrengt. Ook
innovatie speelt een belangrijke
rol. Op www.presailijmond.nl telt
inmiddels een klok af naar de start
van het evenement. Via deze website wordt uitgebreide informatie
over het programma verstrekt en
kunnen nieuwe vrijwilligers zich
aanmelden. (Tekst: Bos Media Services / Foto: Erik Baalbergen)

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM
WESTERVELD

WEET U HET AL?
VOORLICHTINGSOCHTEND
WESTERVELD
ZATERDAG 1 FEBRUARI
9.30 - 12.00 UUR
WWW.BC-WESTERVELD.NL
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ENERGIE BESPAREN
IN 2020?
KIES VOOR STERK ISOLERENDE
KOZIJNEN EN HR++ GLAS
Broekerdreef 134-140 | Velserbroek
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Velsen helpt inwoners met een bijstandsuitkering richting werk in
de zorg
In 2019 startte Velsen met ‘Zorgpoort’.
Een traject waarbij mensen met een bijstandsuitkering worden geholpen om uit
te zoeken of werken in de zorg bij hen
past.

Wegens succes, er waren 29 deelnemers waarvan een groot aantal nu werkt bij Zorgbalans,
starten we binnenkort een nieuw traject. Dit
bestaat uit wekelijkse training, begeleiding
door mentor, daarna proefplaatsing bij Zorgbalans. verloopt dat goed, dan krijg je een contract aangeboden.

Het gaat niet alleen om werk, maar in het traject er naar toe wordt er ook aandacht besteed
aan het krijgen van zelfvertrouwen en persoonlijkheidsontwikkeling.
Heb jij bijstandsuitkering bij gemeente Velsen? ben je gemotiveerd en beschikbaar om
aan het werk te gaan in de zorg? Wil jij die
nieuwe stap te zetten richting een baan in de
zorg? meld je dan bij je participatiewet consulent.
De trainingen starten in maart 2020.

Meld hem of haar aan vóór 16 maart!

Kent u een jongere die een
lintje verdient?
Het jeugdlintje is een speciale onderscheiding voor jongeren uit Velsen. Het
is een blijk van waardering voor jongeren
tot 18 jaar die een voorbeeld zijn voor
anderen. Kent u iemand die een lintje
verdient? De gemeente Velsen hoort het
graag van u.

re voordragen voor een jeugdlintje.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen
als zij een voorbeeld zijn voor anderen. Dat
kunnen jongeren zijn die:

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor
Koningsdag in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Op die dag
gaat het om volwassenen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. Maar er zijn ook veel jongeren
die zich op een bijzondere manier inzetten
voor anderen en hiervoor een onderscheiding verdienen. Daarom reikt het gemeentebestuur van Velsen elk jaar de Velsense
jeugdlintjes uit.

•

Laat het ons weten
Kent u een jongere die zich op een bijzonder
manier inzet, of heeft ingezet, voor de Velsense gemeenschap? Dan kunt u deze jonge-

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier kunt u vinden op https://www.velsen.nl/producten/jeugdlintje

•

•
•

zich inzetten voor de Velsense samenleving. Denk aan inzet voor andere
mensen, natuur of cultuur.
al langere tijd vrijwilligerswerk doen
zonder dat zij daar iets voor terug krijgen.
opkomen voor iemand anders bij pesten, zinloos geweld of alcohol- en/of
drugsgebruik.
een bijzondere prestatie hebben geleverd of Velsen positief op de kaart hebben gezet. Denk hierbij aan reddingsacties of bijvoorbeeld een landelijke prijs
voor een werkstuk.

Velserbroekers, ga in gesprek
met handhaving: wat vindt ú
belangrijk?
Over welke onderwerpen willen bewoners van Velsen meepraten met de gemeente? Hierover werd in september
2018 een enquête gehouden onder inwoners van Velsen.
Hieruit bleek dat er veel interesse is in
het thema ‘Veiligheid en openbare ruimte’, wat voor ons als gemeente aanleiding was tot het organiseren van bijeenkomsten per woonkern.

Inmiddels hebben er twee bijeenkomsten
plaatsgevonden.
Op 10 februari 2020 organiseren wij een bijeenkomst handhaving met de bewoners van
Velserbroek.
Tijdens deze bijeenkomst zal de afdeling
handhaving, vertegenwoordigd door de
teamleider en een aantal BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) en wijkwethouder Floor Bal aanwezig zijn om met u te
praten over de volgende onderwerpen:
• Weten inwoners de weg naar Team
Handhaving te vinden? Is het duidelijk wat een handhaver wel of niet mag
doen?
• De gemeente heeft, dankzij de meldin-

gen die bij Team Handhaving binnenkomen, een beeld van wat inwoners belangrijk vinden. Maar klopt dit beeld
ook? Laat weten waar volgens u onze
focus op moet liggen.
• De keuzes die we moeten maken. Een
belangrijk deel van de inzet gaat naar de
controle en handhaving van meldingen.
Een ander deel naar de inzet van bijvoorbeeld evenementen in Velsen. Hoe
verdelen we onze aandacht? Wat vindt
u belangrijk?
Praat en denkt u als inwoner van Velserbroek graag mee over het thema ‘Veiligheid
en openbare ruimte’? Meldt u dan aan via
bijeenkomsten@velsen.nl.
Wanneer: Maandag 10 februari 2020
Waar: Het Polderhuis, Vestingplein 58, Velserbroek
Tijd: Inloop vanaf 19:00 uur, start 19:30
uur. Rond 21:30 uur sluiten we de avond af.
Wij ontmoeten u graag!
Heeft u vragen? Bel dan Monique Grote,
0255-567200 of mail naar mgrote@velsen.
nl.

Doe je mee?

Floatfitt nu ook bij zwembad
De Heerenduinen

Ga jij een stevige workout niet uit de weg?
Dan is Floatfit echt iets voor jou. De nieuwe aquasport-hype nu ook bij zwembad De
Heerenduinen in IJmuiden. Doe mee met
deze uitdagende 30 minuten workout. Weet
je nog niet precies wat Floatfit is? Kom dan
op zaterdag 1 en zondag 2 februari naar het
zwembad en maak kennis met FloatFit. Dit
kan op:

•

Zaterdag 1 februari tussen 11.00-12.00
uur en 14.00-15.00 uur
• Zondag 2 februari tussen 12.00-14.00
uur
Aanmelden is niet nodig, je hoeft alleen een
kaartje te kopen voor recreatief zwemmen.
Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor de
cursustijden.
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Uitnodiging onthulling monument Waar naartoe met uw oud papier?
Levenslicht
Maandag 27 januari onthult burgemeester Frank Dales het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht van kunstenaar
Daan Roosegaarde op Plein 1945 in
IJmuiden. Die dag is het 75 jaar geleden
dat concentratie- en vernietigingskamp
Auschwitz, symbool van de Holocaust,
werd bevrijd.

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

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

Wanneer vergaderen de
Wijkplatforms Velsen
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier
hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel treft u een overzicht
aan
wanneer ze vergaderen
vergaderen.
Wanneer
de Wijkplatforms

Velsen

Een jarenlange traditie van oud papier
inzamelen, komt bij veel verenigingen
in gevaar. Oud papier is bijna geen geld
meer waard. Voor sommige verenigingen
is de lage papierprijs reden om te stoppen met het inzamelen van oud papier

Bewoners die hun papier niet meer kwijt kunnen bij hun vereniging kunnen:
• hun oud papier kwijt in ondergrondse
container van HVC. Die staan op diverse
plekken in de wijk en bij supermarkten.
• bij HVC een gratis rolcontainer (met blauwe deksel) aanvragen voor oud papier.

Gratis begeleiding voor verduurzamen verenigingen
Aankomende tien jaar moet de CO2-uitstoot van sportaccommodaties 49 % lager zijn. De uiteindelijke doelstelling voor
2050 is een verminderde uitstoot van
95%. Gemeente Velsen moet haar sportaccommodaties in versneld tempo energieneutraal en groener maken om te voldoen
aan de eisen van de Routekaart Duurzame Sportaccommodatie. En dat geldt óók
voor uw eigen sport- of clubaccommodatie.

Informatiebijeenkomst gratis begeleiTeam
Sportservice
Een
wijkplatform
bestaat
uit
vrijwilligers
uit
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In dingstraject
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tabel
Wenst uw vereniging gratis begeleiding van
de betreffende wijk. Zij komen op voor het altreft ubelang
een overzicht
aan
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een energie-expert om uw accommodatie te
gemeen
van de wijk,
maar
zijn geen
Een
wijkplatform
bestaat
uit
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uit de betreffende wijk. Zij komen
op voor het CO2-uitstoot te vermindeverduurzamen,
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de
ren
en geld
te besparen?
Kom dan maandag 3
gemeente
en
geven
daarover
gevraagd
of
onalgemeen belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen
van
de
februari naar de informatiebijeenkomst over
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel
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worden
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Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volTeam Sportservice hanteert helder
gen de Als
locaties
en
vergaderdata
voor
2020.
stappenplan
u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata
voor 2020.
Het Ministerie van VWS wil landelijk gestructureerde ondersteuning voor sportWijkplatform
Locatie
Tijd
Datum
of clubaccommodaties die verduurzamen.
5 februari, 4 maart, 1
Daarom biedt Team Sportservice in opdracht
Velsen-Noord
De Stek
19:30 april
van NOC*NSF een gratis landelijke aanpak
voor het verduurzamen van verenigingsac12 februari, 11 maart,
commodaties.

IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
Zee- en Duinwijk

De Spil
De Spil
De Dwarsligger

19:30
19:30
19:30

8 april
19 februari, 15 april
13 februari, 20 april

Nog wel beperkte vergoeding
voor verenigingen
Via HVC kan de gemeente verenigingen nog wel een beperkte vergoeding
geven voor hun ingezamelde oud papier. Geïnteresseerde verenigingen
in Velsen kunnen daarvoor contact
opnemen met de gemeente Velsen via
afval@velsen.nl (onder vermelding
van papiersubsidieregeling).

Team Sportservice hanteert een helder stappenplan dat uw vereniging niet alleen ver-

duurzaming, maar ook een behoorlijke kostenbesparing oplevert:
• Inzicht krijgen in specifiek voor de accommodatie rendabele duurzame maatregelen
• Ambitie bepalen
• Plan van aanpak opstellen
• Offertetraject begeleiden uitgaande van
onafhankelijke benchmarks, inzet van
betrouwbaar netwerk en een eventuele
kwaliteitscheck op offertes van derden
• Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering
• Nazorg tijdens de realisatie
Vereniging direct inschrijven
Na afloop van de informatiebijeenkomst kunt
u zich direct inschrijven voor de begeleiding
door een energie-expert. De begeleiding ter
waarde van € 2.000,- wordt u kosteloos aangeboden door het Ministerie van VWS via de
Sportlijn van het Sportakkoord.
De bijeenkomst: waar& wanneer?
Datum:
3 februari 2020
Tijd:
19.30 uur
Locatie:
Het Polderhuis in Velserbroek
Aanmelden? Graag!
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via fgeldorp@velsen.nl of 0255-567666
Samen gaan we voor een duurzaam velsen!

Nieuws van de raad

+ logo wijkplatform

BESPROKEN IN DE SESSIES
Woonvisie
De Woonvisie is inmiddels twee keer eerder
besproken door de raadsleden, daar zijn ook
enkele aanpassingen uit gekomen. De Woonvisie geeft een beeld hoe de woningbouw in
Velsen eruit ziet in de komende 20 jaar. De
raadsleden reageerden overwegend positief op de voorliggende Woonvisie. Er is een
discussie over onderzoek naar nieuwe locaties voor woningbouw, omdat de Woonvisie
ook voorziet in mogelijkheden voor nieuwe
bouwlocaties aan de randen en meer woningen om te voorzien in de woningbouwopgave. Enkele partijen overwegen moties.
Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand
De gemeenten in de regio hebben samen met
de provincie Noord-Holland een toekomstbeeld gemaakt voor de Binnenduinrand. Het
ontwikkelperspectief geeft aan hoe het landschap van de Binnenduinrand kan worden
versterkt en worden beschermd. Gemeente

Velsen wil nog wel ruimte hebben voor toekomstige ontwikkelingen. Vanuit de insprekers en diverse raadsleden waren er kritische vragen over verdere ontwikkelingen.
Er is ook een amendement aangekondigd als
aanpassing op het voorgesteld besluit.
Visie op Spaarnwoude Park
Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft een
visie opgesteld voor Spaarnwoude. Deze visie heeft als doel om het recreatiegebied
Spaarnwoude door te laten groeien tot een
veelzijdig en duurzaam Spaarnwoude Park.
De sessie begon met een inspreker namens
de Paraplugroep Spaarnwoude. De visie riep
vragen op bij de raadsleden, onder meer over
de betrokkenheid van stakeholders en de financiële uitwerking van de visie, maar ook
over de (grote) hoeveelheid bezoekers en de
festivals in het park. De wethouder reageerde op vragen en gaf aan dat er later een nieuwe sessie zal volgen.

AGENDA VAN DE RAAD
Herbenoeming externe voorzitter Rekenkamercommissie Velsen
De Rekenkamercommissie ondersteunt de
Raad van Velsen bij het controleren van het
beleid en het stellen van kaders. Ieder jaar
worden er rekenkamerrapporten opgeleverd die aangeven of de doelen van de gemeente worden behaald en of dit op een efficiënte en effectieve manier is gebeurd. Deze
rapporten worden ook online gepubliceerd.
De Rekenkamercommissie heeft een voorzitter van buitenaf, die moet opnieuw worden benoemd.
Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosieven
De gemeente Velsen heeft regelmatig te maken met niet gesprongen explosieven uit de

Tweede Wereldoorlog. Ook in 2019 is een
aantal onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen
explosieven. Het ministerie heeft een subsidie beschikbaar om deze kosten deels te
dekken, daar moet nu een nieuwe aanvraag
voor worden ingediend.
Samenwerking verbinding A8-A9
De verbinding tussen de A8-A9 wordt al
langere tijd besproken. Er is een samenwerkingsovereenkomst van diverse overheidsorganisaties, maar deze overeenkomst loopt
af. Daarom wordt er nu voorgesteld om een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst te
tekenen. Dit betekent ook dat Velsen zich
aansluit bij de provinciale plannen voor de
uitwerking van de zogenaamde ‘Golfbaanvariant’.

Op donderdag 30 januari is de raadsvergadering. De vergadering begint om
19u30. U bent van harte welkom via de ingang aan Plein 1945, IJmuiden.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

trum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24

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

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

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

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

19:00 uur, locatie: Industriestraat 25 en 26
(16/01/2020) 8283-2020

plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Noord
KLEM 3, op 11 februari 2020 van 12:00
tot 23:00 uur, locatie: Reijndersweg 201,
(14/01/2020) 4445-2020

IJmuiden
NK Kitebuggy, op 4 en 5 april 2020, locatie:
Kennemerstrand 802, (12/01/2020) 36562020

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
in de periode van 11 januari tot en met
17 januari 2020 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Waalstraat 142, plaatsen dakkapel (voorzijde) (13/01/2020) 3901-2020
Lange Nieuwstraat 422, aanbrengen gevelreclame (14/01/2020) 4514-2020
Herenlaan 1, bouwen woning (16/01/2020)
8072-2020
Grahamstraat 309, vergroten terras, wijzigen
kozijnen voor- en achtergevel (17/01/2020)
8488-2020
Velsen-Zuid
nabij Genieweg - terrein Buitenhuizen, inrichten en exploiteren tijdelijke camping
(14/01/2020) 4467-2020
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 20, kappen 6 bomen
(12/01/2020) 3673-2020
Louise de Colignylaan 10, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (13/01/2020) 3899-2020

Driehuis
Hofdijklaan 17, interne wijziging draagconstructie t.b.v. aanbouw (11/01/2020) 36152020
Naast Driehuizerkerkweg 148, bouwen woning (15/01/2020) 5252-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor
meer informatie over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Santpoort-Noord
Terrasweg 62, plaatsen uitbouw voorgevel op begane grond, vergroten en plaatsen
dakkapel ( voorgevel), uitbouwen 1e verdieping (achterzijde), plaatsen dakuitbouw
zolder (met nr. 60) (13/01/2020) 1030682019
Ingediende aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
IJmuiden
Nr. 10, op 14 februari 2020 van 07:00 tot

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Santpoort-Noord
Verkoop oliebollen, van 15 november t/m 31
december 2020, locatie: plein tussen Hoofdstraat en Broekbergenlaan (13/01/2020)
3987-2020
Driehuis
Driehuizer Friethuis, verlengen standplaats
(5 jaar), locatie: Driehuizerkerkweg / Nicolaas Beetslaan (27/12/2019)
114388-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 11 januari tot en met 17 januari 2020 de volgende
aanvragen voor een evenementenvergunning
heeft ontvangen op grond van de Algemene

Kermis IJmuiden,op 24 t/m 29 april 2020,
locatie: Plein 1945 (12/01/2020) 3662-2020
Strand6Daagse 2020, op 29 en 30 juli 2020
een overnachting, locatie: voetbalvereniging SVIJ, Sportpark Zeewijk (13/01/2020)
3824-2020
Velsen-Zuid
Dance Valley Festival 2020, op 8 augustus
2020 van 12:00 tot 23:00 uur, locatie: Velsen
Valley Spaarnwoude
(16/01/2020) 7872-2020
Dutch Valley Festival 2020, op 9 augustus
2020 van 13:00 tot 23:00 uur, locatie: Velsen
Valley Spaarnwoude
(16/01/2020) 7882-2020
Latin Village, op 15 en 16 augustus 2020 van
13:00 tot 23:00 uur, locatie: Velsen Valley
Spaarnwoude (16/01/2020) 8307-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen (zoals
college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-

vallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

IJmuiden
Lierstraat 65, plaatsen erker (voorzijde)
(16/01/2020) 108286-2019

Santpoort-Noord
Pastorieweg 1, kappen 2 bomen (16/01/2020)
114058-2019

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg t.o. nr. 3, herstellen en restaureren toegangspoort Velserbeek (16/01/2020)
107688-2019(Rijksmonument)
Middendorpstraat
1,
plaatsen
dakraam
(noordzijde)
(17/01/2020)
112998-2019(Rijksmonument)

Driehuis
Hofdijklaan 17, intern veranderen draagconstructie (16/01/2020) 3615-2020

Velsen-Noord
Watervlietstraat 20, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (16/01/2020) 1095632019

Velserbroek
Liniepad 54, bouw schuurtje (14/01/2020)
108148-2019
Johanna Westerdijkstraat 26, dichtbouwen
terras 2e verdieping (16/01/2020) 1113992019

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• Meeuwenlaan 7, 1971 KM IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel

langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10 te Velserbroek, realiseren 72 appartementen
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
maakt, namens het algemeen bestuur van
Omgevingsdienst IJmond, bekend dat in
verband met het bestemmingsplan voor het
realiseren van 72 appartementen ter plaatse van de Velserbroekse Dreef 10 in Velserbroek, een besluit is genomen voor het
vaststellen van een hogere waarde voor de
geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder.
Het hogere waardenbesluit heeft betrekking
op wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college van Velsen
tot vaststelling van hogere waarden voor de
geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder is gedelegeerd aan het algemeen
bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond,
gemandateerd bevoegd namens genoemd
algemeen bestuur, heeft de hogere waarden
voor de geluidbelasting vastgesteld.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit
bezwaar maken.
De bezwaartermijn tegen het besluit loopt
van 24 januari tot en met 5 maart 2020. Het
besluit, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt gedurende deze termijn, samen
met het bestemmingsplan, ter inzage bij de
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden, op werkdagen van 9.00 uur tot
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00
uur tot 20.00 uur.
Tevens kunt u het besluit inzien bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te
Beverwijk, op werkdagen van 9.00 uur tot
17.00 uur en op: www.odijmond.nl.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH
Beverwijk, onder vermelding van “Bezwaar
hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10”.

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

VRAAG
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“Waar laat ik glas dat te groot is voor de
openingen van de glasbak?”

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

Lever oude horloge in bij Ris Juwelier:

Mooie korting bij aanschaf nieuw horloge
Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

IJmuiden - Toe aan een nieuw
horloge? Ris Juwelier aan het
Marktplein 17 heeft deze winter
een mooie actie waarmee extra
voordeel te behalen valt. Bij inlevering van een oud horloge ontvangt men nu tijdelijk 20 euro
korting op de aanschaf van een
nieuw horloge vanaf 150 euro.
Wie kiest voor een horloge vanaf
300 euro krijgt zelfs 40 euro korting!
Elk type horloge, al dan niet in
goede staat verkerend, kan wor-

den ingeleverd. De ingenomen
horloges worden gedemonteerd
en de onderdelen worden op milieuvriendelijke wijze gerecycled.
De actie loopt gedurende de hele winter en voor de aanschaf van
een nieuw horloge valt bij Ris Juweliers heel wat moois te kiezen.

teriaal dat voor horlogeglazen
wordt gebruikt. Geen horloge om
in te ruilen? Ris Juweliers neemt
ook het gehele jaar door gouden
sieraden in. De koers staat momenteel hoog, dus het loont zeker de moeite! Verkoop bijvoorbeeld wat gouden sieraden en
koop er iets moois voor terug om
een geliefde mee te verrassen op
Valentijnsdag!
Volg Ris Juweliers op Facebook
en Instagram voor het laatste
nieuws. (Foto: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws
regio!
Vorig jaar uit
is de de
collectie
uitgeKijk voor het actuele nieuws op:
breid met het merk Balmain en
eerder al met Tissot. Twee topZIE ONZE SITES:
JUTTER.NL
merken uit Zwitserland met krasvast saffierglas, het hardste maEN HOFGEEST.NL

WWW.JUTTER.NL
EN HOFGEEST.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:

WWW.CASTRICUMMER.NL

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Bezoek onze website:
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Vermiste stukken over
aanleg windmolenpark
Velsen - Gemeenteraadslid Peter Stam heeft een reeks vragen
naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd inzake de vermissing van een aantal documenten bij de gemeente. Deze stukken hadden betrekking op de aanleg van windmolenpark Spuisluis en de vermeende gevolgen daarvan voor de bewoners van woonboten in de derde Rijksbinnenhaven en het Binnenspuikanaal.
IJmuidenaar Dirk Weidema en
voormalig lid van Provinciale Staten Marnix Bruggeman (SP) stapten vorig jaar naar de rechter, omdat de gemeente Velsen weigerde
inzage te geven in een aantal documenten met betrekking tot de
aanleg van het windmolenpark.
Uiteindelijk werden door de gemeente vijf agenda’s van ambtelijk
en bestuurlijk overleg aan de twee
gestuurd, terwijl dat er dertien
hadden moeten zijn. Ook werden
zeven verslagen van dergelijke
overleggen aan de rechtbank verstrekt, ook dat hadden er dertien
moeten zijn. De aanvragers wilden
ook inzage krijgen in 578 e-mails
over deze kwestie. De gemeente voerde meerdere redenen aan
voor het niet overleggen van alle gevraagde stukken. Zo zou een
deel van die stukken persoonlijke
beleidsopvattingen bevatten en
zou er sprake zijn van een politiek

Met name dat laatste wekt verbazing bij Peter Stam. ,,Hoe kan het
dat de documenten vermist zijn
en er toch vijf agenda’s openbaar
zijn gemaakt en zeven verslagen
twee weken voor de beroepszaak
aan de rechtbank werden verstrekt
‘’, vraagt hij zich af. Ook wil hij van
het college weten hoe lang de betrokken uitzendkracht voor de gemeente heeft gewerkt en of deze
uitzendkracht vanuit een eigen account werkte. Immers, anders zouden de stukken vanuit de gemeentelijke systemen zijn verdwenen.
Stam oppert in dat geval de suggestie om de stukken vanuit een
back-up terug te halen en vervolgt: ,,Moet de gemeente Velsen
aan eisen voldoen met betrekking
tot de archivering van stukken? Zo
ja, wat zijn deze eisen en zijn uitzendkrachten daarvan ook op de
hoogte?’’ Ook wil hij graag weten
welke argumenten ten grondslag
hebben gelegen aan het politieke besluit om de documenten niet
openbaar te maken. Hij verwijst
daarbij naar de doelstellingen van
het college: ,,Is dit wat het college
voor ogen heeft als zij spreekt over
samenspel, participatie en transparantie?’’

Voorlezen is goed
voor ieder kind.
Peuterjuf Sjoerdtje
Rasmussens leest
haar drie kinderen
maar wat graag
voor en is gek op
kinderboeken.
Ze schrijft er voor haar werk
een blog over en iedere maand
een column in onze krant.

De nationale voorleesdagen zijn
weer begonnen. 10 dagen lang
draait het op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleuterklassen om de nationale voorleesdagen. Het boek Moppereend
staat daarbij centraal. Daar is al
veel over gezegd en geschreven.
Daarom wil ik jullie graag twee
andere boeken uit de prentenboek top 10 laten zien.

Deze ridder zegt nee van Lucy Rowland en Kate Hindley, uitgegeven door Gottmer. Ridder
Finn doet altijd netjes wat hem gevraagd wordt. Speelgoed oprui-

te schepen vastliggen bekijk, kan
ik me niet voorstellen dat de inkeping door het schuren van trossen is ontstaan. Nieuwsgierig geworden plaats ik de foto op diverse facebookpagina’s.
Enkele reacties leverden het verMenig IJmuidenaar pikt wel ‘ns lijkt pas tevreden als je daar met lossende woord. Deze bolders
kantje. Gewoon even genieten een strop om je hals straat. Daar- zijn tijdens hun toch al zware bevan de bootjes langs de kant met bij dansen meeuwen, kinderen staan ook nog ernstig misbruikt
de wind om je oren, het gezang en af en toe een fotograaf op voor het strak opdraaien van visvan de meeuwen op de achter- je kale kruin. Tot overmaat van lijnen. Hierbij wordt gebruik gegrond en af en toe een versevis- ramp word je ook nog ‘s onder- maakt van de eigenlijke werluchtje of desnoods belegen puf- gescheten door meeuwen. En king van een bolder; als een lus
je door de neusgaten. Tijdens wat te denken van die keren dat of knoop de krachten van een
mijn rondjes langs de kant gaat je wordt aangereden? Excuus, ho schip niet kan opvangen, wordt
de camera altijd mee. Je weet im- maar. Een scheldkanonnade kun de kabel of tros meerdere keren
mers nooit wat er allemaal op je je krijgen als iemand z’n achter- om een meerpaal of bolder gepad komt. Er zal maar ‘ns een zee- bumper tegen je aan heeft ge- wonden, zodat de krachten vermonster of buitenaards wezen zet! Kortom, je leidt en lijdt een deeld worden opgevangen door
opduiken en je zult dan geen ca- zwaar en ondergewaardeerd be- de wrijving rond het oppervlak
mera bij je hebben... Maar ook staan. Word je eigenlijk wel be- van de bolder. Die wrijving kun
voor minder schokkende dingen dankt voor je diensten? Laat ik je dus ook gebruiken om vislijnen
ben ik bereid de lens te richten en maar ophouden voordat tranen strak op de winch (lier) aan boord
te schieten.
beginnen te wellen en actiegroe- van een afgemeerd vissersschip
pen ter bescherming van zwaar- te krijgen. Voorheen moesten visSoms vallen doodgewone dingen moedige havenbolders in het le- lijnen regelmatig de kant op voor
ineens op. Zoals laatst deze bol- ven worden geroepen. Vletterlie- het vernieuwen van de ‘muizen’,
der op de Trawlerkade. Niet be- den en havenmeesters zullen niet merktekens waarmee de mandoeld als roestkleurig kunstvoor- blij worden als zij ook nog ’s moe- nen achter de winch konden zien
werp maar slechts onderdeel van ten stilstaan bij het leed van de hoeveel lijn er uitstond. Tegenhet gebruikelijke kademeubilair. bolders…
woordig worden daar tellers voor
Eigenlijk helemaal niks nieuws
gebruikt. Om slijtage van de bolonder de zon: zo’n bolder dient Maar de bolder op de foto heeft der bij het opdraaien van lijnen
voor het vastleggen van een tros toch wel een opvallend detail: te voorkomen werd een rond bevan een afgemeerd schip. Niets de diepe inkeping aan de rech- schermschild rond de bolder gemeer en niets minder. Maar toch, terkant. Is de havenmeester een plaatst. Maar bij drukte waren er
als ik deze zo aanschouw, dan be- paar avonden vergeten om Oil of soms niet genoeg schilden en
kruipt mij het idee dat zo’n bol- Olaz rond de bolderhals te sme- werd er zonder bescherming geder toch wel een zwaar bestaan ren? Is de bolder na jaren van af- werkt, met als resultaat dat de
heeft. Ik moet zelfs even denken zien mondig geworden? Wil hij bolder achterbleef met slijtspoaan het liedje ‘Ik heb een heel wat zeggen of wat eten? Ik heb ren. Dit uiteraard tot groot onzwaar leven’ van Brigitte Kaan- wel ‘ns gezien dat iemand voor genoegen van de havenmeester.
dorp.
de lol een stokbrood of sinaasap- Het blijvende resultaat zien we
pel in de inkeping had gestoken, bij de bolders aan de TrawlerkaAls bolder moet je bij dag, nacht maar de kauwbewegingen ble- de. Eigenlijk is het gewoon origien ontij maar klaar staan, op be- ven achterwege. Ook andere bol- nele en rauwe roestkleurige oervel van de mens in de touwen ders aan de Trawlerkade verto- IJmuidense kunst! En kadeganzijn en ongewild slachtoffer van nen soortgelijke slijtplekken. Als gers, probeer toch ‘ns wat aardihet lassowerpen zijn. De mens ik de trossen waarmee de mees- ger te zijn voor onze bolders...

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

SNS opent winkel aan Kennemerlaan
men of sla oogsten? Ja, is goed!
Maar op een dag zegt deze ridder
opeens Nee.

IJmuiden - Op maandag 3 februari opent SNS een nieuwe winkel aan de Kennemerlaan 54 in IJmuiden. Deze nieuwe locatie sluit aan bij de ambitie van SNS om in te zetten op
meer persoonlijk contact met
klanten. Het is de tweede winkel van franchisenemer Bram
Tol, die vorig jaar ook in Beverwijk aan de Breestraat een winkel heeft geopend. En binnen
twee jaar in Castricum een vestiging wil openen.

Dit prentenboek heeft fantasievolle tekeningen over een kleine ridder en een rode draak. Ook
ridders zeggen wel eens nee. Dus
ook kleine ridder Finn. Het boek is
zeer geschikt voor peuters in de
Nee fase.
SNS is van oudsher met name
Heel veel leesplezier!
in het zuiden en oosten van het
PS Moppereend is ook een leuk land sterk vertegenwoordigd,
prentenboek en deze voorleesda- maar heeft de laatste tijd flink
ingezet op een landelijke dekgen te krijgen in een mini editie.
king. “We willen dichterbij onze
klanten zijn en hierbij hoort ook
een face-to-face werkwijze’’, licht
Bram Tol toe.
Anderhalf jaar geleden werd hij
17, Santpoort-Noord en iedereen franchisenemer voor het gebied
is van harte welkom. Om 19.00 uur van Castricum tot IJmuiden en
is de zaal open en er is voldoende ontvouwde hij zijn plan om drie
parkeergelegenheid.
winkels te openen. “In de winkels
Meer weten over de Postzegel Ver- van Bram biedt hij samen met zijn
eniging Santpoort, bel dan 023- persoonlijke team niet alleen ad5382274 na 18.00 uur.
vies en begeleiding op het ge-

Postzegelavond
Santpoort - Op maandag 27 januari is er weer een postzegelavond
van de Postzegel Vereniging Santpoort met een leuke veiling, de kavels kan men voor de veiling bekijken. De avond zal worden gehouden in Het Terras, Dinkgrevelaan

Door Erik Baalbergen

besluit van het college om de documenten niet vrij te geven. Ook
zouden documenten zijn kwijtgeraakt, waarschijnlijk door het optreden van een uitzendkracht.

Heel Velsen
leest voor

De boer en de dierenarts van
Pim Lammers, met prachtige tekeningen van Milja Praagman.
Uitgegeven door De Eenhoorn.
Er is iets vreemds aan de hand met
de boer. Hij gaat eieren zoeken bij
de varkens, hij wil de koe scheren,
hij probeert de kip te melken. De
dieren maken zich zorgen. Wat is er
met de boer aan de hand?
Een fijn prentenboek over liefde
tussen twee mensen. Ook al gaat
het boek over twee mannen, ligt
daar de nadruk niet op. Vooral op
de verliefdheid en de liefde. Wat is
er nou fijner dan dat?
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bied van betalen, sparen, verzekeren en hypotheken, maar stapt
de klant ook heel makkelijk binnen met grote of kleine vragen
over geldzaken. De koffie staat
altijd klaar. Bellen kan natuurlijk
ook.
“Het mooie van SNS is dat je bij

ons altijd een persoonlijk medewerker uit de winkel aan de telefoon krijgt. Je komt dus direct bij
je vaste aanspreekpunt terecht.
Ook de SNS Eén-tweetje app, het
e-mailverkeer en de klachtafhandeling verlopen vanuit de lokale
winkels.’’ (Foto: aangeleverd)
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Hydrotherapie in zwembad De Heerenduinen
Gunstig effect
Hydrotherapie maakt gebruik van de effecten van extra verwarmd water (32,5
graden) en de waterdruk op het lichaam.
Deze factoren hebben een gunstig effect
op de stijfheid van gewrichten en overmatige spierspanning.
Het warme water kalmeert de spieren.
Bovendien maakt hydrotherapie het bewegen met gewichtsklachten makkelijker omdat de opwaartse kracht van het
water meehelpt met het bewegen van de
gewrichten.
Hydrotherapie ook wel medisch zwemmen genoemd is een oefentherapie in groepsverband
waarbij extra verwarmd water wordt gebruikt om
klachten te verlichten. Het gaat hierbij om onder
andere reumatische en orthopedische klachten,
maar ook om aandoeningen aan het zenuwstelsel.
In de gemeente Velsen wordt hydrotherapie gegeven door Fysiotherapie Driehuis.
Hydrotherapie is zo oud als de weg naar Rome. Reeds
in de oude beschavingen van de Grieken, de Romeinen
en de Egyptenaren werd therapie in warm water toegepast. Het was algemeen bekend dat warmwaterbaden
een heilzame werking hebben.

Zweven
In het water ervaren de
meeste mensen een soort
verlossing van de zwaartekracht. Men kan als het
ware zweven. Op deze manier worden spiergroepen
die de klachten veroorzaken verlicht en kunnen op
een relatief veilige manier
oefeningen worden gedaan
met de spiergroepen die de
klachten veroorzaken.

heid. Uit een recent onderzoek in Spanje bleek bijvoorbeeld dat de spierkracht en conditie verbeteren, het
concentratievermogen toeneemt en de pĳngevoeligheid afneemt.
Deelname en kosten
De hydrotherapie wordt gegeven door de gediplomeerde hydrotherapeuten Frank Gutteling en Michiel
Langbroek van Fysiotherapie Driehuis. De lessen worden gegeven in het extra warme doelgroepenbad
in zwembad De Heerenduinen, Heerenduinweg 6 in
IJmuiden. Voor deelname is een verwijsbrief en/of
schriftelijke toestemming van de huisarts, reumatoloog
òf andere medisch specialist vereist. In de meeste gevallen vergoedt uw verzekering een deel van de kosten.

Onderzoek
Er is verschillende keren wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar het effect van
hydrotherapie. Alle onderzoeken toonden aan dat
hydrotherapie een positief
effect heeft op de gezond-

Aanmelden kan door het formulier digitaal in te vullen op www.fysiodriehuis.nl
Meer weten? Bel 0255-516367 of stuur een mail naar info@fysiodriehuis.nl
De hydrotherapielessen worden gegeven op woensdag van 08.00 tot 13.00 uur en op vrĳdag van 08.00 tot 10.00 uur.

Het Velser Amusements
Orkest zoekt versterking
CBR start vloeiend met
vaarbewijs examens

Aangenaam!

Regio - Na 1 januari heeft CBR in
4 weken tijd de wachttijd voor
een vaarbewijs examen teruggebracht tot 1 week. ,,Dit is een fantastische prestatie van het CBR na
de overname van de taken van de
Vamex’’, aldus Marc van Hemert,
cursusleider van Vaarbewijs Haarlem. ,,Ook de moeilijkheid van

het examen is niet verzwaard en
zullen er geen praktijkexamens
volgen’’. Alle cursisten van Vaarbewijs Haarlem slaagden in januari zonder problemen. De volgende cursus start op 5 februari. Meer informatie: www.vaarbewijs-haarlem.nl of 06–18665376.
(Foto: aangeleverd)

AANGENAAM!

In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid
om uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto
uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.
James Maarschalk is op 19 december om 10.50 uur geboren in
het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Hij is het zoontje van Daniëlle
en Andy Maarschalk en het broertje
van Isabelle. James was met 3950
gram de zwaarste baby van december van het RKZ. De ouders van Andy (opa Ad en oma Rita) en Daniëlle
(opa Ries en oma Miek) zijn dolblij
met hun nieuwe kleinkind en grote zus Isabelle is apetrots op haar
broertje. (Foto: aangeleverd)

Aangenaam!

Velsen - Het Velser Amusements
Orkest (VAO) zoekt dringend een
toetsenist(e) en een bassist(e).
Daarnaast is een percussionist(e)
ook van harte welkom.
Het VAO bestaat momenteel uit
een kleine groep muzikanten.
Zij hebben er bewust voor gekozen geen begeleidingsorkest
meer te zijn en spelen dus ook
zangnummers alleen nog instrumentaal.
Op de dinsdagavonden repete-

ren ze van 2.:00 tot 22.30 uur in
Woonzorgcentrum Velserduin,
Scheldestraat 101 in IJmuiden.
Dit doen ze met veel enthousiasme, inzet en plezier.
Het repertoire bestaat uit evergreens, popmuziek. oldies en ballads.
Wie komt het orkest versterken?
Voor meer info kan contact worden opgenomen met Christine
Bleeker, 06-29411201 of Emile
Lastdrager, 06-43132746.

Collecte Hersenstichting
Velsen - Van 27 januari tot en
met 1 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan op pad
om geld in te zamelen voor al die
mensen met een hersenaandoening. Alleen in Santpoort-Noord
al gaan 24 mensen de straat op
voor dit goede doel, melden de
plaatselijke organisatoren Mirjam
Eits en Nienke Steensma. ,,Dit jaar
lopen we weer met onze vaste
collectanten, maar ook met vele
moeders van de Parnassiaschool
en Bosbeekschool die bereid zijn
om 1 of 2 straten te lopen voor
het goede doel.’’
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening.
Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, her-

sentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar
160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen
mensen kampen met blijvende
ernstige gevolgen.
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te
genezen. Om dit te bereiken laten ze onderzoek doen, geven ze
voorlichting, voeren ze vernieuwende projecten uit en werken
ze aan goede patiëntenzorg. Voor
dit werk is veel geld nodig. Geef
daarom aan de collectant.
U kunt ook uw gift overmaken op
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860
t.n.v. Hersenstichting Nederland,
Den Haag.
Meer informatie is te vinden op
www.hersenstichting.nl.

Cheesy Wednesday & live
muziek bij Villa Westend
Velserbroek - Alle woensdagen
in februari is het weer ‘feest’ bij Villa Westend. Dit jaar geen stamppot- maar kaasfondue-avonden.
Voor de liefhebbers serveert Villa Westend ook diamanthaas met
frietjes en salade.
De avond wordt muzikaal aangekleed met live muziek van Fred
Post (vanaf 20.00 uur) en er is

Film in ‘t Brederode Huys

Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag
31 januari is het weer filmmiddag
bij de Vereniging Santpoorts Belang. De film ‘De Dirigent’ wordt
vertoond in ’t Brederode Huys om
14.00 uur.
De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico.
De Nederlandse 24-jarige Antonia
Brico (Christanne de Bruijn) is als
kind met haar ouders (Annet Malherbe en Raymond Thiry) geëmigreerd naar Amerika. Ze droomt
ervan om dirigent te worden, maar
die ambitie wordt door niemand
serieus genomen. Haar pianoleraar
adviseert haar om geen toelating
te doen voor het conservatorium.
Omdat ze weinig meer te verliezen

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

gelegenheid voor een borrel en
dansje na afloop. Er kan gereserveerd worden vanaf 17.00 uur tot
19.30 of vanaf 20.00 uur. De kosten zijn 14,50 per persoon voor
zowel de kaasfondue als de het
vlees.
Reserveren kan via www.villawestend.nl of 023-538 18 78. (Foto: aangeleverd)

heeft, keert ze terug naar haar geboorteland, waar ze de beroemde
dirigent Mengelberg (Gijs Scholten
van Aschat) smeekt om dirigeerlessen. Mengelberg ziet dat helemaal
niet zitten en stuurt haar door naar
Berlijn, waar ze tegen alle verwachting in als vrouw meer kans blijkt
te maken. Na haar tweejarige studie aan de Rijksacademie voor Muziek zal ze daar als eerste vrouw
het beroemde Berlijns Philharmonisch Orkest dirigeren. De spanning wordt haar bijna te groot, als
de liefde van haar leven haar voor
het blok zet. Wat zal Antonia kiezen? De toegang is gratis. ’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201, tel. 023-5383016. Zie ook:
www.santpoortsbelang.nl.

WWW.LIJF
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75 jaar bevrijding: Velsenaren halen herinneringen op aan de oorlog

‘De saamhorigheid in de buurt was geweldig’
Op 5 mei 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. In de aanloop naar die datum publiceren we een
reeks gesprekken met inwoners van de gemeente Velsen, die de oorlogsjaren bewust hebben meegemaakt of zelfs als dienstplichtig militair een actieve bijdrage hebben geleverd aan de strijd tegen
de bezetter. Vandaag: Jan van der Does uit IJmuiden.

‘Samen met mijn moeder bezocht ik mijn
vader in het werkkamp van Ederveen’

ren aan de verschrikkingen die
Nederland in de periode 19401945 heeft moeten doorstaan. ,,Ik
ging een keer samen met mijn vader naar de kapper. Ook een andere man was met een kind op
weg naar de kapper. We werden
staande gehouden door de Duitsers en we moesten alle vier tegen de muur. Ze zochten waarschijnlijk iemand die erg leek op
een van de mannen. Maar na ongeveer anderhalf uur mochten
we uiteindelijk weer verder. Ik
denk dat we toen niet meer naar
de kapper zijn geweest.’’ Toen Jan
van der Does uiteindelijk zelf als
dienstplichtig militair werd uitgezonden naar Nederlands-NieuwGuinea, heeft zijn vader nog geprobeerd om dit door een advocaat te laten voorkomen. ,,Dat is
niet gelukt. Ik was kerngezond,
dus er was geen enkele reden om
mij eruit te krijgen.’’ Nadat hij op
7 december 1953 in Doorn was
gestart met de militaire opleiding, volgde halverwege 1954 de
reis naar het verre NederlandsNieuw-Guinea. ,,Een reis van drie
dagen’’, herinnert hij zich. ,,We
vlogen met een Dakota van Amsterdam via Rome, Beiroet, Karachi, Rancoon en Manilla daarheen. En moet je voorstellen, ik
kwam zelf bij wijze van spreken
nooit verder dan Haarlem. Ik was
waarschijnlijk een van de eerste
Nederlanders die, in Karachi, gesluierde vrouwen zag lopen. En
eenmaal op het eiland aangekomen zag ik daar in de kampong
voor het eerst vrouwen met blote
borsten. Want ja, lingerie dragen
ze daar niet.’’

Nederland schakelde in 1940
een grote hoeveelheid militairen in om op de Grebbeberg tegen de Duitsers te vechten. Ook
vader Piet van der Does, toen 30
jaar oud, werd opgeroepen. Hij
werd door de Duitsers gevangen
gezet: ,,We waren hem een tijdje
kwijt. Een paar weken, misschien
een paar maanden zelfs. Hij zat
in een werkkamp in Ederveen.
We mochten hem daar gewoon
bezoeken. Ik ben er een keer, samen met mijn moeder, naartoe
geweest. Er vertrok een bus met
vrouwen uit deze regio naar dat
kamp om de mannen te bezoeken. Het was op een zondag en
de kinderen die mee waren gekomen kregen pudding met bessensap. Ik was met nog een ander jongetje in de keuken beland en daar zagen we de groene
erwten staan, die klaarstonden
voor het avondeten. Wij hebben
toen al die erwten in de lege flesjes van het bessensap gedaan. Ik
weet nog hoe kwaad die kok was,
toen hij dat ontdekte. Hij moest
nu al die erwten weer uit de flesjes gooien.’’ Ook nadat vader Piet
weer heelhuids in IJmuiden was
teruggekeerd, was het gezin nog
regelmatig direct betrokken bij
confrontaties met de bezetter.
Jan van der Does in zijn werkkamer, waar hij zijn archief over de oorlogsjaren bewaart (foto: Bos Media Servi- ,,Mijn vader was een groot voetces)
balliefhebber. Hij was supporter
van VSV en toen op een zondagIJmuiden - Jan van der Does Zijn hele leven lang heeft Jan van trekken op de slee. Ik was zeven middag zijn chef langskwam, in
kwam als oudste zoon van het der Does in IJmuiden gewoond. of acht jaar oud, ik heb ook mijn gezelschap van een Duitser, wei‘Van de Papoea’s
gezin ter wereld op 26 februa- Geboren in de Willemsbeekweg moeder op de slee voortgetrok- gerde hij mee te gaan. De chef zei
kocht ik een pijl en
ri 1935, ruim vijf jaar voordat en decennialang actief geweest ken, maar zij was natuurlijk veel ‘Piet, we moeten werken!’ maar
boog voor een half
de Tweede Wereldoorlog uit- in het slagersvak. ,,De oorlogs- zwaarder. Het was in elk geval in mijn vader antwoordde ‘Nee, ik
pakje shag’
brak. De oorlog maakte hij dus jaren zijn we redelijk goed door- mijn ogen een hele tijd lopen. Ik werk niet, ik ga naar VSV’. Mijn vaals kind mee en bepaalde za- gekomen’’, vertelt hij. ,,We woon- denk dat we daar overnacht heb- der vertrok naar de voetbalclub
ken kan hij zich nog heel helder den in de Vlierstraat, er gingen ben. Die boer heeft ons de vol- en de twee mannen dropen af. Over wat zich allemaal in het vervoor de geest halen. Zijn vader luiken voor de ramen, zodat we gende dag met paard en wagen Maar wij waren intussen doods- re land heeft afgespeeld, treedt
Jan niet in details. ,,Ik heb er nooit
Piet van der Does werd ingezet beschermd waren tegen scher- alvast een stuk teruggebracht.’’ bang.’’
over gesproken en dat doe ik nog
om te vechten op de Grebbe- ven en zodat het licht in huis niet Als oudste zoon van het gezin
‘We werden staansteeds niet. Maar het was er beberg in Rhenen. Hij werd daar vanuit vliegtuigen te zien was. Te was Jan vaak degene die op pad
de gehouden door de
hoorlijk gevaarlijk. Kijk, ik had een
door de Duitsers krijgsgevan- eten was er nauwelijks. We aten werd gestuurd om de beschikbaDuitsers en we moesaardige opleiding gehad, maar
gene gemaakt, maar uiteinde- bijvoorbeeld suikerbieten en tul- re voedselbonnen te verzilveren.
ten alle vier tegen de
een kogel blijft een kogel. Die
lijk ook weer vrijgelaten. Op penbollen. Maar een dienstka- ,,Ik ben een keer alle bonnen vermuur’
vraagt niet eerst aan je waar je
18-jarige leeftijd kwam Jan van meraad van mijn vader had een loren! Ik heb geen idee waar ze
vandaan komt. We moesten altijd
der Does zelf op om zijn mili- boerderij in Nieuw-Vennep. Daar waren gebleven, maar de saamtaire dienstplicht te vervullen was nog wel genoeg voedsel. Ik horigheid in de buurt was gewel- Albums vol herinnering aan de heel erg alert blijven.’’
bij de marine. Het leidde er uit- herinner me dat ik met mijn moe- dig. We waren allemaal één. Dus oorlogsjaren heeft Jan van der Ook waren de omstandigheden
eindelijk toe dat hij werd uit- der vanaf IJmuiden lopend daar- binnen een uur had ik al bijna net Does in de kast staan. Originele voor de militairen bepaald niet
gezonden naar Nederlands- heen ben geweest, met de slee. Er zoveel bonnen terug als ik verlo- documenten uit die tijd, veel fo- ideaal te noemen: ,,Ik zat op de
to’s en krantenknipsels herinne- slechtste buitenplaats die er was.
Nieuw-Guinea.
lag sneeuw, dus ze kon mij voort- ren had!’’

Piet van der Does, de vader van Jan,
als militair tijdens de Tweede Wereldoorlog (archieffoto Jan van der
Does)
Je moest je wassen met koud water, want er was helemaal niets.’’
Hij wijst op de kaart de precieze
plek aan waar zijn eenheid gelegerd was. ,,Hier, voor de zuidkust,
lagen Russische duikboten. Dat
wisten we toen nog niet, maar later hebben we ze gezien.’’
Een grote pijl en boog in het kantoor van Jan van der Does herinnert aan deze bijzondere missie.
,,Gekocht van de Papoea’s voor
een half pakje shag’’, glimlacht hij.
Dat de militaire dienstplicht uiteindelijk in de jaren 90 is afgeschaft, betreurt hij. ,,Ik kan me wel
eens kwaad maken over de jeugd
van nu. Er is geen respect en gezag meer. Het zou goed zijn als
ze weer een beetje gedrild zouden worden. Dat ze beseffen: ‘Zo
is het en niet anders’.’’ (Bos Media
Services)
Heeft u herinneringen aan
de oorlog die u wil delen met
plaatsgenoten? Aanmelden kan
via redactie@jutter.nl of 0255533900.

Gemeenten trekken samen aan de bel:

Bezwaar tegen hinder
nachtelijk vliegverkeer
Regio - Negen gemeenten in de
regio, waaronder Velsen, willen
met minister Cora Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)
in gesprek over de hinder door
nachtelijk vliegverkeer. Van de
minister willen ze horen op welke termijn de oostelijke aanvliegroute, die in 2015 werd gesloten,
weer zal worden ingevoerd. Ook
zijn de gemeenten ontevreden
over het feit dat het aantal nachtvluchten niet is teruggebracht
van 32.000 naar 29.000, zoals al
in 2013 is overeengekomen in
de Omgevingsraad Schiphol. Wel
is onlangs een voorstel goedgekeurd van de Luchtverkeersleiding en Schiphol voor hinderbeperking bij het nachtelijk aanvliegen op de Zwanenburgbaan
(vanuit het noorden). Dat voorstel komt voort uit een verzoek
van de negen gemeenten voor
hinderbeperking van nachtvluchten.
De hinder wordt bij uitvoering
van het voorstel beperkt doordat de vliegtuigen in een smal
vliegpad aanvliegen en op grotere hoogte. Het gevolg hiervan is
echter dat de overlast zich voor
een deel verplaatst naar het toch
al zwaar belaste gebied Castricum-Noord en Limmen.

Die toename vinden de negen
gemeenten onaanvaardbaar, ze
gaan daarom niet akkoord met
het voorstel. ,,Daarom is de herinvoering van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute ook van cruciaal belang”, zegt de Velsense wethouder Sebastian Dinjens
namens de samenwerkende gemeenten. De schadelijke gevolgen van de nachtelijke vlieghinder worden nog eens onderstreept door de resultaten van
de laatste gezondheidsmonitor van de GGD Hollands Noorden en GGD Zuid-Kennemerland:
,,Uit de monitor komt naar voren
dat 3 tot 17 procent van de bevolking in onze regio ernstig verstoord is in de slaap. Dit is aanmerkelijk hoger dan de percentages volgens de berekeningen van
het ministerie. Die zouden namelijk tussen de 0 en 9 procent liggen. Zoals uit onderzoek bekend
is geworden, kan slaapverstoring
leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, bloeddrukverhoging en depressiviteit.
En dat doet het dan ook in onze
regio,” aldus Dinjens. Naast Velsen zijn Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo en Uitgeest vertegenwoordigd in het overleg.

Ichthus Lyceum geeft met modern onderwijs
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Driehuis - Afgelopen zomer namen
twaalf leerlingen van het Ichthus Top
Talent – een talentprogramma van
het Ichthus Lyceum – deel aan de
Young Solar Challenge, waarin ze zowaar een landelijke tweede plaats behaalden.
Bij het bouwen van een raceboot die
op zonne-energie vaart komt volgens
rector Alexander Volmer heel wat kijken: ,,Van aandrijving tot sponsoring, door samenwerking met elkaar
zijn dit ongelofelijk leerzame projec-

ten. Willen we onze leerlingen klaarstomen voor de uitdagingen van de
21ste eeuw, dan moeten we meer
bieden dan alleen een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma. Cijfers zijn natuurlijk belangrijk, maar die
zeggen lang niet alles over de ontwikkeling die een leerling doormaakt.”
Het Ichthus Lyceum is volgens Volmer een school met modern onderwijs. ,,Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een traditioneel 50 mi-

nutenrooster, waarin leerlingen zeven
verschillende vakken op een dag hebben niet meer van deze tijd is. Daarom zijn we overgestapt op een 80 minuten model met keuzewerktijd. Hiermee kunnen we maatwerk bieden
voor onze leerlingen, die zelf bepalen of ze behoefte hebben aan extra
(werk)uitleg of studietijd.” Docenten
dagen hun leerlingen volgens Volmer
uit met alles wat techniek vandaag de
dag te bieden heeft. Zo gebruiken biologie- en geschiedenisdocenten Vir-

tual Reality om met leerlingen door
het menselijk lichaam of door het verleden te reizen. ,,Met dat soort middelen komt lesstof écht tot leven en
wordt leren veel betekenisvoller. Zelfs
op vrijdagmiddag,” grapt de rector.
Kennismaken met het Ichthus Lyceum kan tijdens de informatieavond
op 30 januari of de Open Dag op 8
februari. Zie www.ichthuslyceum.nl
voor meer informatie. (Foto: aangeleverd)
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Velsen-Zuid - Vrijdag speelt
Telstar in de Jupiler League
een belangrijke thuiswedstrijd
tegen Jong Ajax. De kaarten
zijn bijna uitverkocht. De westtribune en de oostribune zitten al vol. Voor de zuidtribune,
doorgaans bestemd voor de
supporters van de tegenpartij, waren woensdag nog enkele kaarten beschikbaar. Mogelijk zijn alle kaarten bij het verCarlsen opende de score in de 14e kwartier doorspeelden.
minuut. Nog geenschijnen
minuut later van deze krant echter
tekende Vladislav toch
Kovaleval
voor
Schaaksimultaan
voor scholen
verkocht.
Dat betekent
de 2-0. Frank Korpershoek bracht In de rust van de voetbalwedplaatsen
in het
de spanning in dedat
16e alle
minuut3.200
strijd namen
de grootmeesters
terug door 2-1 te Rabobank
maken. Door een
kijkje bijStadion
de drukbezochte
IJmond
begoals van Carlsen, Van Wely en schaaksimultaan voor basisschozet zullen
zijn.
Deregio,
laatste
keer
Duin werd de ruststand
bepaald len
uit de
die traditiegeop 3-3. In de tweede
helft het
scoor-zo’n
trouwvolle
bij Telstar
wordt
gespeeld.
dat
bak
was
bij
de Carlsen nog twee keer. Door Meer dan honderd enthousiaste
Telstar
waskinderen
op 29schaakten
oktober
goals van onder meer
Johan – Semee.2015
Natuurbastian Christiansen,
Peter
Heine
lijk werden er ooktegen
de nodige
selin
de
bekerwedstrijd
AZ,
Nielsen, Kovalev en Shaquill Sno fies gemaakt met wereldkampidievan
eindigde
0-1.en de andere groot(twee keer voor team
Wely) oen in
Carlsen
werd de eindstand Het
8-5 voorsucces
team meesters.
van Telstar beteCarlsen.
Informatie over het Tata Steel
kent
de
De schakers hadden
het zodat
naar de
Chesskaarten
Tournament isvoor
te vinden
op
hun zin gehad dat wedstrijden
ze vervolgens www.tatasteelchess.com.
(Foto’s:
als
warme
broodop een iets kleiner veld nog een aangeleverd)
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‘Kind Centraal’ Award, Het Vergeten Kind Filmfestival en de voetbalclinics. Zie ook www.hetvergetenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Schaakgrootmeesters aan de bal bij Telstar
De internationale grootmeesters
van het Tata Steel Chess Tournament hebben vorige week
woensdagmoddag in het Telstar
stadion hun onderlinge voetbalwedstrijd gespeeld. Voorzien van
een aanvoerdersband betraden
wereldkampioen Magnus Carlsen
en Loek van Wely (grootmeester en Eerste Kamerlid) met hun
teams het veld. De twee teams
bestonden elk uit een combinatie van schakers en spelers van
Telstar. Zij kregen een spelersescorte van basisschoolleerlingen
die bij Telstar deelnamen aan de
schaaksimultaan voor scholen.
Wethouder Sport Bram van Diepstraten van de Gemeente Vel-

sen heette de spelers welkom.
De grootmeesters lieten vanmiddag zien dat denksport en fysieke
sport een goede combinatie vormen. Het strategisch inzicht achter het bord werd vandaag op het
veld in de praktijk gebracht. De
eindstand was 8 - 5 voor de ploeg
van Magnus Carlsen. Beide teams
traden twee keer eerder tegen elkaar aan bij Telstar: in 2016 (winst
Team Van Wely) en in 2017 (winst
team Carlsen).

Clinic voor kwetsbare kinderen
Gezonde rivaliteit
Wereldkampioen Magnus Carlsen en Loek van Wely stelden de
teams samen, aangezien zij graag
tegen elkaar voetballen. Magnus
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Repair Café

het een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische

Blue Monday Sale!

Telstar ziet af van
behouden Noord-tribune
Deze week zal de tijdelijke Noordtribune in het Rabobank IJmond
Stadion worden afgebroken. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het niet gelukt de Noord-tribune op vaste basis onderdeel te laten zijn van het Rabobank IJmond
Stadion.
,,Het is helaas niet gelukt overeenstemming te bereiken om de tribune definitief over te nemen. Intern

hebben wij alle opties bekeken, van
huren tot kopen, en daarbij vonden
wij een eventuele koop de meest
reële optie voor de club.” Legt commercieel directeur Steef Hammerstein uit. “De Noord-tribune geeft
het stadion meer uitstraling en past
daarmee in onze ambities om de
bezoekers meer te bieden. Ondanks
het feit dat wij nu nog geen Noordtribune hebben gaan de ontwikke-

lingen gewoon door. Wij hopen komende zomer de nodige aanpassingen te doen aan onze Oost-tribune. Ook de ontwikkelingen rondom
een Noord-tribune spelen in onze
plannen een belangrijke rol.”
Mocht Telstar later in het seizoen de
Keuken Kampioen Divisie play-offs
bereiken zal bekeken worden of
de Noord-tribune opnieuw opgebouwd zal worden.

Verplichte buscombi naar Almere City FC
Op vrijdag 31 januari speelt Telstar de uitwedstrijd tegen Almere City FC. De wedstrijd is voor
Telstar bezoekers alleen te bezoeken via de verplichte buscom-

bi. U kunt zich vanaf nu via www.
telstarticket.nl opgeven voor de
busreis naar Almere. De kosten
voor de kaart én het vervoer bedragen 20 euro per persoon. U

kunt slechts 1 kaart per persoon
kopen.
De exacte informatie over vertrektijden volgt spoedig op de
website.
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Kliederen, ontdekken, vieren en delen

Kliederkerk in de Ichthuskerk
IJmuiden - Zondag 26 januari is er
weer Kliederkerk in de Ichthuskerk.
Een gezellige creatieve middag voor
kinderen en hun (groot)ouders.
Samen gaan ze kliederen, rommel
maken, spelen, vieren en vooral heel
veel ontdekken rond een verhaal.
Dit keer staat het verhaal van de weduwe van Sarefat centraal. Een verhaal over armoede en delen. Als af-

sluiter van de middag gaan ze gezellig samen eten. De organisatoren
willen iedereen vragen om iets lekkers mee te nemen. Denk aan wat
broodjes, kleine snackjes, fruit, beleg, taart. Verzin iets lekkers. Al het
eten wordt op een mooie tafel gezet
en gaan ze samen delen.
Alle kinderen zijn van 15.30 tot 17.30
uur welkom met hun vader, moe-

der, opa, oma, andere familieleden
en vriendjes en vriendinnetjes in
de Ichthusburcht, Fahrenheitstraat
37 in IJmuiden. Aanmelden: dsjvandoorn@gmail.com. Men kan ook bij
het evenement op Facebook aanmelden of een appje sturen naar
Jeannet van Doorn, 06-23377679.
Ook voor meer informatie kan men
hier terecht.

DCIJ-nieuws: combinatieteam
zegeviert in vissersdorpenderby

Velsen - Naast een eerste tiental
en een combinatieteam met Zaanstreek heeft Damclub IJmuiden
(DCIJ) op zaterdag sinds kort een
jeugdteam, dat uitkomt in een klasse
voor jeugd en beginners. In zijn eerste thuiswedstrijd mocht het naast
de twee seniorenteams aanschuiven
en was het volle bak in Driehuis.
Het eerste tiental trof de ongenaakbare koploper Van Stigt Thans 2 uit
Schiedam. Ook DCIJ moest eraan geloven. Na snelle nederlagen van captain Wim Winter, die met open ogen

in een lokzet liep, en Jesse Bos, die te
veel hooi op zijn vork nam, wast het
pleit beslecht. Ondanks knappe remises van Kees Pippel en Stijn Tuijtel, die de Afrikaanse kopman van de
tegenstander met eigen middelen
bestreed, liep de score op. Jacqueline Schouten moest een schijf inleveren, nadat ze een vijandelijke indringer niet wegkreeg. Cees van der Vlis
trapte in een simpele combinatie en
invaller Cees van Duijvenbode werd
weggedrukt in een flankspelpartij.
Hierna wist DCIJ een zwaarder pak

slaag te voorkomen. Krijn ter Braakes
schijven stonden ondanks een overtal te kwetsbaar opgesteld om te
kunnen winnen. Ook Martin van Dijk
speelde remise na een spectaculaire
partij. Tot slot hield Conall Sleutel in
het eindspel stand tegen nationaal
talent Hageman.
Het Combinatieteam daarentegen liep in de vissersdorpenderby
met Scheveningen al snel uit naar
een comfortabele voorsprong door
overwinningen van Texelaar Bakelaar, topscorer Jan-Maarten Koorn en
Zaankanter Van der Loo. Nadat Zaankanter Knobbe en DCIJ’er Koos de
Vries in een nederlaag moesten berusten, besliste Nicole Schouten de
wedstrijd: 12-8. Het jeugdviertal trof
na twee nipte nederlagen tegen gelijkwaardige tegenstanders ditmaal
Culemborg, dat van een ander kaliber bleek te zijn. Ondanks dat Moritz Woestenburg, Tamar Out, Martijn Schoenmaker en Zion Nibte (van
links naar rechts op de foto) om elk
punt knokten, bleef de teller ruim in
het voordeel van Culemborg steken.
(Foto: aangeleverd)

Prijswinnaars Oudejaarspuzzel
IJmuiden - Lezers van De Jutter/De Hofgeest zijn vorige maand massaal aan het puzzelen
geslagen. De oplossing van de puzzel uit de editie van 27 december was ‘Gelukkig Nieuwjaar’.
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Jan Beuving verrijkt
Rabobank Haarlem-IJmond samen verder Wiskundig=cabaretier
N
LEmet nieuwe inzichten
VelsensEpubliek
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lijke samenvoeging: ,,Door onze
krachten te bundelen zijn wij als
bank in staat onze klanten beter te
bedienen en meer maatschappelijke impact te realiseren in het gebied Haarlem - IJmond.’’ Jerry Notenboom, directievoorzitter Rabobank IJmond vult aan: ,,Door samen verder te gaan als één bank
zijn wij beter in staat kennis, kunde
en kwaliteit te bundelen. Dit heeft
een positieve invloed op onze continuïteit en geeft onze medewerkers de ruimte zich verder te specialiseren. Op deze manier ontstaat
er meer tijd voor de klant. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op
de ingezette versnelling van de diVan links naar rechts Mart Pfeiffer (waarnemend directievoorzitter Rabo- gitale beweging. Tegelijkertijd verbank Haarlem en Omstreken), Jerry Notenboom (directievoorzitter Ra- sterken wij in de regio onze positie
bobank IJmond), Johan Kerkhoff (voorzitter RvC Rabobank Haarlem en als maatschappelijke bank.’’
Omstreken), Frans Baud (voorzitter RvC Rabobank IJmond) (Foto: Reinder Weidijk Fotografie)
Veel raakvlakken
De keuze voor Haarlem en IJmond
Velsen/Haarlem - Om de kwaliteit mengaan. Voorafgaand aan deze is logisch. De overeenkomsten tusvan de financiële dienstverlening besluitvorming worden de leden sen beide banken en gebieden zijn
te versterken, is het voornemen van beide banken nog gehoord.
een goed uitgangspunt voor een
om Rabobank Haarlem en Omvruchtbare samenwerking. Op distreken en Rabobank IJmond per Klaar voor de toekomst
verse onderdelen werken Rabo1 mei 2020 samen te voegen. De Johan Kerkhoff, voorzitter van de bank Haarlem en Omstreken en
ledenraden zijn hierover geïnfor- Raad van Commissarissen van Ra- Rabobank IJmond nu al samen.
meerd en nemen eind maart 2020 bobank Haarlem en Omstreken Daarnaast zijn er veel aanknoeen besluit over het voorstel tot sa- staat positief tegenover de moge- pingspunten en kansen.

De winnaars zijn telefonisch benaderd
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Velsen - Op woensdag 29 januari neemt wiskundige en cabaretier Jan Beuving het publiek van
Velsen mee in de wondere wereld
van de logica. In zijn show Rotatie
(reprise) geeft hij op een originele
en grappige manier een wiskundige draai aan de dingen. Reken
RDEN IN DE WINKEL
maar op een ijzersterke
voorstelG NAAR DE VOORWAA
STE ARTIKEL / VRAA
* U BETAALT HET DUUR
ling vol bètagrappen
met puntgave liedjes.
Jan Beuving staat fier in de traditie van Drs. P. en werd voor zijn
eerste solo Raaklijn bekroond
met de Neerlands Hoop 2017, dé de cabaretier. Daarnaast won Jan
prijs voor de meest veelbeloven- in 2018 en 2019 de Annie M.G.

startlijn. Daar gingen we te water om in één rechte lijn naar de
finish te zwemmen.’’ Hij won in
een tijd van 40 minuten en 9 seconden, met anderhalve minuut
voorsprong op nummer 2.
Van der Zwet legde beslag op
het zilver tijdens de 1,6 kilometer. Deze afstand was in tegenstelling tot de 3,5 kilometer een
circuit van twee rondes. Er stond
alleen flinke wind op de dag van
de wedstrijd en dat had gevolgen voor het parcours. Andrea:
,,De omstandigheden waren echt
zwaar en ik had tijdens de race
het gevoel dat het parcours veel
langer was dan het zou moeten
zijn. Ik had niet verwacht dat ik
tweede zou worden dus daar ben
ik erg blij mee.’’
Andrea deed 56 minuten en 40
seconden over de ‘1,6 km’. (Foto:
aangeleverd)

In zijn show Rotatie verwerkt Beuving vernuftige en fantasievolle
taalpuzzels in zijn prachtige liedjes. De taal maakt pirouettes en
de logica tolt in de zinnen. Maar
alles is volstrekt nozel, navolgbaar
en benullig. Samen met de warme, mooie melodieën van Tom
Dicke zorgt Jan in zijn ruitjesoverhemd voor een onvergetelijke
avond wetenschappelijk verantwoord vermaak. (Foto: Maartje ter
Horst & André Beuving)

Soundhealing en de seizoenen van
Tsjaikovsky in ‘t Mosterdzaadje
men met de eveneens uit Minsk
afkomstige pianiste Aksana Stahievitch (foto onder). Zij soleert in
de prachtige seizoenen van Tsjaikovsky en de sfeervolle Estamps
van Debussy. Dasha maakte een
bewerking voor fluit en piano van
‘Granada’ uit Suite Española van
Albeniz en Suite populaire Espagnole van De Falla. Hiermee treedt
ze in de voetsporen van heer vader die ook buiten Wit-Rusland
een geliefd componist is.

Velsenaren winnen in Australië
Velsen/Perth - Lars Bottelier en
Andrea van der Zwet hebben
goede zaken gedaan bij de Swim
Thru Perth op zondag 19 januari.
Bottelier heeft beslag gelegd op
het goud tijdens de 3,5 kilometer
en Van der Zwet won de zilveren
plak op de 1,6 km.
De Swim Thru Perth is een echte klassieker op de Australische
openwaterzwemkalender.
De
wedstrijd werd voor de 101e keer
georganiseerd en is daarmee recordhouder als ‘oudste’ openwaterrace van Australië. Het decor van de wedstrijd was de zoute Swan River, goed gevuld met
kwallen.
Bottelier nam deel aan de hoofdafstand van de dag, de 3,5 km.
De 3,5 km was een zogenaamde
‘point-to-point swim’. Lars licht
toe: ,,Alle zwemmers gingen in
zwemkleding met bussen naar de

Schmidtprijs voor het beste theaterlied.

Santpoort - Joke Welboren weet
als ervaren soundhealer al tientallen jaren hoe zij het publiek met
de helende frequenties van haar
instrumenten kan verwonderen.
Want dat je jezelf na een soudhealing anders voelt is zeker. Op vrijdag 24 januari om 20.00 uur komt
deze Castricumse met onder andere haar kristallen klankschalen,
klankpiramides, oceandrum en
native flut naar ‘t Mosterdzaadje.
In combinatie van Mantra- en intuïtieve zang laat ze het publiek
de helende werking van klank
in een rustgevend Dreamtime
Klankconcert in 432herz beleven.

‘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 wenseDeze klanken laten je op een in- lijk. Zie ook: www.mosterdzaadje.
nerlijke reis gaan.
nl. (Foto’s: aangeleverd)
Joke Welboren raadt aan wat warme en gemakkelijk zittende kleding aan te trekken. Heerlijk begin voor jezelf in dit nieuwe jaar,
relaxed het weekend in.
Aksana Stahievitch en Dasha
Beltiukova
Op zondag 26 januari om 15.00
uur zou het pianistenechtpaar
Beltiukov uit Minsk overkomen
maar dat kon op het laatste moment niet doorgaan. De fluitiste Daha Beltiukova speelt nu in
plaats van met haar ouders, sa-
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Een spanningsvrij lichaam

Haarlem - BSR Kennemerland,
de praktijk van Laura Sinnema
aan de Heussensstraat 2a, bestaat tien jaar. De letters BSR
staan voor ‘Body Stress Release’,
een methode om overbelasting
van het lichaam ten gevolge van

stress tegen te gaan. Gedurende het tienjarig bestaan van de
praktijk heeft Laura zich steeds
verder verdiept in het menselijk
lichaam. Naast BSR-therapeut is
ze inmiddels ook TRE-, Complementair en Orthomoleculair/KP-

NI-therapeut.

tien jaar lang als salesmanager
bij grote verzekeraars in de divisies zorg- en arbodienstverlening. Na gezondheidsklachten in het verleden kwam ze in
contact met verschillende vormen van complementaire gezondheidszorg. Ze raakte gefascineerd door de werking van
het menselijk lichaam. In 2010
besloot ze het roer om te gooien en volgde ze in Zuid-Afrika
de opleiding tot Body Stress Release practitioner. Al vanaf 2006
reisde Laura door het continent
Afrika, ze bezocht in anderhalf
jaar tijd, reizend met eigen vervoer, achttien Afrikaanse landen. In Tanzania, Zuid-Afrika en
Zambia woonde, werkte en studeerde ze. Anno 2020 is Laura
tevens medeoprichter van Intermittent Living.Nu®, (zie www.intermittentliving.nu), een wetenschappelijk onderbouwde, vernieuwde kijk op een gezonde
lifestyle. Kijk op www.bsrkennemerland.nl voor meer informatie over de praktijk van Laura Sinnema.

Een spanningsvrij lichaam, wie
wil dat niet! Laura Sinnema
(1975) behaalde haar bachelors degree aan de hogere hotelschool en werkte vervolgens

BSR Kennemerland, Heussensstraat 2A, 2023 JR Haarlem, 0617407274, info@bsrkennemerland.nl, www.bsrkennemerland.
nl. (Foto’s: aangeleverd)

Laatste kans om mee te doen aan fotowedstrijd Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Voor de fotowedstrijd
‘klimaatverandering in onze achtertuin’ die 8 december startte bij
het Pieter Vermeulen Museum,
zijn 67 Pietertjes verkocht. Doel
van de fotowedstrijd: Fotografeer Pietertje in een situatie waarbij klimaatverandering in de eigen omgeving in beeld gebracht
wordt.
Het museum heeft inmiddels al
mooie foto’s ontvangen, maar het
is duidelijk dat nog niet alle ver-

kochte Pietertjes zijn vastgelegd.
Foto’s insturen kan nog tot 31 januari.
Iedereen die kans wil maken op
een duurzaam prijzenpakket én
zijn of haar foto in de IJmuider
Courant en in het boek ‘Pietertje
gaat voor groen’ kan deze week
nog met zijn/haar Pietertje op
pad voor een mooie klimaatfoto. Meer informatie op www.pietervermeulenmuseum.nl. (Foto:
aangeleverd)

Meester Jan 40 jaar in het onderwijs Pieter Vermeulen Museum geopend
tijdens onderwijsstaking
Driehuis - Meester Jan Walda
werd maandag overvallen door
zijn collega’s en de bestuurder
van de jan Campertschool met
een verrassingslunch op school.
Dit vanwege het heugelijk feit dat
hij op 21 januari 2020 zijn 40-jarig jubileum in het onderwijs vierde. Geheel onverwacht werd hij
vervolgens dinsdag ook nog eens
door ouders en leerlingen in het
zonnetje gezet.

Een welverdiend en geslaagd
feestje, van deze bekende schooldirecteur in Driehuis. Jaren geleden werkte hij als directeur op de
Toermalijn. Na gewerkt te hebben
op scholen voor besturen als Federa, keerde Jan via Beverwijk
(Sleutelbloem) en Heemskerk (De
Lunetten) uiteindelijk in Driehuis
terug.
Inmiddels werkt Jan Walda op
de Jan Campertschool voor OPO

IJmond, waar hij vele projecten
opzet binnen het profiel Natuur
en Techniek. Zo heeft de schooltuin in een korte tijd een ‘makeover’ gekregen en is er een Techniekzolder opgezet door Jan Walda. Het onderwijsproces krijgt samen met het team een boost.
Kortom, de Jan Campertschool is
blij met deze energieke directeur
met al zijn ervaring! (Foto: aangeleverd)

Storing in Velsertunnel, veel files
Velsen - De Velsertunnel is dinsdag aan het einde van de middag afgesloten voor verkeer in de
richting van Beverwijk. De aanleiding is een storing in de tunnel.
Het zorgde voor een file op de
A22 vanuit Velsen. Ook stond het
verkeer vast op de A208 vanuit
Haarlem.
Het advies luidde om via de A9
richting Beverwijk te rijden. In en
rond de gemeente Velsen stonden files. De buslijnen 73 en 74
reden om. (Foto: Michel van Bergen)

Schoolgroepen gezocht voor
buitenles op warme truiendag
Velsen - Vrijdag 7 februari wordt in
heel Nederland de warme truiendag
georganiseerd. De warme truiendag
vindt altijd in februari plaats omdat
in deze maand (nu 15 jaar geleden!)
het Kyoto verdrag in werking trad.
De bedoeling van het Kyoto verdrag
is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De
warme truiendag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag. Op warme truiendag vragen
de deelnemers aandacht voor ener-

giebesparing.
PVM/Brak nodigt in het kader van de
warme truiendag een schoolgroep
onderbouw uit om gratis een natuurpad te lopen bij de locatie museum (Driehuis) en een schoolgroep
bovenbouw om de klimaatexpeditie app met gids bij de locatie wikkelhuis (IJmuiden aan Zee) te lopen.
De groepen kunnen dan kennis over
de natuur in de eigen omgeving vergroten terwijl in de lokalen de verwarming zal worden uitgedraaid. Tijdens de buitenlessen die in de och-

tend plaatsvinden, leren de kinderen meer over de natuur in onze omgeving en met de klimaat expeditie
app komen ze tevens meer te weten over het veranderende klimaat.
Schoolgroepen die zich willen aanmelden kunnen een mail sturen naar
info@pieter-vermeulen-museum.nl.
Op de foto leerlingen met de app
waarmee zowel basisschool als
voortgezet onderwijs de omgeving
rond het strand leert kennen middels vragen over natuur en klimaat.
(Foto: aangeleverd)

Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum is tijdens de onderwijsstaking op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari geopend vanaf 9.30 uur. Tijdens de vorige onderwijsstaking was het best druk
en het museum opent ook nu
weer haar deuren voor ouders,
grootouders en (klein)kinderen.
Ook kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvang-groepen
zijn van harte welkom!
In het museum is de ‘Verborgen
Vogeltuin’ te zien en te beleven:
een leuke, leerzame tentoonstelling geschikt voor iedereen vanaf
4 jaar. De bezoekers maken door
het uitvoeren van 21 leuke spannende opdrachten, kennis met
alle dieren die in tuinen leven:
veel soorten vogels maar ook
slakken, wormen, insecten, spinnen, pissebedden en duizendpoten, egels etc.
We staan er vaak niet bij stil maar
in groene tuinen wemelt het
van de dieren, die als je goed
kijkt, helemaal niet altijd verbor-

gen zijn. Als je bij alle opdrachten stil staat, ontdek je ook nog
eens hoe je je huis en leefomgeving duurzamer en energiezuiniger kunt maken: handig om

voorbereid te zijn op de gasloze toekomst en hoe het hoofd te
bieden aan de gevolgen van klimaatverandering! (Foto: aangeleverd)

ZORGSPECIAL
Gezondheidsbeurs Velsen,
alles over gezond en vitaal
blijven voor 40-plussers
Zondag 26 januari, Rabobank
Telstar Stadion

Zorg: belangrijkste plannen voor 2020
Derde transgenderkliniek van
Nederland
Medisch Kliniek Velsen

In 2020 trekt het kabinet € 50
miljoen extra uit om mensen in de
zorg op te leiden. En om te zorgen
dat professionals in de zorg blijven
werken. Dit geld komt boven op
de €370 miljoen die het kabinet al
eerder beschikbaar stelde. Zo intensiveert het kabinet het programma
‘Werken in de zorg’.
Huisartsen en de wijkverpleging
krijgen in 2020 €100 miljoen extra
om meer zorg in de buurt te kunnen bieden. Het totale budget voor
huisartsen komt daarmee uit op (een
geraamde) €3,2 miljard. Voor de
wijkverpleging is het totale budget

geraamd op rond de €4,1 miljard.

Zorg vlakbij huis en thuis (huisarts,
wijkverpleegkundige, beeldbellen) is
prettig voor mensen. En kan voorkomen dat mensen uiteindelijk meer (en
duurdere) zorg nodig hebben. Zorg in
de buurt kan bijdragen aan beheersing van de zorgkosten en de premie
die mensen moeten betalen. De reële
uitgaven in de ziekenhuiszorg mogen
in 2020 met maximaal 0,6% toenemen. In de geestelijke gezondheidszorg is dat maximaal 1,1%.
Ouderen en chronisch zieken betalen
vanaf 2020 maximaal €19 per maand

voor een maaltijdservice, vervoerspas
of boodschappendienst. Die bijdrage
voor algemene voorzieningen uit de
Wmo hangt nu nog af van de hoogte
van hun inkomen. In 2019 gold dit
abonnementstarief al voor maatwerkvoorzieningen als een scootmobiel of
individuele begeleiding.

Het kabinet stelt tot en met 2021 ruim
€1 miljard extra ter beschikking voor
de jeugdzorg. Gemeenten krijgen
hiermee extra middelen om hulp en
ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren.

extra beschikbaar aan gemeenten,
zodat zij zorg en ondersteuning in
de eigen omgeving kunnen bieden
aan mensen met psychische aandoeningen. Dit bedrag loopt op tot € 95
miljoen in 2022.
In totaal gaat het om € 290 miljoen
(namelijk € 50 miljoen in 2019, € 65
miljoen in 2020, € 80 miljoen in 2021
en € 95 miljoen in 2022). De periode
2019-2022 is de periode waarin het
hoofdlijnenakkoord GGZ wordt uitgevoerd.

In 2020 stelt het kabinet € 65 miljoen

‘Goedkopere zorg begint bij gezond gedrag’
Voorlichting op een unieke
plek. Neem een kijkje op Westerveld:
1 februari 9.30 -12.00 uur

Zorgverzekering maakt stoppen met roken voordeliger

Bewegen helpt borstkanker
voorkomen, vrouwen die veel
bewegen verkleinen daarmee
de kans op borstkanker

• door Clemens Vollebergh*

De zorgkosten in de volgende kabinetsperiode lopen op tot 110 miljard euro per jaar (CPB). Hoe zorgkosten onze welvaart bedreigen.
Wat moeten we doen?
“Goedkopere zorg begint bij gezond
gedrag.” Het zijn grote woorden
die minister van financiën Wopke
Hoekstra.“De groei van kosten van de
zorg is op termijn niet houdbaar en
niet organiseerbaar. Het Centraal Planbureau becijferde onlangs, dat de zorgkosten in de volgende kabinetsperiode
oplopen tot 110 miljard euro.”
Uit deze cijfers blijkt, dat we niet alleen
een klimaatcrisis kennen maar een
zorgconsumptiecrisis. Die twee crises
blijken ook nog eens samen te vallen
met het begrip ‘verantwoordelijkheid’,
het maken van keuzes en het accepteren van de gevolgen. Doorgaan op de
huidige voet betekent dat elke burger
in 2040 jaarlijks 11.000 euro bijdraagt
aan de zorg.
Afspraken
“Het kabinet wil jaarlijks 1,9 miljard
besparen door afspraken met medici,
huisartsen en wijkverpleging.” Daarmee geeft Hoekstra aan dat hij graag
dweilt met de kraan open. Jazeker, er
moet kosteneffectief worden gewerkt
in de zorg. Daarbij moet het belang van
de patiënt centraal staan en hoeft niet
elke medische ingreep die mogelijk is,
te worden verricht. Laten we specialisten afrekenen op het resultaat en de
topsalarissen van ziekenhuisbesturen
met een tonnetje naar beneden bijstellen. Echter, de kraan die moet worden
dichtgedraaid, is die van de vraag naar
zorg. Dat vereist stevig en fundamen-

teel ingrijpen en dat is niet de kracht
van polderaar Hoekstra. Hij zegt immers :“Je zult moeten kijken hoe geef
je het geld verstandig uit, terwijl je de
mooie kanten van ons stelsel in stand
houdt” de kraan die moet worden
dichtgedraaid, is die van de vraag naar
zorg.”

Wel meebetalen
Ongezond gedrag vormt geen enkele
belemmering voor het ontvangen van
eersteklas zorg: gezond gedrag wordt
gezien als een hobby van enkelen en
er is geen (medische) noodzaak toe.
Wie gezond leeft wordt daarvoor niet
beloond, maar moet wel meebetalen
aan de medische kosten voor meer
de helft van het aantal ziekenhuis-

patiënten met een leefstijlziekte. Er is
te weinig geld om zorg in te zetten
voor mensen die met een handicap
zelfstandig willen wonen of geconfronteerd worden met fysieke ongemakken waarbij de oorzaak buiten
henzelf ligt. Veel patiënten denken dat
het lichaam hen in de steek laat, maar
hebben decennia lang hun lichaam
laten vallen.

Solidariteit
Solidariteit komt dus van één kant
en dat moet veranderen. We moeten
de aanname loslaten dat niemand
erom vraagt ziek te zijn en inzien dat
een groeiende groep mensen in onze
samenleving met hun manier van
leven nadrukkelijk solliciteert naar een

leefstijlaandoening. Dus laat los die
solidariteit in de zorg en zet in op vermijdbaarheid. Maak mensen bewust
van hun gedrag en de gevolgen ervan.
Geef leefstijlvoorlichting aan jonge gezinnen, begin op school in groep één
met het vak leefstijl. Geef leefstijlvoorlichting aan jonge gezinnen, begin op
school in groep één met het vak leefstijl. De overheid moet zich bemoeien
met de leefstijl van haar burgers. Het is
duidelijk dat Hoekstra vooral verstand
heeft van financiën: zijn inzet is gericht
op economische groei, zodat de zorg
voorlopig betaalbaar blijft. Een oplossing op de lange termijn heeft hij niet.
* eigenaar redactie- en adviesbureau
voor sport, gezondheid en leefstijl

ZORGSPECIAL
Bij MS Expertisecentrum Nieuw Unicum maak jij het verschil

Zoek je een zinvolle baan in de zorg? 1 februari 9.30 -12.00 uur

Ben jij GZ-Psycholoog of
Ergotherapeut? En wil je
eens een kijkje nemen in
een gespecialiseerd, innovatief zorgcentrum met een
diverse doelgroep? Kom
langs en ontdek wat MS
Expertisecentrum Nieuw
Unicum jou te bieden heeft.
Ook als je als Verzorgende IG
of Zorgassistent aan de slag
wilt, hebben we vacatures. Je
aanstaande collega’s leggen
uit wat werken hier inhoudt.
Wat is Nieuw Unicum?
“Dit is het enige expertisecentrum in Nederland voor specialistische zorg, ondersteuning
en behandeling van mensen
met Multiple Sclerose (MS)”,

aldus Manager Behandelzaken
Liesbeth Kooij. “We werken in
multidisciplinaire teams. Ook
doen we mee aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar MS. Onze 250
bewoners krijgen hier zorg op
maat. Ondanks hun vaak complexe beperkingen, helpen
wij ze zoveel mogelijk uit het
leven te halen.”

begeleiden we het zorgteam
hierin. Bij sommige bewoners
is somatiek verweven met psychologische en psychiatrische
pathologie. Naast systeembehandelingen werken we ook
in de BGGZ waarin we MS-patiënten behandelen voor een
breed scala aan psychopathologie. Kortom, het werk is hier
heel afwisselend.”

Wat maakt het werken bij
Nieuw Unicum waardevol en
inspirerend?
Nieuw Unicum GZ-Psycholoog
Elisabeth van Goolen:
“We zien in elke hulpvraag
van een bewoner een uitdaging om samen tot praktische
interventies te komen. Ook

Nieuw Unicum Ergotherapeut
Afra van Impelen:
“Voor onze bewoners zijn
geen kant-en-klare ergotherapeutische oplossingen. Geregeld moeten we aanpassingen
nogmaals aanpassen. Daarom
is ‘out-of-the-box’-denken hier
vanzelfsprekend. In elke fase

van MS kijken we, met andere
disciplines, naar wat nog wel
kan. Daarnaast instrueren
we zorgcollega’s over veilige
transfers en fysieke belasting.
Ik werk hier nog niet lang,
maar voel me helemaal thuis.”

en behandelaars. Ik vind dat
heel waardevol.”

Nieuw Unicum Zorgassistent
Deborah Laarman:
“We houden op de afdeling
wel van een geintje; moet
kunnen, toch. Ik heb hele fijne
Nieuw Unicum Verzorgende IG
collega’s en kan het heel goed
Marjan Hoppenbrouwer:
vinden met de bewoners. Het
“Ik ben blij dat ik hier andergeeft mij zoveel voldoening
half jaar geleden kwam kijken. om bewoners te helpen bij
Dertig jaar heb ik in de oudehun dagelijkse verzorging. Ik
renzorg gewerkt en stond stil. kan echt iets voor ze beteDaarom ging ik op zoek naar
kenen. En ik leer ze ook heel
een andere baan. Het is heergoed kennen. Ik denk altijd
lijk om nieuwe dingen te leren. maar: hoe zou ik verzorgd
De scholingen over MS en
willen worden als ik zo zorgafniet-aangeboren hersenletsel
hankelijk ben? Dan doe je toch
zijn zo interessant. Ik heb veel
altijd je best?”
contact met bewoners, familie

Meer info
Op www.werkenbijnieuwunicum.nl vind je de uitgebreide
vacatureteksten. Wil je meer
weten over een bepaalde
functie, onze doelgroepen,
opleidingen en doorgroeimogelijkheden? Bel met HR
Adviseur Barbara Mensink op
06-86846518.
Kom langs, je bent altijd
welkom!
Ons adres is Zandvoortselaan 165 in Zandvoort.

Sopraan
Jetty
zingt als
de beste

HAARLEM - In het gebouw van
Stichting Philadelphia in het
Haarlemse Schalkwijk kent
iedereen Jetty Lustig. Want
als men daar de naam van
Jetty noemt, zeggen ze: “Dat is
die bekende zangeres.” Jetty
heeft die bijnaam te danken
aan het feit dat zij nu eenmaal
mooi kan zingen. In het koor
van Philadelphia dat wekelijks
op een avond oefent is zij de
onbetwiste sopraan.
Koor van Philadelphia oefent wekelijks aan de Duitslandlaan in Haarlem

‘’Dat ik sopraan ben in het
koor, komt omdat onze dirigent Peter dit tegen mij zei.
‘Jij zingt zo mooi, dus ben
jij onze sopraan’, gaf Peter
aan. Sindsdien ga ik door het
leven als dé sopraan van het
koor van Philadelphia hier in
Schalkwijk”, glimlacht Jetty.
Op maandagavond oefent
de Haarlemse met het koor
op de prachtige locatie van
Philadelphia aan de Duitslandlaan. Het liedjesboek
komt tevoorschijn. Bekende
liedjes van Frans Bauer, Marco
Borsato en Wim Sonneveld
komen voorbij. Dirigent Peter

begeleidt de koorleden op
zijn keyboards en iedereen
zingt uit volle borst mee. Jetty:
“Als je het geluid van de keyboards hoort in verbinding
met de stemmen van ons, dan
is het een kippenvelmoment.
‘Wow, dat klinkt mooi’, zeggen
mensen als zij een keer komen
luisteren. Wij als koorleden
zijn er trots op.”

de anderen. Als er dan meer
‘schwung’ moet komen, meer
pit, dan neem ik die rol op
mij. Dan zet ik de polonaise
in en binnen ‘no time’ volgt
iedereen mij. We zingen dan
op eens krachtiger. Dat is heel
leuk hoor.”

Ze vervolgt: “Weet je, van
zingen word ik heel blij. Als ik
zing, lach ik ook. Er wordt vaak
Jetty zingt pas twee jaar in het gezegd dat zingen zo gezond
koor. Ze valt niet alleen door
is. Ik kan dat zeker beamen.
haar stem op, ze valt echter
Want ik als ik droevig ben en
ook op omdat zij meestal de
vervolgens zing, verdwijnen
gangmaker is. ,,Als wij met
de tranen en komt de lach op
het koor zingen, let ik vaak op mijn gezicht.”

Jetty woont sinds 2014 in
het appartementencomplex
de Vlieger, waarvan de eerste en tweede etage onder
Philadelphia vallen. Daarvóór
heeft zij op heel wat plaatsen
in Nederland en zelfs het
buitenland gewoond. “Toen
mijn man Ben nog leefde,
heb ik met hem onder meer
in Wenen in Oostenrijk gewoond. Maar nadat hij kwam
te overlijden, ben ik via via bij
Philadelphia terechtgekomen.
Het bevalt mij hier goed hoor,
want we kunnen het onderling goed met elkaar vinden.”
Op dezelfde verdieping van

de Vlieger wonen Willy en
Robert. Ook zij maken deel
uit van het koor. Net als Jetty
zingt het duo graag. “We houden graag van zingen. Want
van zingen worden we blij.
Maar net zo goed zingen als
Jetty, dat is er niet bij hoor.
Maar dat vinden wij ook niet
erg. Zingen blijft gewoon
ontzettend leuk.”

ZORGSPECIAL

‘Stop nooit zomaar
met het innemen van
antidepressiva’

Goed
om te weten:
Consulten in de praktijk BSR
Kennemerland worden vergoed door
diverse zorgverzekeraars.
Laura Sinnema is aangesloten bij de
beroepsvereniging VBAG, RBCZ en
BSRAN (Body Stress Release
Associatie Nederland).

“Stop nooit zomaar met het innemen van antidepressiva’”,
opent Yvonne van Stigt. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring
in het begeleiden van mensen op weg naar een gezonder
bestaan. Gedreven door haar eigen gezondheidsissues is zij
blijven zoeken naar oplossingen waar in de huidige geneeskunde geen antwoorden voor te vinden waren.
Van Stigt wordt als evolutionair gezondheidsdeskundige
veel gevraagd als spreker voor congressen en lezingen. Zij
is afgestudeerd in de klinische Psycho Neuro Immunologie
aan de Universiteit van Gerona (Spanje). Daarnaast heeft zij
vijf boeken geschreven en de Oerslank organisatie opgericht. Op dit moment is Yvonne als hoofddocent betrokken
bij de opleiding Orthomoleculair Epigenetisch therapeut.

BSR Kennemerland
bestaat 10 jaar!

Een spanningsvrij lichaam,
wie wil dat niet!

Ik geniet weer
met volle
teugen van
het leven

Het klinkt zo gemakkelijk: een spanningsvrij lichaam.
Maar hoe dan? Veel mensen hebben een veeleisende
baan, maken een emotioneel zware tijd door, zijn net
geopereerd of hebben een ongeluk gehad. Het lichaam
beschermt zich tegen deze vormen van stress door
spierspanning vast te zetten. Helaas is het lichaam
niet altijd in staat om deze spierspanning, 'body stress',
weer zelfstandig los te laten. Denk dan eens aan Body
Stress Release.
Body Stress Release (BSR) is een zachte maar effectieve
techniek die het lichaam helpt om de vastgezette spierspanning los te laten. BSR-practitioner Laura Sinnema:
'Je hoeft geen genoegen te nemen met pijn en ongemakken
en te leven met spanning in je lichaam. Gun jezelf een
spanningsvrij lichaam!'
Dit was ook de wens van Karen (45), cliënt in de praktijk
Body Stress Release Kennemerland. Karen: 'Door een
ongelukkige relatie en pesten op het werk was mijn
eigenwaarde gedaald tot een dieptepunt. Ik werd onzeker
en raakte steeds meer in de put. Sociale contacten meed
ik en zelfs het sporten, waar ik zo van hield, deed ik
niet meer. Daarbij ontwikkelde ik hoofdpijnen en
nekklachten en sliep ik heel slecht. Uiteindelijk wees
mijn huisarts me op Body Stress Release. Sinds ik onder
behandeling ben bij Laura, zijn mijn klachten zo goed als
verdwenen en kan ik oprecht zeggen dat ik het geluk weer
omarm. Ik geniet weer met volle teugen van het leven in
een spanningsvrij lichaam!'

BSR Kennemerland

Heussensstraat 2A, 2023 JR Haarlem
06-17407274 • info@bsrkennemerland.nl
www.bsrkennemerland.nl

Hoe werkt een behandeling?

Laura Sinnema: 'BSR is een behandeltechniek waarbij we
kijken naar de gehele mens. De voorgeschiedenis is net
zo belangrijk als de klachten. De release bestaat uit het
geven van kleine, lichte pulsen met de vingers, op de juiste
plaats en in de juiste richting. Het lichaam kan hierdoor de
spanning weer laag voor laag loslaten en herstellen.'
Sinds 2010 heeft Laura Sinnema een eigen praktijk aan
Heussensstraat 2A in Haarlem. ‘BSR is er voor iedereen,
voor jong en oud. Mijn jongste cliënt is nog geen 2
maanden en de oudste telt 92 jaar. Cliënten zoals Karen
zijn voorbeelden van mensen die ik vaak in de praktijk zie.
Ze zitten niet lekker in hun vel en hebben uiteenlopende
klachten waar de huisarts niet zoveel mee kan. Soms zijn
er onderzoeken geweest, foto’s of scans gemaakt, maar is
er niets te vinden. Dan is de kans groot dat ze spierspanning hebben opgebouwd.' Laura benadrukt dat BSR niets
zweverigs is. ‘BSR is een aanvullende gezondheidstechniek.
Het kan prima naast reguliere zorg. Ik ben blij dat ik al
zoveel mensen heb mogen helpen met deze techniek.
Ze zitten weer lekker in hun vel, en gaan met plezier
sporten, werken en spelen.'

Uitzichtloos
Van Stigt: “Tijdens een depressie is de biochemische balans
in de hersenen langdurig verstoord. Dan heb je niet alleen
depressieve gevoelens, maar heb je ook lichamelijke klachten. Zo kan het zijn dat je niet meer in beweging komt, dat
je spieren stram worden en je last hebt van je darmen. Het
leven is uitzichtloos geworden, de zon is totaal verduisterd
en je bent ook niet meer in staat om te bedenken dat die
zon ooit weer terugkomt. Er kunnen meerdere neurotransmitters betrokken zijn bij een depressie. Je kunt denken aan
serotonine, dopamine, noradrenaline en acetylcholine. In
feite is een depressie niets anders dan een verstoring van
die stofjes.”
Acuut stoppen
Acuut stoppen met antidepressiva vindt Van Stigt niet verstandig. “Mijn boodschap is dat je voordat je eraan begint
eerst goed geïnformeerd moet worden over de risico’s en
de bijwerkingen. Het opbouwen én het afbouwen is iets
wat onder hele goede begeleiding zou moeten gebeuren.
Maar wat ik zou toejuichen is, dat er voordat je eraan begint,
eerst onderzoek gedaan zou worden naar de vitaminen en
mineralen status. Het is alleen niet zo eenvoudig om met
een simpele bloedtest inzicht te krijgen in de werkzaamheid van vitaminen zoals B12. Een goede bloedwaarde zegt
niet alles. Aardig om te weten is dat met name het sporenelement lithium essentieel is om vitamine B12 de cel in te
transporteren. Het is daarom niet gek dat lithium ingezet
wordt bij manische depressiviteit. Als je hulp nodig hebt bij
het onderzoeken van je vitaminen- mineralenstatus kun je
ook bij orthomoleculaire artsen terecht. Zij leveren maatwerk in plaats van protocollengeneeskunde.”

Tekenen van Body Stress:
• vermoeidheid • pijnklachten of tintelingen in rug, nek,
schouders of ledematen • hernia, spit, ischias
• onrustige benen • hoofdpijn, migraine, duizeligheid
of oorsuizing • blaasproblemen • darmklachten
• menstruatie-, zwangerschaps- of overgangsklachten
• vaginisme • brandend maagzuur • slaapproblemen
• concentratieproblemen • huilbaby • groeipijnen bij
kinderen • problemen met zindelijk worden ondersteunend bij onder andere AD(H)D
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Trendwatcher Adjiedj Bakas over 2020:

‘Nadruk op preventie, zelfredzaamheid, eigen
verantwoordelijkheid en zorgen voor elkaar’
“Het kabinet komt nog voor de zomer
met voorstellen om de gezondheidszorg anders te organiseren”, weet
trendwatcher des Vaderland Adjiedj
Bakas. De aimabele voorspelgoeroe
besteedt in zijn prilste uitgave Visie
& Trends 2020 veel aandacht aan het
aspect gezondheid. Een greep uit zijn
200 pagina’s tellende toekomstvisie.
“Door de vergrijzing neemt de zorgvraag
toe, maar er zijn niet genoeg mensen om
aan die vraag te voldoen. Een oplossing is
zorgpersoneel van buiten aantrekken en
meer automatiseren. Maar omdat ook de
betaalbaarheid van het stelsel onder druk
staat, zijn dat niet meer dan lapmiddelen.
Als we op dezelfde weg doorgaan, zullen
de totale zorgkosten in 2040 twee keer zo
hoog zijn als in 2015. In het nieuwe zorgstelsel zal de nadruk daarom meer komen
te liggen op preventie van ziekte, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en
zorgen voor elkaar.”
Oud worden is geen ziekte
Een andere manier om ons overbelaste
zorgstelsel te ontlasten is volgens Bakas
ophouden ouderdom als een ziekte te

zien. “Als ouderdom een ziekte is, moeten
we immers óf ouderdom voorkomen en
voor altijd jong blijven óf de onverlaten
die er toch aan lijden opbergen in instellingen. We kunnen met gezond voedsel
en een gezonde leefstijl ouder worden
vertragen en we kunnen met medische
en/of technische ingrepen de nadelige
effecten verminderen, maar daarmee is
het ook wel gezegd. Ouder worden, ziekte
en dood horen bij het leven en voor het
leven hoeft niemand automatisch te worden opgenomen.”
Positief
De meeste ouderen beschouwen zichzelf
ook niet als ziek. “Dat is opvallend, want
objectief zijn ze vaak minder gezond dan
hun eigen ouders waren. Ouderen van
nu drinken bijvoorbeeld meer alcohol en
doordat ze minder bewegen en calorierijker voedsel eten, hebben ze ook vaker
last van overgewicht. Door hun langere
levensverwachting lopen ze bovendien
langer rond met hun kwalen. Desondanks
beoordelen ze tot op hoge leeftijd hun
eigen gezondheid als positief. Waarschijnlijk stellen ze hun eigen normen bij,
wanneer leeftijdsgenoten ziek worden of

overlijden. Wat heb je dan nog te klagen?
Laten we dat als samenleving dan ook
doen en ophouden hen te zien als hulpbehoevende kasplantjes. Dat gaat een
hele hoop zorggeld schelen.”
Naar opa en oma
Omdat ouderen zeggen zich vaker sociaal dan emotioneel eenzaam te voelen,
lijkt de oplossing voor de hand te liggen.
“Ga wat vaker bij oma of opa op bezoek.
In een samenleving waarin mensen het
steeds drukker hebben en ook vaker op
afstand van elkaar wonen is dat echter
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Technologie kan helpen. Ikzelf skype bijvoorbeeld wekelijks met mijn oude moeder in
Suriname. Ik denk dat Skype een heleboel
oudjes met kinderen en kleinkinderen
die zijn uitgewaaierd over de wereld
voor eenzaamheid behoedt. Maar het is
niet het meest gebruiksvriendelijke programma voor oude vingers en hier ligt
een probleem.”
Meer lezen van deze visionair: Visie & Trends
2020, auteur Adjiedj Bakas, uitgeverij Dexter, ISBN 9789491932526.
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Zó is slapen pas gezond
Te weinig slaap verstoort het
afweersysteem en dat gaat,
op de lange duur, ten koste
van de gezondheid. Begin
het jaar goed met deze gezond slapen tips.

24/7 via onze tablets en smartphones verbonden zijn met de
rest van de wereld en er geen
einde meer lijkt te komen aan
een werkdag, lijden velen van
ons aan wat burn-out wordt
genoemd. Aan de basis van
Onder de oude Grieken en in
deze beschavingsziekte ligt
Egypte was het een gebruik
slaapgebrek. Want te weinig
om naar slaaptempels te gaan; slaap verstoort het afweersyeen plek waar dromen werden steem en dat gaat, op de lange
geïnterpreteerd en, met behulp duur, ten koste van de gezondvan de goden, dagelijkse proheid. Klachten Niet alleen kan
blemen werden opgelost. Slaap iemand die te weinig slaapt,
was heilig: het zorgde voor de
sneller overspannen raken, er
noodzakelijke overgang naar
is meer aan de hand. Tijdens de
een andere wereld waar je in
slaap worden de afvalstoffen
staat werd gesteld om de weuit de hersenen opgeruimd.
reldse beslommeringen tijdeEerder binnengekomen inforlijk achter je te laten.
matie wordt geordend, waardoor mensen die goed slapen
24/7 werkdag
zaken beter onthouden. LangIn een samenleving waarin we durig slaapgebrek leidt verder

tot een afname aan hersencellen en verhoogt de kans op
hartkwalen, alzheimer, obesitas
en diabetes.
Enkele tips om een goede
nachtrust te krijgen: geen
laptop, smartphone of iPad
in de slaapkamer. Blauw licht
onderdrukt de aanmaak van
het slaaphormoon melatonine;
slaap in een koele ruimte tussen de 15 en 18 graden; geen
koffie in de avond. Cafeïne
werkt 6 uur lang door; eet geen
zware maaltijd voor het slapengaan. Dit voorkomt maagzuur;
neem geen slaapmutsje. Met
alcohol val je diep in slaap,
maar gaandeweg verstoort het
de nachtrust.
Welterusten!

Bij de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie
(MKA-chirurgie) denkt men als eerste aan
het verwijderen van een (verstands)kies of
het plaatsen van een implantaat. Naast
ingrepen in de mond is de MKA-chirurg
gespecialiseerd in de diagnostiek en
behandeling van problemen van kaak,
aangezicht en hals.

Onze aandachtsgebieden zijn:
- Cosmetische aangezichtschirurgie; zoals
bijvoorbeeld ooglidcorrecties
- Tandheelkundige implantaten
- Chirurgische kaakstandcorrectie
- Speekselklieraandoeningen
- Slijmvliesafwijkingen
- Ongevallen (trauma)

MKA Kennemerland is een
samenwerkingsverband tussen 8
MKA-chirurgen, praktijkhoudend op 3
locaties: Spaarne Gasthuis Haarlem
Zuid, Spaarne Gasthuis Hoofddorp en het
Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Wij
werken samen met regionale huisartsen,
tandartsen, orthodontisten en medisch
specialisten.

MKA-chirurgen Kennemerland:
V.T. Akkerman
Prof. dr. A.G. Becking
Dr. B. van den Bergh
Dr. J.P.B. Bouwman
E. Mellema
Dr. J.J. de Mol de Otterloo
H.J. Schouten
J. Vincente

Ons streven is het bieden van optimale zorg
in de regio op het gebied van MKA-chirurgie
met een hoge klanttevredenheid als
resultaat.

Voor meer informatie bent u van harte welkom
op een van onze locaties of kijk op
www.mka-kennemerland.nl

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid - Boerhaavelaan 22 2035 RC Haarlem (023) 224 00 80
Spaarne Gasthuis Hoofddorp - Spaarnepoort 1 2134 TM Hoofddorp (023) 224 00 80
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk - Vondellaan 13 1942 LE Beverwijk (0251) 26 56 97

Gezondheidsbeurs
Velsen,
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alles over gezond
en vitaal blijven
voor 40-plussers
Velsen - Op zondag 26 januari, van 10.00 tot 15.00 uur,
wordt in het Telstar/Rabobank
IJmondstadion alweer voor de
zevende achtereenvolgende
keer de succesvolle Gezondheidsbeurs Velsen gehouden.
Doel van de Gezondheidsbeurs
is het promoten van een gezonde leefstijl speciaal voor
40+ers. Op de beurs kunnen
bezoekers gratis een kijkje
nemen bij organisaties op het
gebied van medische preventie, vitaliteit en bewegen, gezonde voeding, zorg en welzijn.
Voor een gratis gehoortest of
kort consult bij een psycholoog dient men zich vooraf aan
te melden via de site www.
hoegezondbenik.nu.
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor bezoekers om hun
‘positieve gezondheid’ te laten
testen tijdens twee workshops
daarover. Bij ‘Positieve Gezondheid’ wordt er breder gekeken
dan alleen naar het ‘niet ziek’
zijn. Gezondheid heeft ook te

maken met kwaliteit van leven,
met goed in je vel zitten en
een zinvol leven leiden. Geestelijk welbevinden, voldoende
sociale contacten en dagelijks
goed kunnen functioneren
maakt dat een mens zich gezonder voelt.
Op de Gezondheidsbeurs Velsen komen al deze aspecten
aan bod. De bezoeker kan
verschillende beweegvormen
zien of uitproberen, informatie
krijgen over vrijwilligerswerk,
cursussen en over gezonde
voeding.
De Gezondheidsbeurs Velsen
wordt georganiseerd door
Stichting Welzijn Velsen en Healthcareconnect in samenwerking met de gemeente Velsen.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Nicole
Sheridan of Ad Otten via e-mail
buurtsport@welzijnvelsen.nl of
telefoon 0255-510186 (De Spil).
(Foto: aangeleverd)

Bewegen helpt
borstkanker
voorkomen
Vrouwen die veel bewegen
verkleinen daarmee de kans
op borstkanker Dat blijkt
uit jarenlang Amerikaans
onderzoek. Een grote groep
vrouwen die de menopauze
achter de rug heeft werd
jarenlang gevolgd en periodiek ondervraagd over de
mate van fysieke inspanning.
Daaruit kwam naar voren dat
het risico op borstkanker voor
vrouwen die veel bewegen
gemiddeld 10% lager ligt. Bij
vrouwen met een normaal
lichaamsgewicht is zelfs
sprake van 30% minder kans
op borstkanker. Uitgangspunt
is hierbij dat er sprake moet

zijn van intensieve beweging,
zoals rennen, tegen een helling op fietsen of aerobics.
Ook bij intensief huishoudelijk
werk, zoals het lappen van de
ramen, is sprake van intensieve
beweging. De onderzoekscijfers hebben betrekking op
vrouwen die minimaal een
half uur per dag aan intensieve
beweging deden. Overgewicht,
alcoholgebruik en hormoontherapie bij de menopauze
zijn andere risicofactoren voor
vrouwen met betrekking tot
borstkanker. Gemiddeld krijgt
één op de negen vrouwen te
maken met deze vorm van
kanker.

Zorgverzekering
maakt stoppen
met roken
voordeliger

Vanaf 2020 zal geen enkele zorgverzekering nog een eigen risico in rekening
brengen bij stoppen-met-roken-programma’s van de eerste lijn.

definitief stopt met roken. De volledige vergoeding zal de zorgverzekeraar
natuurlijk meer kosten, maar onderzoek toont aan dat de gezondheidsvoordelen zichzelf terugverdienen.

Voor aanvullende ondersteuningen,
zoals psychologische hulp om de achterliggende oorzaken aan te pakken,
is er geen ruimte voorzien binnen de
basisverzekering.
Zo ondergaat het basispakket in de
Enkele andere therapieën waarvan
zorgverzekering opnieuw een aantal
Beperkte dekking
het resultaat nog onvoldoende bewewijzigingen. Voor degenen die willen
De basisverzekering biedt natuurlijk
zen is, vallen niet onder de verplichte
stoppen met roken, wordt de zorgver- slechts een beperkte dekking. Het gaat dekking in de basisverzekering. Het
zekering opnieuw interessanter. Dat is om één begeleidingstraject per jaar.
gaat onder andere om acupunctuur,
voor elke zorgverzekering het geval.
De dekking is alleen beperkt tot belasertherapie en hypnotherapie. ZorgHet gaat echter enkel om eerstelijnswezen methoden en middelen, zoals
verzekeraars erkennen echter, dat
bijstand. Vanaf 2020 zal geen enkele
nicotine vervangende middelen, medi- dergelijke alternatieve methoden voor
zorgverzekering nog een eigen risico
cijnen voorgeschreven door een huissommige mensen toch een positieve
in rekening brengen bij stoppen-met- arts, groepstrainingen en persoonlijke invloed kunnen hebben, al was het
roken-programma’s van de eerste lijn. coaching. Dit alles is vrijgesteld van
maar op mentaal vlak. Daarom bieden
Nederland telt meer dan drie miljoen
het eigen risico. Voor medicijnen geldt sommige zorgverzekeraars eigen aanrokers. Een gemiddelde roker heeft vijf wel de verplichting dat je het combivullende dekkingen aan, bijvoorbeeld
tot zeven pogingen nodig voordat hij
neert met gedragsmatige begeleiding. voor
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Derde transgenderkliniek van Nederland

Medisch Kliniek Velsen
De Medisch Kliniek Velsen is
open. Met 4 operatiekamers,
een verpleegafdeling, een
polikliniek plastische chirurgie, transgenderchirurgie,
neurochirurgie, algemene
chirurgie en urologie.
Het initiatief voor de kliniek
komt van twee ervaren medisch specialisten: anesthesioloog-pijnspecialist Cees-Jan
Oostwouder en plastisch en
reconstructief chirurg Robert
Kanhai.
Cees-Jan: “Ons plan bestond
uit 2 operatiekamers en 8
verpleegbedden, maar na
het omvallen van het Slotervaartziekenhuis bleek er
grote behoefte naar klasse 1
operatiekamers, in combinatie
met verpleegkamers. Met hulp
van de ABN-AMRO en de ge-

meente Velsen werd ons plan
uitgebreid naar een algemene
kliniek, met 4 operatiekamers
en 17 verpleegbedden.” Robert:
“Dit jaar volgen gynaecologie,
orthopedie en radiologie met
de nieuwste generatie MRI van
Philips.”
Het zorgconcept draait volledig om hoge kwaliteit van zorg
en servicegerichtheid naar de
patiënt. Robert: “In onze kliniek
zijn patiënten geen nummers,
maar mensen. We streven ernaar de wachttijd zo kort mogelijk te houden en de mensen
een warm welkom te geven.”
Zelfs het interieur is daarvoor
ontworpen, als ware het een
luxe hotel.
Geen ‘ouderwetse’ geneesheerdirecteuren dus. Ze willen af
van het monodisciplinair den-

ken en de hiërarchische verhoudingen die je in sommige
ziekenhuizen nog wel eens
aantreft. Robert: “We werken
met een vaste groep medisch
specialisten. Dat kan omdat we
ze financieel binden met de
kliniek. Dit zorgt voor continuïteit van zorg, betere onderlinge
samenwerking en meer verantwoordelijkheid richting de
geleverde zorg.”
We willen geen lange wachtlijsten en zorgen ervoor om
patiënten zo snel mogelijk
te behandelen. Patiënten die
bijvoorbeeld aan een hernia of
liesbreuk geopereerd moeten
worden kunnen in Medische
Kliniek Velsen direct terecht.
Medisch Kliniek Velsen is gevestigd aan Leeghwaterweg
1b, Velsen-Noord, direct aan de
A22, gratis parkeren.

In onze kliniek staat

de patiënt op
nummer één

U wordt in een luxe omgeving behandeld,
verzorgd en verpleegd, door ons servicegerichte medische team.

plastische chirurgie
transgender chirurgie
neurochirurgie
algemene chirurgie
urologie

zorg... met passie

staan
onze specialisten
voor u klaar

toegankelijk zorg | uit uw basisverzekering | korte wachtlijsten | direct contact
Leeghwaterweg 1B | 1951 NA Velsen-Noord | Tel.: 085 - 06 00 855 | info@mkvelsen.nl | www.mkvelsen.nl
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Preventieve controle lijkt
onvoldoende prioriteit
voor jeugd
Uit- of afstel van gebitscontrole kan leiden tot serieuze
gebitsproblemen en leidt
vaak tot onnodig hoge kosten voor behandelingen die
voorkomen hadden kunnen
worden.
Hoewel de tarieven van veel
tandartsbehandelingen tussen
2013 en 2017 daalden, stegen
de uitgaven voor kinderen en
jongeren (tot en met 19 jaar)
met gemiddeld 18 procent,
tot 103,- per persoon per jaar.
Dit blijkt uit een analyse van
Vektis-data door verzekeraar
Univé. De coöperatie vermoedt
dat jongeren hun tandarts
niet of te weinig voor een preventieve controle bezoeken.
Robert de Ruiter, commercieel
directeur van Univé: ‘Uit- of
afstel van controle kan leiden
tot serieuze gebitsproblemen
en leidt bovendien vaak tot
onnodig hogere kosten voor
behandelingen die voorkomen
hadden kunnen worden.”
Vergoed
Eind 2018 maakte het Zorginstituut Nederland bekend
dat het gebit van jongeren
steeds verder verslechtert. En
in september 2019 alarmeerde
de Associatie Nederlandse
Tandartsen dat 20 procent van
de Nederlandse kinderen niet
naar de tandarts gaat, ondanks
dat dit voor hen onder de ba-

sisverzekering valt.
Dat desondanks de tandartskosten voor jongeren
zijn gestegen lijkt er volgens
Robert de Ruiter, commercieel
directeur van Univé, op te
duiden dat veel van hen niet of
onvoldoende voor preventieve
controle naar de tandarts gaan.

termijn. We willen samen met
onze leden de zorg betaalbaar
houden en dan is preventie
de eerste stap. Maar ook voor
iemands eigen gemoed en
gezondheid wil je tandproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Die kun je missen als
kiespijn.”

“Een halfjaarlijkse controle,
die voor jongeren tot 18 jaar
gewoon wordt vergoed vanuit
de basisverzekering, verkleint
de kans op bijvoorbeeld cariës en tandvleesproblemen
aanzienlijk. En zorgt zo voor
een gezond gebit op de lange

Meer informatie over het onderzoek en data per gemeente
of provincie is te vinden op
www.unive.nl/zorgverzekering/onderzoek-tandartskosten.
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Vermoedelijke overvaller
slaat op de vlucht

Repair Café in
Velserbroek
Velserbroek - Het Repair Café in Velserbroek is iedere laatste vrijdag van de maand van
14.30 tot 16.30 uur in Wijkcentrum de Hofstede. Deze maand
dus op vrijdag 31 januari. Repair café is: samen kapotte
spullen repareren, deskundig
advies, ontmoeten en inspiratie opdoen. Kosten: een vrijwillige bijdrage. Koffie en thee
staan klaar. Onlangs werd de
200ste bezoeker verwelkomd
en in de bloemetjes gezet. (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - Dinsdagmiddag is bij
een bedrijf aan de Kennemerlaan
mogelijk een poging tot overval
verijdeld. Tussen 14.30 en 14.45
uur stapte een persoon, vermoedelijk een jongeman, het bedrijf
binnen met een capuchon over
het hoofd getrokken, waardoor
het gezicht geheel bedekt was.

Wat de precieze bedoelingen van
de persoon zijn geweest, is niet
duidelijk. Kennelijk is de persoon
geschrokken en vervolgens het
pand uitgerend. De politie heeft
een onderzoek ingesteld en is op
zoek naar eventuele getuigen. Zij
kunnen zich melden via nummer
0900 8844.

Nieuwe Alphacursus
in Velserbroek
Velserbroek - Met elkaar op zoek
gaan naar de zin van het leven.
Dat is de doelstelling van de Alphacursus die al sinds de jaren 70
bestaat. Een ontspannen kennismaking met het christelijk geloof,
die ook in Velserbroek binnenkort
weer van start gaat.

Gratis clinic
hardlopen bij AV Suomi
Santpoort - Wil jij je voorbereiden op de Krinkels Pim Mulierloop van 19 april of een ander
hardloopevenement? Of gewoon
starten met verantwoord hardlopen? Meld je dan aan voor de gratis hardloop clinic op zondag 2 februari om 09.30 uur bij atletiekvereniging Suomi in Santpoort.

lopen of te veel hardlopen zonder de juiste opbouw. In deze clinic krijg je meer te weten over de
juiste hardlooptechniek, loopscholing, gerichte krachttraining
en ontvang je een hardloopanalyse door middel van video opname.
Meer informatie is te vinden op
www.avsuomi.nl. Om in te schrijUit onderzoek is gebleken dat ven stuur een mail naar info@
veel hardlopers zonder vakkun- avsuomi.nl o.v.v. naam, leeftijd en
dige training vaak met blessures telefoonnummer. (Foto: aangelete maken krijgen door verkeerd verd)

Collectanten gezocht
voor ReumaNederland
Velsen - In de week van 16 tot en
met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland.
Collectanten zijn daarbij onmisbaar.
ReumaNedeland zoekt nog collectanten in de nieuwe woonwijk
Nieuw Velserduin. Door te collecteren helpt u mee om de levens
van meer dan twee miljoen Ne-

derlanders met reuma te verbeteren. Vorig jaar haalden alle collectanten samen bijna drie miljoen euro voor reumaonderzoek
op!
Helpt u mee?
Men kan zich als collectant opgeven door een mail te sturen naar:
vrijwilligers@reumanederland.nl.

in de vraag of er meer is dan wij
wellicht nu beseffen. Elke bijeenkomst begint met een maaltijd, die bedoeld is om elkaar op
een ontspannen manier goed te
leren kennen. Daarna volgt een
kort inspirerend verhaal, aansluitend kunnen de deelnemers met
elkaar in gesprek gaan, hun geDestijds werd de Alphacur- dachten met elkaar delen en hun
sus ontwikkeld in de Holy Trini- eventuele vragen stellen. Tijdens
ty Brompton Church in Londen. elke bijeenkomst staat een anEen even groot aantal gelovigen der onderwerp centraal. Hierover
als niet-gelovigen ging geduren- wordt in kleine groepen met elde tien avonden met elkaar in ge- kaar gesproken. De bijeenkomsprek over het christelijk geloof, sten vinden plaats op woensdagonder het genot van een maal- avond van 19.00 tot 21.30 uur en
tijd. De formule bleek zeer suc- de eerste samenkomst is op 5 fecesvol te zijn, miljoenen men- bruari. Locatie: Galle Promenade
sen over de hele wereld hebben 70 te Velserbroek. Deelname is
inmiddels een Alphacursus ge- gratis, kijk op www.hartvoorvelvolgd en ook inwoners van Vel- serbroek.nl/alpha-cursus of stuur
serbroek zijn nu weer in de ge- een e-mail naar nfkruijff@gmail.
legenheid om zich te verdiepen com voor meer informatie.

Optreden Lady’s Voice
in De Dwarsligger
IJmuiden - Het ZondagMiddagPodium brengt zondag 26 januari een optreden van Lady’s Voice
in buurtcentrum De Dwarsligger,
Planetenweg 338, IJmuiden. Een
middag met jazz, pop, close harmony en soms licht klassiek on-

Alzheimer Trefpunt
Velsen - Op maandag 27 januari is het volgende Alzheimer Trefpunt in Velsen, het onderwerp is:
Het diagnosetraject bij dementie.

oorzaken van dementie en waarom het belangrijk is de oorzaak te
weten.
Tijdens de avond is er volop gelegenheid tot het stellen van vraEr zijn genoeg redenen om te on- gen.
derzoeken of er sprake is van de- Wilt u meer weten over dit ondermentie en zo ja, van welke vorm werp of heeft u behoefte aan anvan dementie. Wanneer en hoe dere informatie over dementie?
onderneem je actie? Deze vra- Kom dan naar het Alzheimer Trefgen staan centraal in het komen- punt in Wijkcentrum de Hofstede,
de Alzheimer Trefpunt in Velser- Aletta Jacobsstraat 227, 1991 PT
broek.
Velserbroek. De ontvangst is vanGespreksleider Patrick Bellaart af 19.00 uur, het programma start
gaat in gesprek met voormalig om 19.30 uur en eindigt rond
specialist ouderengeneeskunde 21.00 uur.
Teije Hooghiemstra. Het gesprek Iedereen is welkom (ook mensen
gaat in op de vraag wanneer ie- die niet in Velserbroek wonen):
mand zich zorgen moet gaat ma- mensen met geheugenprobleken, waarom het verstandig is om men, partners, kinderen, vrieneen diagnose te laten stellen, hoe den, buren en professionals. Het
de diagnose gesteld wordt en belooft een bijzondere avond te
wat het nut is om een diagnose worden. De toegang is laagdremte hebben. Daarbij zal ook inge- pelig en gratis. Aanmelding voorgaan worden op de verschillende af is niet nodig.

Scholen dicht? Zeeen Havenmuseum open!
IJmuiden - Tijdens de aangekondigde onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
zal het IJmuider Zee- en Havenmuseum beide dagen de deuren
extra openen van 13.00 tot 17.00
uur. Kinderen, samen met hun
ouders, opa’s en oma’s of andere begeleiders, zijn van harte welkom voor een leuke middag. Het
museum heeft 4 verschillende
speurtochten van peuter tot puber. Kinderen mogen (bijna) overal in- en aankomen, leren knopen

Geslaagd Scholenbadmintontoernooi

Velsen - Zaterdag vond het
tweede
Scholenbadmintontoernooi van B.C. Velsen plaats.
Het was een fantastische dag
met veel strijd, plezier en passie. In totaal waren er tien scholen aanwezig en 60 kinderen.

Nadat nogmaals de spelregels
aan de kinderen waren uitgelegd, werd er gezamenlijk een
warming up gedaan. Waarna de
wedstrijden konden beginnen.
Maar liefst 5 rondes per poule moesten er gespeeld wor-

der leiding van Frank Anepool.
Het optreden begint om 14.00
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal
open.
Kaarten à 5,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. (Foto: aangeleverd)

den voordat de winnaar bekend
werd. In drie poules kwam een
winnaar naar voren. De kinderen kregen een mooie beker.
Voor de tweede plaats was er
ook een beker beschikbaar. Het
demoteam van B.C. Velsen heeft

samen met de kinderen de dag
afgesloten.
Uiteraard kon het toernooi alleen doorgaan dankzij de inspanning van de vele vrijwilligers van de B.C. Velsen, die deze dag niet alleen naast de ba-

nen stonden om de wedstrijden in goede banen te leiden,
maar ook achter de wedstrijdtafel. Ook de inzet van de buurtsportcoach, vakleerkrachten en
Sportloket Velsen werd door
ons zeer gewaardeerd. De or-

leggen, kunnen hun hoofd steken
in een duikershelm, kapitein spelen in het stuurhuis van de kotter in het buitenmuseum of op
de brug, plaatsnemen in een reddingscapsule en nog veel meer.
Ook kan het escapespel gespeeld
worden en is het in het museumcafé gezellig toeven. De museumkaart is geldig. De entree voor
kinderen tot en met 12 jaar is €
3,50. Adres: Havenkade 55, IJmuiden. www.zeehavenmuseum.nl.
(Foto: aangeleverd)

ganisatoren en de vrijwilligers
kijken terug op een succesvol
tweede
Scholenbadmintontoernooi. Meer informatie over
B.C. Velsen: www.bcvelsen.nl
of bekijk hun Facebookpagina.
(Foto: aangeleverd)

36

23 januari 2020
20.00 uur en daarna leden en
oud-leden. Aanmelden: afscheiddkvkantine@gmail.com.
(Foto:
aangeleverd)
Holy Moses! Zie vrijdag.

▲

nemer Theater in Beverwijk,
14.00 uur. Vanwege Nationaal
Theaterweekend entree 10 euro.
Van 13.00 tot 14.00 uur kidsmiddag, waar iedereen gratis kan komen knutselen en kleuren. (Foto:
Nick van Ormondt)

Bert Visscher in Stadsschouwburg
Velsen, 20.15 uur.

Ernest Beuving met ‘De klap van
de molen’ in Stadsschouwburg
Velsen, 20.15 uur. (Foto: Gea van
Strien)

Dutch Magic Day in Stadsschouwburg Velsen, 14.00 uur.
(Foto: Dutch Magic)
Bert Visscher met reprise van de
voorstelling ‘Hij wordt vanzelf
moe’ in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. Ook vrijdag. (Foto:
Maarten van der Wal)

Theaterconcert Lane & Perch in
het Kennemer Theater in Beverwijk: muziek uit ‘the late fifties
and early sixties’, 20.30 uur. De
voorstelling in de andere zaal van
Fred van Leer is uitverkocht. (Foto: aangeleverd)

Holy Moses! – vertelvoorstelling over grenzen in Verhalenhuis Haarlem, Van Egmondstraat
7 in Haarlem-Noord, 20.00 uur.
Info en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl. Ook zaterdag.
(Foto: aangeleverd)

Cabaretier Andries Tunru in het
Kennemer Theater in Beverwijk,
20.15 uur. Vanwege Nationaal
Theaterweekend entree 10 euro. (Foto: Super Formosa Photography)

Nationale
vrijdag.

tuinvogeltelling

Raìces Cubanas met dansworkshop-afterparty in het Kennemer
Theater in Beverwijk, 20.15 uur.
Vanwege Nationaal Theaterweekend entree 10 euro. (Foto: Martin
Hoogeboom). De voorstelling in
de andere zaal van Rayen Panday
is uitverkocht.

Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro p.p.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4
jaar van 13.00 tot 17.00 uur.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid is open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Telstar-TOP Oss, 20.00 uur.
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat, IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Familiemusical Dolfje Weerwolfje en Foeksia de Miniheks in het
Kennemer Theater in Beverwijk,
19.30 uur. Vanwege Nationaal

Nieuwjaarsfeest humanitaire vrijwilligersorganisatie Art of Living
met muziek en meditatie in de
Naaldkerk in Santpoort, 14.3016.30 uur. Info: info@aofl.nl of 0650957400. (Foto: aangeleverd)

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden,
9.00-12.00 uur. Info: 0255-522330.

Onthulling monument Levenslicht door burgemeester Frank
Dales om 17.00 uur op Plein 1945
te IJmuiden. Verzamelen in de
Burgerzaal van het gemeentehuis, alwaar de bijeenkomst ook
weer wordt afgesloten.
Alzheimer Trefpunt in Velsen, inloop vanaf 19.00 uur in de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek. Het onderwerp is: Het
diagnosetraject bij dementie.

RunX Beeckestijn Cross: 9,6 en 6,4
kilometer wedstrijdafstanden en
voor de jeugd een 3,2 en 1,2 kilometer cross. Inschrijven is mogelijk via www.avsuomi.nl. (Foto:
aangeleverd)

28 JANUARI

Duurzaamheidsmarkt in Het Terras in Santpoort-Noord, 13.0016.00 uur. Informatie: 0233031228
Zee- en Havenmuseum open
van 13.00 tot 17.00 uur. Expo: ZO
BLAUW door Hans van der Wiele, 4 speurtochten/escapespel.
www.zeehavenmuseum.nl.

Open Huis Jeugd-musicalvereniging De Jonge Stem in gebouw De Abeel, Abelenstraat 1
in IJmuiden, 15.00-17.00 uur. Dit
jaar staat de musical The Addams
Family op het programma. Info:
www.dejongestem.nl. (Foto: aangeleverd)

Praathuis (10.00-12.00 uur) en
Taalspreekuur (14.00-16.00 uur)
in Bibliotheek IJmuiden,.
Hoogovensmuseum op de Wenckebachstraat 1 in Velsen Noord is
geopend 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 sportcafé Nol (Sporthal Zeewijk). Info:
c.willemse@zorgbalans.nl of 0652516734.
Klaverjassen in de Brulboei, Kanaalstraat 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.

Workshop ‘Leer muziek maken in
één dag’ bij muziekvereniging Soli. 10.00-16.00 uur. Info: opleidingen@soli.nl. (Foto: aangeleverd)

Raadhuis voor de Kunst en Museumhuis Beeckestijn zie vrijdag. Aksana Stahievitch (piano) en
Zee- en Havenmuseum zie zaterdag. Dasha Beltiukova (fluit, foto: J.
Koerdjukova) in ’t Mosterdzaadje,
Pieter Vermeulen Museum zie Kerkweg 29 in Santpoort-Noord,
vrijdag en doe mee met de Nati- 15.00 uur. Toegang vrij, een bijonale Tuinvogeltelling: er wordt drage in de onkosten wenselijk.
geteld in estafette-vorm voor www.mosterdzaadje.nl.
(Foto:
particuliere bezoekers tussen aangeleverd)
13.30 en 14.00 uur.

Lady’s Voice treedt op tijdens het
Zondagmiddagpodium in buurthuis De Dwarsligger in Zeewijk,
14.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Sesamstraat live (2+) in het Ken-

Advies fietsreparaties in De Spil,
14.00-16.00 uur. Voor meer informatie: Ad Otten, 06-11883720 of
otten@welzijnvelsen.nl.
Theater Poppengrollen speelt Jan
Klaassen en de circusaap in de
Bosbeekschuur tegenover molen
‘de Zandhaas’, Wüstelaan 83 Santpoort Noord. Entree 6.50. info:
www.theaterpoppengrollen.nl.
Craft Café in Bibliotheek IJmuiden, 19.00-21.00 uur.

Haarlems Jazzkoor in de Oude
Kerk in Spaarndam, 16.00 uur. Entree 10 euro.

Cabaretier Jan Beuving met reprise van zijn voorstelling Rotatie in
Stadsschouwburg Velsen, 20.15
uur. (Foto: Jaap Reedijk)

30 JANUARI
Taalspreekuur in Bibliotheek
IJmuiden, 10.00-12.00 uur en koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek, 10.30-12.00 uur.
Hoogovensmuseum zie dinsdag.
Trandelen in Velsen-Noord: troep
opruimen en wandelen om 11.00
uur vanuit buurtcentrum de Stek.
Meer weten? Bel: 0251-226445.
Pieter Vermeulen Museum (vanaf
09.30) en Zee- en Havenmuseum
(13.00-17.00) extra open wegens
onderwijsstaking. Ook vrijdag.
in

Dansvoorstelling De Voorlopers
van de choreografen Ivgi & Greben in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. (Foto: Robert Benschop)
Muzikale vertelvoorstelling door
Piet Paree in Het Terras in Santpoort-Noord, 20.00 uur. Thema:
de Kanaalgravers. Kaarten via
www.dorpshuis-het-terras.nl/cultureel of bel 023-3031228. Toegang € 7,50. (Foto: aangeleverd)
IJmuiden wat vertel je me nou,
filmavond in De Brulboei met
twee films over de visserij, 20.00
uur. Kaarten à 3,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Jazzcrash presenteert combinatie van muziek en vertellen in de
Engelmunduskerk in Velsen-Zuid,
15.00 uur. Entree 10 euro. Kaarten
via www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of 06-18921501. (Foto:
aangeleverd)
Kliederkerk in de Ichthuskerk,
creatieve middag voor kinderen en hun (groot)ouders, 15.3017.30 uur. Aanmelden: dsjvandoorn@gmail.com.

Korfbalvereniging DKV neem afscheid van sportpark Schoonenberg. Feest voor jeugd (18.30-

Pieter Vermeulen Museum zie
vrijdag en vogelhanger met appel timmeren voor in je eigen
tuin: 13.30-15.30 uur. De kosten
zijn 2,- bovenop de toegangsprijs.

Gemeenteraadsvergadering
Velsen, 19.30 uur.

Raadhuis voor de Kunst en Museumhuis Beeckestijn zie vrijdag.
Hofstede biljarttoernooi in het
wijksteunpunt op de Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek.
Wedstrijden om 09.00 uur en
om 13.00 uur. Iedere zaterdag en
maandag (alleen om 09.00 uur) in
januari, finale 1 februari.

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
Zee- en Havenmuseum zie zaterdag.

Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 9.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29, IJmuiden. Aanmelden: contact@gezondnatuurwandelen.nl.

Lezing over de zin van religie in
De Kapel, Potgieterweg 4 te Bloemendaal, 10.30 uur.
Gymnasium Felisenum (VelsenZuid) houdt open dag: 9.30 tot
13.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Nationale Voorleesdagen in de
Bieb: de voorstelling De Mopperwolk (2+) van Marianne van Houten in bibliotheek Velserbroek,
10.00-11.00 uur. Voorleesfeest in
bibliotheek IJmuiden, 14.30 -15.30
uur. www.bibliotheekvelsen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

zie

Nationale Voorleesdagen in de
Bieb: de voorstelling De Mopperwolk (2+) van Marianne van
Houten in bibliotheek IJmuiden,
10.00-11.00 uur. www.bibliotheekvelsen.nl.
Praathuis in Bibliotheek IJmuiden, 10.00-12.00 uur.

zie

25 JANUARI
Nationale
vrijdag.

Wandelen in een rustig tempo van 10.00 tot 10.45 uur. Start
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.

Postzegelavond PV Santpoort in
Het terras, Dinkgrevelaan in Santpoort-Noord, 19.00 uur. Info: 0235382274.

24 JANUARI

Nationale Tuinvogeltelling tot en
met zondag. Hoe meedoen? Zie
www.tuinvogeltelling.nl. (Banner: aangeleverd)

tuinvogeltelling

26 JANUARI

Sound Healing Concert Joke Welboren in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 20.00
uur. Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. www.
mosterdzaadje.nl. (Foto: aangeleverd)

29 JANUARI

Hofstede biljarttoernooi in het
wijksteunpunt op de Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek
vanaf 09.00 uur. Iedere zaterdag
(09.00 en 13.00 uur) en maandag
(09.00 uur) in januari, finale 1 februari.

Theaterweekend entree 10 euro.
(Beeld: Hugo van Look)

23 JANUARI

27 JANUARI

Literaire ontmoeting met verafgood en verguisd fenomeen Herman Brusselmans in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.00
uur. (Foto: Koen Broos)

Ellen ten Damme in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(Foto: Danny Ellinger)
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Opbrengst voor KWF Kankerbestrijding:

Inschrijving voor zesde Vissenloop geopend
IJmuiden - Met een recordopbrengst van 60.000 euro voor KWF Kankerbestrijding was de vijfde
editie van de Vissenloop vorig jaar een groot succes. Dit jaar probeert de organisatie wederom een
hogere opbrengst te realiseren. De inschrijving voor het jaarlijkse wandelevenement in IJmuiden
is inmiddels geopend. Op zondag 17 mei gaan de deelnemers op pad, met na afloop een gratis visje en live muziek.

De vrijwilligers staan weer te popelen om een succes te maken van deze
editie van de Vissenloop (foto: Ton van Steijn)
Fred van Dam is al jaren verbonden aan de Velsense afdeling van
KWF Kankerbestrijding. Eerst als
penningmeester en sinds zeven
jaar als voorzitter. Hij leidde vorige week een bijeenkomst voor
genodigden om de officiële aftrap van de actie voor dit jaar te
geven. Wethouder Bram Diepstraten nam daarbij symbolisch
het eerste lot in ontvangst van de
loterij die, evenals in voorgaande
jaren, aan het evenement is gekoppeld. De wethouder mocht
zelf een getal van vier cijfers kiezen om op het eerste lot te zetten,

het werd 1970. ,,Het geboortejaar
van mijn vrouw’’, lichtte hij toe.
Hij vertelde dat de ziekte kanker
ook in zijn eigen leven een grote rol heeft gespeeld, want bij zijn
eigen moeder werd de diagnose
borstkanker geconstateerd. Na
behandeling is ze gelukkig uiteindelijk weer geheel kankervrij verklaard. Uit cijfers blijkt dat één op
de drie Nederlanders ooit in zijn
leven de diagnose kanker krijgt.
In 2018 werd deze diagnose in
ons land 118.000 keer gesteld.
,,Kanker moet de wereld uit’’, benadrukte ook Fred van Dam nog

ke is van een uitgekiend tijdschema, blijft overeind dat elke deelnemer zelf zijn eigen wandeltempo bepaalt. Voor kinderen is er de
Guppenloop, een kortere versie
van de wandeltocht, ook is voor
maar eens duidelijk. Er is hem en kinderen de speciale Guppenzijn team dan ook veel aan ge- kaart via www.vissenloop.nl te
legen om de Vissenloop tot een downloaden. Hiermee kunnen ze
groot succes te maken.
bij familie en bekenden langs om
sponsorgeld in te zamelen.
Wandelen
Een hardnekkig misverstand, dat Vlaggenactie
bij velen nog blijkt te leven, is dat De brochures voor de sponsors
de Vissenloop een hardloopwed- zijn inmiddels gedrukt en ook
strijd zou zijn. Het tegendeel is een nieuwe voorraad vlaggen is
het geval, er wordt gewandeld en besteld. De vlaggen, met daarniet hardgelopen. Je zou de Vis- op het logo van de Vissenloop,
senloop daarom beter kunnen moeten in de eerste helft van mei
vergelijken met de Vierdaagse gaan zorgen voor een stukje exvan Nijmegen. Deelnemers kun- tra promotie van het evenement.
nen zelf kiezen of ze zich willen ,,Op Bevrijdingsdag hangen we
wagen aan de loop over veertig toch al de Nederlandse vlag uit,
kilometer, of liever kiezen voor dus verwissel die een dag later
een kortere afstand, want al vanaf voor de vlag van de Vissenloop,
vijf kilometer zijn er routes uitge- zodat nog meer mensen getrigzet. In grote lijnen blijven die rou- gerd worden om zich in te schrijtes elk jaar gelijk, al zijn er wel nu- ven.’’ De vlaggen worden voor
anceverschillen. ,,Vorig jaar heb- twintig euro per stuk verkocht en
ben we bijvoorbeeld voor het uiteraard gaat ook de opbrengst
eerst de pier meegenomen in hiervan naar KWF Kankerbestrijde route en dat doen we dit jaar ding. Het wordt elk jaar moeilijopnieuw’’, vertelt Fred van Dam. ker om de opbrengst van het jaar
Deelnemers aan de veertig kilo- ervoor te overtreffen, maar tot nu
meter starten om 07.00 uur, ter- toe is dat bij elke editie van de
wijl deelnemers aan de vijf kilo- Vissenloop nog gelukt. Daarnaast
meter om 13.00 uur beginnen te vormt het evenement voor velen
wandelen. Hiermee beoogt de or- een goede kans om eens wat naganisatie alle deelnemers tussen der kennis te maken met IJmui14.00 en 15.00 uur, min of meer den en omstreken, want door de
tegelijk, bij het finishpunt te heb- wandelen in dit gebied ontdek
ben. Daar wacht hen een heer- je vaak dingen die je gewoonlijk
lijk visje als beloning, beschikbaar niet zo snel zou opmerken. Bogesteld door de sponsors van het venal is het natuurlijk ook een
evenement. Hoewel er dus spra- dag om stil te staan bij de men-

Voorzitter Fred van Dam en wethouder Bram Diepstraten met het symbolische eerste lot van de loterij die aan de Vissenloop is gekoppeld (foto: Bos Media Services)
sen die getroffen zijn door kanker
en vechten voor hun leven, maar
ook bij degenen die inmiddels
aan de ziekte zijn overleden.
Via de pagina ‘Vissenloop IJmuiden’ op Facebook wordt het laatste nieuws door de organisatie
gedeeld en via www.vissenloop.
nl kunnen deelnemers zich in-

schrijven. Wie zelf niet kan of wil
meelopen, kan een sponsorformulier downloaden en proberen zoveel mogelijk geld bijeen
te brengen. Wie meer dan vijftig
euro aan sponsorgeld inbrengt,
ontvangt als dank een exclusieve USB-stick van de Vissenloop.
(Tekst: Bos Media Services)

Zaalvoetbal voor stratenteams verbroedert Velserbroek
Velserbroek - Het Zaalvoetbaltoernooi voor Stratenteams beleeft de dertigste editie. Afgelopen vrijdag en zaterdag vonden
in sporthal Het Polderhuis de voorrondes plaats, aanstaande zaterdag staat de finale op het programma. Zes teams, geformeerd
uit bewoners van straten in Velserbroek, strijden dan om de eindoverwinning. Vorig jaar won het tweede team van de Westbroekerweg het toernooi.

Afgelopen zaterdag: Links Rob Tousain, rechts Peter Geldof, met op de
achtergrond een wedstrijd van de voorrondes in volle gang. (foto: Bos
Media Services)
Het evenement is misschien
wel het mooiste voorbeeld van
hoe sport een hele woongemeenschap samen kan brengen. Dat was ook precies wat
de organisatoren dertig jaar
geleden voor ogen hadden. De
wijk Velserbroek was net een
paar oud, toen enkele bewoners een zaalvoetbaltoernooi
bedachten om de bewoners op
een leuke manier met elkaar in
contact te brengen. Peter Geldof en Rob Tousain, de huidige
organisatoren van het evenement, waren ook toen al van de
partij. Niet als wedstrijdleiders,
maar als deelnemers. Peter, in
het dagelijks leven docent lichamelijke opvoeding,
vertelt: ,,Wij kochten destijds allebei een woning aan de Sluistocht. Het zaalvoetbaltoernooi

werd opgezet om de bewoners
van de verschillende straten
bij elkaar te brengen. Het waren veelal bewoners in de leeftijd van midden twintig, begin
dertig. Ideaal voor een zaalvoetbaltoernooi.’’ Rob, van beroep IT-consultant, vult aan:
,,Als je op nummer 4 woont,
dan ken je meestal wel de bewoners van de nummers 6 tot
en met 10, maar de rest vaak
niet. In het voetbalteam maak
je ook kennis met de bewoners
van nummer 40 of nummer
60. Bovendien zie je in de loop
der jaren dat de kinderen van
de bewoners ook gaan meedoen, zodra ze zestien jaar zijn.
Want dat is onze ondergrens.
En soms gaan die kinderen later het huis uit en kopen ze zelf
een huis ergens in Velserbroek.

Dan krijg je dus een nieuwe generatie die zelf als hoofdbewoner gaat meedoen.’’

wedstrijdschema afwerken, kijken Peter en Rob vanaf de zijlijn toe. Ze hebben alle tijd om
onze verslaggever te woord te
staan, want dankzij een team
van zestien vrijwilligers verloopt alles op rolletjes. ,,Zonder deze mensen zouden wij
het niet kunnen organiseren’’, realiseren ze zich samen.
De twee leerden elkaar dertig
jaar geleden dankzij het zaalvoetbalteam kennen, al kwamen ze nog niet direct in actie.
,,Het eerste jaar waren we het
reserveteam, maar het jaar erop kwamen we zelf in actie en
wonnen we zelfs het toernooi.
Vervolgens zijn we in de organisatie gekomen en die hebben
we al vrij snel helemaal overgenomen. We wilden het uitbreiden van een toernooi naar een
evenement, dus zijn we ook
gaan nadenken over randactiviteiten. Elk jaar is er een optreden, we hebben dit jaar bijvoorbeeld een BMX-act. In het
verleden hebben we een doekenact gehad, een zingende
zaag, een act synchroon springen op trampolines en zelfs
een optreden van Hans Klok.’’
Dat laatste had destijds grote gevolgen: ,,Hans wilde wat
meer gaan zingen en zijn begeleidingsband was door ons geboekt voor een optreden op de
finaleavond. Een bandlid opperde de suggestie om Hans
te vragen om te komen meezingen en Hans bood ons vervolgens aan om ook een korte
show te geven. Het opbouwen
zou tien minuten tijd kosten,
maar duurde anderhalf uur.
De zaal stond zo vol met mensen, dat er niet meer gevoetbald kon worden. De finale, die
om 21.00 uur zou worden gespeeld, kwam er uiteindelijk
pas om 23.30 uur. Het was een
complete chaos.’’

Oud-bewoners
De toelatingseisen zijn eenvoudig. Je mag deelnemen als
je zestien jaar of ouder bent
en zelf in Velserbroek woont.
Je mag uitsluitend deelnemen aan het team van je eigen straat. Ook mensen die
vroeger in Velserbroek hebben gewoond, zijn welkom om
bij hun voormalige team aan
te sluiten. Peter: ,,We hebben
zelfs iemand die speciaal voor
dit evenement vanuit Spanje hierheen vliegt. Hij woonde
vroeger in Velserbroek. Vorig
jaar deed hij ook mee en haalde toen met zijn team de finale. Toen is hij na een week opnieuw hierheen gevlogen om
de finale te kunnen spelen!’’
Rob: ,,Theoretisch zou het mogelijk zijn om een team te formeren met uitsluitend oud-bewoners van de wijk. Je krijgt
daardoor ook een reünie-effect.’’ Soms is de belangstelling voor deelname zo groot,
dat straten twee teams afvaardigen. Dit jaar geldt dat voor
de Westbroekerweg en de Floraronde. Er is zelfs een jaar geweest waarin één straat, namelijk de Grote Boterbloem, met
drie teams vertegenwoordig
was. De organisatoren staan
echter niet toe dat spelers gedurende het toernooi van team
wisselen. ,,Als een team de finale haalt, mogen er geen leden van een verliezend team
uit dezelfde straat overstappen.’’ Ook deelnemende teams
uit andere woonkernen, zoals
IJmuiden of Haarlem-Noord,
worden geweerd: ,,We hebben
daar wel regelmatig aanvragen voor gekregen, maar die
hebben we steeds afgewezen.
We willen het echt een Velserbroeks feestje laten zijn.‘’
Sterrenteam
Vorig jaar werd de finale geOptredens
wonnen door WestbroekerTerwijl zaterdagavond de laat- weg 2. Saillant detail: ,,Dat
ste van in totaal 24 teams hun was eigenlijk het recreatieve

Uit de archieven van het evenement: de kampioensfoto van 1995. Net als
in 1992 won het team van De Sluistocht, de straat waar Peter en Rob destijds allebei woonden, het toernooi. (Foto: aangeleverd)
team van die straat. Het team
Westbroekerweg 1 was eigenlijk sterker, maar je zit hier dat
kwaliteit niet altijd garant staat
voor succes.’’ De finaledag kent,
naast verschillende dansacts,
ook de traditionele wedstrijd
tegen het sterrenteam van RTL.
,,Dat is ooit begonnen met het
sterrenteam van Veronica. Later heeft acteur Wilbert Gieske
een team van acteurs samengesteld en tegenwoordig spelen we tegen het sterrenteam
van RTL.’’
De bekende Nederlanders treden aan tegen het sterrenteam
uit Velserbroek, dat samengesteld wordt uit de beste spelers
van de teams die de finale niet

hebben gehaald. Gedurende
de voorrondes worden de verrichtingen van alle spelers door
de wedstrijdleiding nauwlettend gevolgd en zo worden de
deelnemers voor het plaatselijke sterrenteam geselecteerd.
Zij krijgen daarmee dus alsnog
de kans om aanstaande zaterdag een balletje te kunnen
trappen in een heel bijzondere wedstrijd.
De reguliere wedstrijden beginnen op de finaledag om
16.00 uur, publiek is daarbij
van harte welkom. Rond 21.30
uur eindigt het programma en
is het tijd voor een feestavond
als kers op de taart. (tekst: Bos
Media Services)

Tijdschema finaledag:
A: 16.00 Waterdrieblad - Westbroekerweg 2
B: 16.30 Grote Boterbloem - Westbroekerweg 1
17.00 Mina Krusemanstraat - Verliezer A
17.30 Grote Buitendijk - Verliezer B
18.00 Mina Krusemanstraat - Winnaar A
18.30 Grote Buitendijk - Winnaar
B

19.00 Dance-act Dansschool Michelle
19.10 Finale Rabobank Stratenteams Velserbroek
19.45 Prijsuitreiking
20.00 BMX show “Hopping BMX”
20.10 RTL Sterren team - Sterrenteam Velserbroek
20.50 Optreden van Dansschool
Jolein
21.30 Start Feestavond met “Dennis Sintenie”en “DJ Mitch”

