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Driehuis - Zaterdagmiddag arriveerde Sint dan toch eindelijk ook in Driehuis. Sint had een aantal van zijn Pieten 
meegenomen, die ruimhartig snoepgoed strooiden. Met luide muziek werd Sint door de straten van Driehuis rondge-
reden op een oplegger, die door een sterke auto werd voortgetrokken. Cha�eurpiet Pedro bestuurde de auto met veel 
plezier. De auto met oplegger bleef nergens stil staan, want Sint had geen mondkapje bij zich. Wel zwaaide hij vriende-
lijk naar alle mensen om zich heen. Een grote parasol hield de goedheiligman en zijn hoofdpiet droog, want het 
regende. De Stichting Dorpsvereniging Driehuis was erg blij, dat Sint alle kinderen in Driehuis niet vergeten was. 
,,Iedereen mag zijn schoen zetten’’, zei de voorzitter. Sint houdt wel meer afstand dan gebruikelijk, omdat hij niet 
verkouden wil worden. De cadeautjes zullen daarom door de schoorsteen of via de achterdeur bezorgd worden. Foto 
en tekst: Arita Immerzeel

Sint ook in Driehuis gearriveerd

Velsen - Voormalig gemeente-
raadslid Dicky Sintenie is onder-
scheiden met de zilveren CDA-speld. 
Zaterdag ontving ze de speld en de 
bijbehorende oorkonde ‘Lid van 

verdienste’ tijdens de digitale provin-
ciale ledenvergadering. Het gaat om 
een bijzondere onderscheiding, die 
niet vaak wordt uitgereikt. Dicky 
Sintenie was jarenlang actief bij het 

CDA Vrouwenberaad. 
Ze is, ondanks haar hoge leeftijd, nog 
altijd een zeer actief CDA-lid. 
Daarnaast verricht ze ook nog ander 
vrijwilligerswerk, onder meer bij 
voetbalclub Telstar. 

Bij haar vertrek uit de gemeenteraad 
werd ze destijds Koninklijk onder-
scheiden voor twaalf jaar raadswerk. 

Dicky Sintenie onderscheiden 
met zilveren CDA-speld

Cees Sintenie, de zwager van Dicky en huidig CDA-raadslid, reikte namens fractie en 
bestuur een bos bloemen uit. Foto: aangeleverd www.albatrosbanden.nl
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Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!

INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

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

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

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

SC TELSTAR 
-

VVV-VENLO
VRIJDAG 3 DECEMBER 20.00 UUR

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl





De gronden naast het spoor aan de Duin-
vlietstraat in Velsen-Noord worden ge-
bruikt als tuintjes en er zijn een hout-
handel en opslag gevestigd. NS Vastgoed 
B.V. is eigenaar van de gronden.

Het gebruik van de grond als tuintjes en 
houthandel is in strijd is met het bestem-
mingsplan. Ook staan er illegale bouwwer-
ken zoals schuurtjes en erfafscheidingen, en 
is er sprake van overlast. 

Het bestemmingsplan staat alleen groen-
voorzieningen en voorzieningen voor de 
spoorweg toe. 
Na een eerder ‘voornemen last onder dwang-
som’ heeft de gemeente nu een ‘last onder 
dwangsom’ opgelegd aan de NS. Dit betekent 
dat de NS drie maanden de tijd krijgt om de 
gronden terug te brengen naar een openbare 
groenstrook. Dit betekent voor de gebruikers 
dat zij moeten stoppen met hun tuin en hout-
handel, en de aanwezige bebouwing moeten 
a� reken. 

Gronden naast spoor 
Duinvlietstraat terug naar 
openbare groenstrook

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Bent u van plan uw woning op korte 
termijn aardgasvrij te maken? Bereidt 
u zich hier serieus op voor, maar ziet u 
door de bomen het bos niet meer? Om-
gevingsdienst IJmond biedt u gratis ad-
vies en ondersteuning in het aardgasvrij 
maken van uw woning. 

Inmiddels stijgen de energieprijzen fl ink. 
Steeds meer mensen zijn daarom op zoek 
naar informatie en mogelijkheden om aard-
gasvrij te wonen en te leven. 

Groen Thuis
Dit is misschien nog een kleine groep. Maar 
juist aan die groep bieden Omgevingsdienst 
IJmond, Duurzaam Bouwloket en de Hui-
zendokter gratis advies en ondersteuning. 
Twintig bewoners in de IJmond maken kans 
op een plek in het project Groen Thuis. Zij 
worden ondersteund door ona� ankelijke 
adviseurs van Duurzaam Bouwloket en de 
Huizendokter.

Bent u wie wij zoeken?
U denkt al langer aan verduurzamen, van-
daar ook dat u al kleine en misschien gro-

tere stappen heeft genomen. U bereidt zich 
serieus voor op een verbouwing of denkt er 
al een tijd over na. Er is zo veel informatie 
en keuze als het gaat om maatregelen om te 
verduurzamen. Soms ziet u door de bomen 
het bos niet meer. Het gaat om uw eigen wo-
ning.

Wilt u aan de slag? Meld u dan nu aan
Voelt u zich aangesproken en wilt u aan 
de slag? Meld u dan nu aan via www.duur-
zaambouwloket.nl/groenthuis. Hier vult 
u uw gegevens in. Daarna ontvangt u van 
Duurzaam Bouwloket een vragenlijst over 
uw woning en uw gewenste (woon)situatie. 
U kunt zich aanmelden tot 15 december. In 
de week van 20 december hoort u of u bent 
geselecteerd voor het project Groen Thuis. 
Er zijn slechts twintig plaatsen in dit pilot-
project.

Warmtepioniers krijgen gratis 
ondersteuning met Groen Thuis

Aanvragen vergoeding 
voor controle op 
coronatoegangsbewijs
Vanaf 25 september 2021 hebben onder-
nemers, instellingen en verenigingen in 
bijvoorbeeld de horeca, sport en cultuur 
te maken met het coronatoegangsbewijs 
(CTB). Het kabinet en het Veiligheidsbe-
raad hebben afspraken gemaakt over de 
handhaving op coronatoegangsbewijzen. 
Ondernemers, instellingen en vereni-
gingen hebben de plicht om bezoekers te 
vragen naar een geldig coronatoegangs-
bewijs, dat overeenkomt met hun legiti-
matie. Gemeenten hebben een handha-
vingstaak of de CTB-plichtige locaties de 
controle op de coronatoegangsbewijzen 
uitvoeren. 
Gemeenten en ondernemers krijgen 
voor deze extra taak, extra geld vanuit de 
Rijksoverheid. Dit geld kan worden inge-
zet voor bijvoorbeeld (extra) beveiligers, 
controleurs of hosts die helpen bij de 
controle van het CTB. Gemeente Velsen 
heeft besloten dit bedrag beschikbaar te 
stellen voor ondernemers, instellingen 
en verenigingen. Een deel van het geld 
zetten we in voor extra inzet op de nale-
ving bij sportverenigingen. Het andere 
deel van het geld is voor een eenmalige 
tegemoetkoming. 

Ondernemers belast met de CTB-
controle kunnen voor een fi nanciële 
vergoeding in aanmerking komen. 
Heeft uw onderneming, organisatie 
of vereniging te maken met de ver-
plichte controle op het CTB en maakt 
u hiervoor extra kosten?  Dien dan 
een aanvraag in voor een vergoeding. 
Dit kan via velsen.nl/corona. 

Het Sociaal Wijkteam       
Velsen: ook in deze tijd 
staan we voor u klaar
Het Sociaal Wijkteam Velsen is ook met de 
huidige corona-maatregelen beschikbaar 
voor ondersteuning aan de inwoners van Vel-
sen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners 
bij medewerkers van het Sociaal Wijkteam 
Velsen terecht kunnen met vragen over geld-
zaken en administratie, wonen, werk, gezond-
heid, eenzaamheid en het sociaal netwerk. 
In het Sociaal Wijkteam Velsen werken ver-
schillende organisaties uit het maatschap-
pelijk werk, welzijnswerk en wijkverpleging 
met elkaar samen. Zij ondersteunen u door te 
luisteren, mee te denken en samen met u naar 
een passende oplossing te zoeken.

Ook als u vindt dat iets ontbreekt in uw wijk of 
als u uw steentje wilt bijdragen door anderen 
te helpen, bent u bij hen van harte welkom! Er 
is altijd een sociaal wijkteam bij u in de buurt.
Iedereen van 0 tot 100 kan met zijn/haar vra-
gen bij Het Sociaal Wijkteam Velsen terecht. 

Neem contact op met het Sociaal Wijk-
team Velsen via:
www.swtvelsen.nl
Telefoonnummer 088 – 887 69 70
contact@swtvelsen.nl

Het Sociaal Wijkteam Velsen hoopt op veel 
ontmoetingen en houdt in overleg met u reke-
ning met de coronamaatregelen.

Hoewel 2050 nog ver weg is, is het be-
langrijk om aan de toekomst te denken. 
Daarom heeft de gemeente, met inwo-
ners, bedrijven en partners, nagedacht 
over de koers voor de komende 30 jaar. 
Deze koers is vastgelegd in de Visie op 
Velsen 2050 Duurzaam Verbonden. 

In de visie staat wat we belangrijk vinden, 
wat onze kracht is en hoe we ons op willen 
stellen. Dat is ons kompas om koers kunnen 
houden in de omwentelingen van de komen-
de 30 jaar. Deze omwentelingen kunnen een 
grote impact hebben. U kunt daarbij denken 
aan:
• De samenstelling van de bevolking in 

Velsen
• De invloed van de digitalisering op de sa-

menleving
• De verduurzaming van de gemeente
• De omslag in de verhouding tussen ge-

meente en inwoners, bedrijven en orga-
nisaties

Nieuwsgierig geworden? Als eerste in de 
reeks is de tentoonstelling over de nieuwe 
Visie op Velsen vanaf nu te vinden in het Pol-
derhuis in Velserbroek. Vanaf 8 december 
staat de tentoonstelling in de Dorpskerk in 
Santpoort Noord. 

Deze tentoonstelling reist de komende tijd 
langs alle kernen in de gemeente. Houd de 
website van de gemeente in de gaten om te 
kijken wanneer de tentoonstelling bij u in 
de buurt staat. Daarnaast kunt u de visie ook 
bekijken op onze website. Scan hiervoor de 
onderstaande QR code.  

Leest u de visie liever op 
papier? Stuurt u ons dan 
een bericht via info@
velsen.nl. Dan sturen wij 
een exemplaar naar u op.

Reizende tentoonstelling: 
Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden

Gemeente Velsen wil in IJmuiden-Noord 
en Velsen-Noord grijze en versteende 
locaties omvormen tot groene plekken 
met bomen en planten. Dit doen we om-
dat mensen zich prettiger voelen in een 
groene omgeving, omdat groen water op-
neemt én omdat groen verkoeld bij hitte. 

Dit jaar komen twee projecten samen op één 
locatie: Van Grijs naar Groen en Renovatie 
speelplekken. We gaan de speelplek aan de 
Van Wassenaerstraat renoveren en omvor-
men tot een groene speelplek.
Op de speelplek worden de rubberen tegels 
vervangen door gras. Ook wordt de speelplek 
straks omheind door een haag van olijfwilg 
(Elaeagnus Ebbingei) die de hele winter groen 
blijft. Er wordt één nieuwe boom aangeplant 

op de plek waar voorheen al een boom stond. 
Daarnaast konden omwonenden en kinderen 
stemmen op hun favoriete ontwerp van de 
speeltoestellen. Zeventien inwoners hebben 
hun stem uitgebracht op de drie ontwerpen, de 
speelplek met de meeste voorkeurstemmen is; 

Ontwerpvoorstel 3, het ontwerp met gi-
rafglijbaan en de meestapduizel

De werkzaamheden worden momenteel ver-
der voorbereid. De verwachting is dat in het 
vroege voorjaar van 2022 de speelplek wordt 
gerenoveerd. Aansluitend op die renovatie 
wordt het groen aangeplant en het gras aan-
gelegd. Zodra de werkzaamheden gaan starten 
worden omwonenden met een bewonersbrief 
geïnformeerd.  

Speelplek Van Wassenaerstraat gaat Van Grijs naar Groen!

Stadsschouwburg Velsen
De gemeente moet een keuze maken in welke 
vorm de functie van de Stadsschouwburg 
wordt voortgezet. Hier zijn al meerdere ses-
sies voor geweest en nu liggen er 5 scenario’s 
voor ter bespreking. 

Programma Gezondheid en Luchtkwa-
liteit
De IJmond gemeenten hebben samen een 
programma gezondheid en luchtkwaliteit 
opgesteld, om te zorgen voor een schone en 
lee� are omgeving. Het programma én de 
reactie op de zienswijzen liggen nu voor aan 
de gemeenteraad. 

Budget Sportpark Schoonenberg
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om 
geld te investeren in de buitensport. Nog niet 
alles kan uitgevoerd worden door de plannen 
van Telstar en mogelijke woningbouw op de 
locatie Waterloo. Daarom wordt nu voorge-
steld om het geld voor de aanpassingen bij vv 
IJmuiden en KHC Strawberries alvast be-
schikbaar te stellen, zodat zij niet nog langer 
hoeven te wachten. 

Verordening tot wijziging APV
In de Algemene plaatselijke verordening 
(APV) staan de regels waar de gemeente op 
kan handhaven. In dit voorstel zijn extra 
regels opgenomen voor het tegengaan van 

ondermijning (criminele activiteiten, met 
name via bedrijven).

BIZ Havengebied IJmuiden 2.0
De gemeente zet zich in voor het aantrekkelij-
ker maken van het havengebied voor huidige 
en toekomstige ondernemers. Een bedrijfsin-
vesteringzone zorgt ervoor dat gemeente en 
bedrijven samen investeren in het gebied. 

Startdocument Platbodem Velserbroek
Er zijn plannen voor woningbouw op de loca-
tie Platbodem in Velserbroek. In dit start-
document staan de kaders om dit mogelijk 
te maken. Er zijn aanpassingen opgenomen 
naar aanleiding van reacties van inwoners. 

Als dit startdocument wordt aangenomen, 
starten de werkzaamheden voor het aanpas-
sen van het bestemmingsplan. 

Huisvestingsverordening Zuid-Kenne-
merland/ IJmond, gemeente Velsen 2022
De verdeling van sociale huurwoningen 
naar woningzoekenden zijn opgenomen in 
de huisvestingsverordening. Nieuw in deze 
verordening is de mogelijkheid om de nieuw-
bouw sociale huurwoningen met voorrang 
toe te wijzen aan Velsenaren. Ook wordt de 
mogelijkheid geboden om voorwaarden voor 
urgentie voor dakloze ouder(s) met kinderen 
te verruimen.

AGENDA VAN DE SESSIES



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Orionweg 345, bouwen aanbouw (zij-

gevel) (22/11/2021) 139430-2021
• Velserduinweg 205, wijzigen van de 

constructie en indeling achtergevel 
(22/11/2021) 139815-2021

• Ahornstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(23/11/2021) 140400-2021

• Zeeweg 219, plaatsen dakopbouw 
(24/11/2021) 140549-2021

• 3e Industriedwarsstraat 5, plaatsen 
overheaddeur (24/11/2021) 140753-
2021

• Industriestraat 27A, plaatsen dakop-
bouw (25/11/2021) 141425-2021

• Lange Nieuwstraat 453, wijzigen 
gebruik van 1 naar 2 appartementen 
met dakterras en bouwen dakopbouw 
(26/11/2021) 141804-2021

Velsen-Noord
• Parlevinkerstraat 23, plaatsen hek-

werk en 12 laadpalen (22/11/2021) 
139497-2021

• Kraandrijverstraat ong. (achter Con-
cordiastraat 18), tijdelijk (5 jaar) 
plaatsen keten (23/11/2021) 139948-
2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 75, ver-

wijderen schoorsteen, plaatsen dak-
kapellen (voor-, zij- en achterzijde) 
(24/11/2021)

140532-2021

Velserbroek
• Rijksweg 287, legaliseren tijdelijk (3 

maanden) plaatsen tent (22/11/2021) 
139574-2021

• Floraronde 32, plaatsen dakkapel 
(achterzijde) (24/11/2021) 140701-
2021

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Havenkade 1, wijzigen gebruik van 

kantoor naar wonen (6 appartemen-
ten), vergroten zolder (25/11/2021) 
119789-2021(gemeentelijk monu-
ment)

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• De Ruyterstraat 91, vergroten 1e ver-

dieping (23/11/2021) 113786-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 177A, wijzigen gebruik 

verdieping van wonen naar B&B 
(23/11/2021) 92724-2021

• Hoofdstraat 177A,  legaliseren dakter-
ras (23/11/2021) 119650-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
• Kennemerboulevard 250, brandveilig 

gebruik hotel (23/11/2021) 77957-
2020

• Zeeweg 113 en 115, bouwen kelder on-
der hotel (23/11/2021) 22237-2021

• nabij Noordersluisweg 11, aanleggen 
glasvezelleiding (23/11/2021) 127123-
2021

• Tiberiusplein 6, vervangen gevelbe-
plating (23/11/2021) 118771-2021

Velsen-Noord
• Concordiastraat 84, tijdelijk (10 jaar) 

legaliseren 12 lichtmasten bij de con-
tainerterminal (25/11/2021) 49605-
2020

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 37, plaatsen dakop-

bouw (25/11/2021) 115921-2021
• Kerkweg 84, plaatsen dakopbouw 

(25/11/2021) 129248-2021  

Velserbroek
• Grote Boterbloem 29, plaatsen dakka-

pel (voorzijde) (23/11/2021) 130306-
2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 12, vernieuwen 

dakterras, verplaatsen toegang 
(23/11/2021) 122444-2021

Velserbroek
• De Zeiler 112, dichtzetten voorportaal 

(25/11/2021) 126105-2021

Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• ‘Bestseller Boy’ op 7 december 2021 

van 06:30 tot 19:00 uur, locatie Brees-
aaperstraat 52 en Kanaalstraat 63 
(25/11/2021)133741-2021

Overige bekendmakingen 

• Kapmelding; Grote buitendijk naast 
nr 41, Velserbroek; 2x Elsen waarvan 
één 2 stammig i.v.m. zware aantasting 
wilgenhoutrups.

• Kapmelding: Ceylon Bastion hoek 
Galle Promenade, Velserbroek 1x 
meerstemmige wilg in beplanting 
i.v.m. zware aantasting wilgenhout-
rups.

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hof-
stede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek 
Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen 
en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

De boostervaccinatie is gestart.  Sinds 19 no-
vember 2021 worden mensen van 80 jaar 
en ouder uitgenodigd om de extra prik te ha-
len. Het doel is om zoveel mogelijk ouderen 
voor het einde van het jaar een booster aan 
te kunnen bieden.  Ook ontvangen inmiddels 
de eerste mensen van 18 jaar en ouder die in 
een zorginstelling wonen en medewerkers in 
de zorg en maatschappelijke ondersteuning 
van 18 jaar en ouder die contact hebben met 
patiënten en cliënten een boostervaccinatie. 
Vanaf 3 december 2021 krijgen mensen met 
het downsyndroom een uitnodiging. Nadat 
deze groepen aan de beurt zijn geweest, kan 
iedereen die jonger is dan 60 jaar een booster-
vaccinatie krijgen. Dit gaat van oud naar jong 
(tot 18 jaar).

Vaccinatielocaties GGD Kennemerland
U kunt een vaccinatie halen bij de XL-locatie 
bij Schiphol en de locatie aan de Dokweg in 
IJmuiden. Vanaf 1 december komt daar ook 
nog een locatie in Velsen-Noord en Haarlem 
bij.

Afspraak maken
Via de website www.coronavaccinatie-af-
spraak.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
inplannen voor de extra vaccinatie. U kunt 
ook het Landelijk Vaccinatie Afsprakennum-
mer bellen via 0800-7070. Dit kan iedere dag 
tussen 08.00 en 20.00 uur.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de boostervac-
cinatie op www.rijksoverheid.nl

Boostervaccinatie

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona

of bel 0800-1351 

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ontvang thuis maximaal 4 personen 
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer 
op bezoek. Doe vooraf een zel�est.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd. 

Werk thuis. Kan dat niet? 
Houd op werk altijd 1,5 meter 
afstand.

70-plus: beperk contact met 
kinderen t/m 12 jaar.

.

Horeca

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapje bij verplaatsing.

A�alen en laten bezorgen wel 
mogelijk na 17.00 uur.

Onderwijs

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs, 
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week 
 zel�esten.
• Mondkapje op de gang.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Coronatoegangsbewijs:

• Horeca.

• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Mondkapje verplicht:

• Alle publieke binnenlocaties.

• Openbaar vervoer en stations.

• Bij verplaatsing waar coronatoe-
gangsbewijs geldt.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Sport

Alle locaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport. 

Evenementen, kunst en cultuur, 
dierenparken en pretparken

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroom-
evenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst-
verlening dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super-
markten, dicht om 20.00 uur.

Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar. 
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen. 

Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht. 

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen..

Testen Klachten? Blijf thuis en 
laat je testen, ook als je 
gevaccineerd bent. 

Luchten Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Houd je aan de basisregels:
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EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Velsen - Bridgeclub De Jump start 3 
januari met een nieuwe bridgecursus 
voor beginners. Er zijn nog enkele 
plekken over en aanmelden kan nog 
steeds via mariannevos@quicknet.nl
De cursus beslaat 10 avonden, 
waarna de deelnemers in staat zijn 
om te starten met bridge. De spelre-
gels worden aan de hand van 
aansprekende voorbeelden uitge-
legd en cursusleider Robert Stroet 
staat bekend om zijn enthousiasme-
rende, praktijk gerichte lesmethode.
De cursus kost 95 euro inclusief al 
het lesmateriaal en wordt gehouden 
op een lokatie in de gemeente 
Velsen.

Bridgecursus 
voor beginners

Door Raimond Bos

Zowel Piet (82) als Gerda (81) zijn 
geboren en getogen IJmuidenaren. 
Nog een opvallende overeenkomst: 
ze hebben allebei één broer en geen 
zussen. Het IJmuidense buurthuis De 
Brulboei had in de tweede helft van 
de jaren 50 een grote aantrekkings-
kracht op de jeugd. Het was de 
periode waarin de rock ’n roll sterk in 
opkomst was. Zelfs jongeren uit 
Haarlem wisten hun weg naar het 
ontmoetingscentrum te vinden. Voor 
Piet en Gerda gold dat ze er graag 
een partijtje tafeltennis speelden. 
Piet grapt: ,,Soms sloeg ik het balletje 
ergens in een hoek. Dan ging Gerda 
het balletje zoeken en ik ging er 
achteraan.’’ De liefde was niet direct 
wederzijds, er ging wat tijd overheen 
voordat de twee verkering krijgen. 
Gerda: ,,Het begon om half acht en ik 
moest om tien uur thuis zijn. Daarom 
ging ik om negen uur al weg en hij 
wilde me wel thuisbrengen. Zo is het 
begonnen.’’

Wonen in een strandhuisje
De woningnood waarmee ons land 
begin jaren 60 te kampen had, 
zorgde ervoor dat het geruime tijd 
duurde voordat het kersverse echt-
paar Carton een eigen woning kon 
betrekken. Aanvankelijk zag het er 
nog gunstig uit, het plan was om een 
deel van een grote villa aan de 
Kanaaldijk te huren. Dat plan viel in 
duigen toen de bewoonster van het 
betre�ende pand liet weten dat ze 
niet langer toestemming had om de 
ruimte te verhuren. 
Het huwelijk werd op 8 december 
1961 gesloten en de eerste vier 

maanden woonde het echtpaar 
noodgedwongen bij de ouders van 
Gerda thuis. De ouders van Piet 
hadden in die tijd een eigen strand-
huisje. Dat bood vanaf april 1962 de 
mogelijkheid om echt zelfstandig te 
gaan wonen, zij het in tamelijk primi-
tieve vorm. Na het strandseizoen 
kregen Piet en Gerda de kans om de 
woonruimte boven een  garagepand 
aan de Bik- en Arnoldkade te huren. 
Dit bleef ongeveer vier jaar lang hun 
thuisbasis.

Op 14-jarige leeftijd al op de steiger
Waar de meeste bevriende stellen 
ervoor kozen om snel gezinsuitbrei-
ding te realiseren, bleven Piet en 
Gerda bewust de eerste jaren van 
hun huwelijk kinderloos. In 1965 
kwam oudste zoon Henk ter wereld, 
in 1970 volgde zoon Pieter. Tussen 
die twee bevallingen in verhuisde 
het gezin Carton naar een ruimere 
woning aan de President Kruger-
straat, hier zou het echtpaar vele 
jaren blijven wonen. Uiteindelijk 
kwam het betre�ende woonhuis 
voor sloop in aanmerking, om plaats 
te maken voor een nieuwbouwpro-
ject. ,,We zijn toen door de gemeente 
Velsen uitgekocht, maar uiteindelijk 
is het pand nooit gesloopt. Het is nu 
nog één van de weinige oude huizen 
die er nog staan in die straat.’’ 
Hoewel Piet Carton er als kind van 
droomde om piloot te worden, heeft 
hij er uiteindelijk nooit werk van 
gemaakt om die ambitie te reali-
seren. ,,Op 30 september 1953 werd 
ik veertien jaar en op 1 oktober stond 
ik al op de steiger.’’ De vader van Piet 
had een eigen voegbedrijf en kon de 
hulp van zijn zoon goed gebruiken. 

Piet kwam er in loondienst en zou 
uiteindelijk de zaak van zijn vader 
overnemen.

Bedrijf stopgezet
Gedurende een aantal jaren werkte 
Gerda als schoonmaakster. ,,Ik 
maakte na vijf uur de kantoren van 
een bedrijf schoon. Dat deed ik al 
vóór mijn huwelijk en daar ben ik 
nog een tijdje mee doorgegaan.’’ Piet 
vult aan: ,,Toen de kinderen kwamen, 
waren die in eerste instantie via 
Gerda meeverzekerd, omdat zij in 
loondienst werkte en ik zelfstandige 
was. Later heb ik mijn bedrijf laten 
omzetten tot een besloten vennoot-
schap, zodat de kinderen via mij 
verzekerd konden worden.’’ 
Gezondheidsproblemen zorgden 
ervoor dat Piet zijn bedrijf uiteinde-
lijk op zestigjarige leeftijd moest 
stopzetten. Hij kreeg eerst te maken 
met een hernia, waardoor hij in de 
ziektewet belandde. Vervolgens 
kreeg hij enkele malen te maken met 
een TIA en op grond daarvan werd 
hij arbeidsongeschikt verklaard. Piet 
had op dat moment drie werknemers 
in dienst, van wie er één al vele jaren 
voor het bedrijf werkte. ,,Ik heb hem 
gevraagd of hij het bedrijf zelf wilde 
overnemen, maar die interesse was 

er niet. Hij ging liever elders in loon-
dienst werken. Toen heb ik het bedrijf 
stopgezet.’’

Fietsvakanties
Zowel Piet als Gerda hebben zich in 
de loop der jaren met diverse 
sporten beziggehouden. Piet voet-
balde bij VSV en werd vervolgens 
scheidsrechter, eerst voor de HVB en 
later voor de KNVB. Ook hield hij zich 
actief bezig met tennis en golf. Nog 
altijd mag hij graag een balletje 
slaan, al is de frequentie waarmee hij 
op de golfbaan staat wel behoorlijk 
teruggeschroefd sinds zijn benen het 
enigszins laten afweten. Gerda heeft 
aan gymnastiek gedaan en ook bij 
haar prijken tennis en golf op het 
lijstje, al is ze daar nu niet meer mee 
bezig. Fietsen doen ze samen nog 
geregeld: ,,Voorheen gingen we met 
een bevriend echtpaar op �etsva-
kantie. Dan �etsten we op een dag 
ongeveer zestig kilometer. Nu gaan 
we nog vaak een rondje door 
IJmuiden, bijvoorbeeld over de 
sluizen naar Beverwijk en terug.’’ 
Het echtpaar is altijd in IJmuiden 
blijven wonen. ,,We wonen hier 
graag en ook allebei onze zoons zijn 
hier nooit weggegaan. We zijn echte 
IJmuidenaren.’’

IJmuiden - Een partijtje tafeltennis vormde de basis voor de relatie van 
Piet en Gerda Carton. De twee ontmoetten elkaar eind jaren 50 in buurt-
huis De Brulboei, waar destijds elke donderdag- en zaterdagavond een 
inloop voor jongeren werd georganiseerd. Na verloop van tijd vloog niet 
alleen de tafeltennisbal, maar ook de liefdesvonk over tussen de toen 
18-jarige Piet en de 17-jarige Gerda. Volgende week bereikt hun huwelijk 
de diamanten status.

Piet en Gerda Carton volgende 
week zestig jaar getrouwd

Piet en Gerda Carton. Foto: Bos Media Services

Santpoort - Omdat een open dag op 
Boerderij Westerhoeve er helaas niet 
in zit, komen er aankomende 
zaterdag 2 Pieten op visite. Met een 
paar leuke spelletjes kunnen 
kinderen het pietendiploma behalen. 
Ook zijn de koeien en kal�es te 
bewonderen.
Zaterdag 11 en 18 december kunt u 

tijdens onze openingstijden kerst-
inspiratie-gerechtjes proeven om 
ideeën op te doen. Rond de feest-
dagen zijn de openingstijden 
gewijzigd.

Boerderij Westerhoeve, Middendui-
nerweg 80 in Santpoort, www.sant-
poortsweidevlees.nl.

Gezellige decembermaand bij 
Santpoorts Weidevlees

De boerderij is al in kerstsfeer. Foto: aangeleverd

Velsen - Senioren Vereniging Velsen 
heeft de geplande dagtocht op 16 
december naar de Orchideeënhoeve 
in Luttelgeest moeten schrappen. De 

aangescherpte coronaregels maken 
het helaas niet mogelijk de tocht op 
een plezierige wijze  te laten 
verlopen.

Dagtocht senioren afgelast

Velsen - Behalve dat het vroeg donker is, is het ook vroeg stil op de weg sinds 
de verscherpte coronamaatregelen. Zoals een lege Van den Vondellaan ook 
laat zien vanaf een uur of zes. Foto: Arita Immerzeel

Het is weer stil op straat
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THUIS IN SANTPOORT

Aan het begin van de Bloemendaalsestraatweg staat boerderij Sinneveld. 
Al in de zestiende eeuw wordt de  boerderij als hofstede vermeld. De 
naam ‘Sinneveld’ komt van de zeventiende-eeuwse eigenaar Jan Frans 
Sinneveld. Misschien kwam hij uit Sinneveld in Vlaanderen. In 1621 kocht 
hij een huisje met erf dat ‘in de Leck’ stond. Met de Leck werd de Leck-
polder bedoeld die tussen het oude duingebied en de Delft lag. Naast dat 
huisje had Jan Frans al andere bezittingen, waaronder waarschijnlijk de 
hofstede. 
In de loop der eeuwen is de boerderij meerdere keren van eigenaar 
gewisseld. Daar waren vooraanstaande eigenaren bij zoals enkele burge-
meesters van Haarlem en de familie Teding van Berkhout. 
Ook kunstenaars waardeerden de plek. Een vriend van Vincent van Gogh,  
de kunstschilder Anton van Rappard, huurde vanaf 1889 het herenhuis-
gedeelte. Daarna hebben nog andere schilders er een atelier gehad. 
Al eeuwen is de naam Sintenie aan de boerderij verbonden. In 1832 
verkocht Pieter Dirk Sintenie de boerderij aan een lid van de eerder 
genoemde familie Teding Van Berkhout. Daarna bleven de  ‘Sintenies’ 
pachters van het boerderijgedeelte. In 1952 werd de boerderij verkocht 
aan de laatste pachter, Johannes Bernardus Sintenie. De boerderij is nu 
nog steeds in bezit van deze familie. 
Slechts een klein deel van de huidige boerderij dateert uit de zeventiende 
eeuw. Ondanks talrijke verbouwingen heeft de boerderij de speci�eke 
langgerekte vorm gehouden die kenmerkend is voor de boerderijen ten 
zuiden van het IJ en het vroegere Wijkermeer.  

Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems

Een oude boerderij in Santpoort-Zuid

TYPISCH IJMUIDEN

Het dennenbosje tussen de 
Kanaaldijk en de Kanaalstraat
Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor het dennenbosje tussen de 
Kanaaldijk en de Kanaalstraat.

Door Erik Baalbergen

Aan de Kanaalstraat en verder omringd door de Kerk-
straat, de Kanaaldijk en het kantoor en de parkeerplaats 
van Rijkswaterstaat aan de De Wetstraat, bevindt zich 
een dennenbosje. Het “dennebossie” of het “donkere 
dennebosje” roept bij veel IJmuidenaren herinneringen 
op, niet alleen als speelplek maar ook als uitgaansplek, 
kerstboomleverancier en plek voor het doen van je 
behoefte tijdens de koude winters van weleer. Maar het 
dennenbosje prikkelt ook de fantasie: Is het gewoon 
een uit de kluiten gegroeid plantsoen? Een groenzone 
als bu�er tussen de hoogovens en IJmuiden? Een voor-
malig padvinderskamp? Het laatste stukje ongerepte 
Breesaap? Ligt er een geheime tunnel onder het 
terrein?

Op kaarten van IJmuiden van vóór de Eerste Wereld-
oorlog zien we het stukje Breesaap, waar nu het 
dennenbosje ligt, als onbebouwd terrein. De Breesaap 
is de duinvlakte waardoorheen het kanaal is gegraven, 
waarin het sluizencomplex is aangelegd en waarin 
IJmuiden en de hoogovens zich ontwikkelen. Het enige 
dat op deze kaarten opvalt in het stukje Breesaap aan 
de zuidelijke kanaaloever is het paadje tussen het 
kanaal en de Zuider Kanaalweg, de straatweg tussen 
IJmuiden en Velsen.

Dit paadje is een restant van de Middenweg, die nage-
noeg noord-zuid dwars door de Breesaap loopt en die 
door de kanaalgraverij is onderbroken. De Middenweg 
wordt later Kanaalweg genoemd. Via deze weg 
wandelen de vroege IJmuidenaren vanaf de noordkant 
van de sluizen naar de Breesaap, de Breesaperhof (“café 
Lubbers”) en Wijk aan Zee. De Zuider Kanaalweg is de 
latere Rijksstraatweg die in het verlengde van de 
Kanaalstraat in IJmuiden vanaf de Oranjestraat naar het 
oosten loopt. Het stuk Rijksstraatweg tot aan de PEN-
centrale heet later ook Kanaalstraat. Het restje 
Middenweg komt uit op de straatweg, tegenover de in 
1884 geopende en in 1979 gesloopte rooms-katholieke 
Gregoriuskerk, die heeft gestaan op de plek van het 
huidige buurthuis de Brulboei. Na de Eerste Wereld-
oorlog is dit paadje letterlijk van de kaarten geveegd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het terrein van het 
tegenwoordige dennenbosje onderdeel van het 
kampement van het Reserve Bataljon V. Dit tenten- en 
barakkenkamp voor gemobiliseerde Nederlandse mili-
tairen verrijst tussen de Kanaaldijk en de Rijks-
straatweg. Het kamp strekt zich uit vanaf de ambtswo-
ning van ingenieur Philips van Rijkswaterstaat bij De 

Wetstraat tot aan de PEN-centrale. De soldaten van dit 
kamp, maar ook die van het pantserfort op de noor-
doever van de kanaalmonding en van Reserve Bataljon 
D bij de Semafoor, brengen aardig wat leven in de 
brouwerij in en rond IJmuiden.

De soldaten zijn te vinden in het straatbeeld, de 
winkels en de uitgaansgelegenheden. IJmuidense 
ondernemers pikken door de aanwezigheid van de 
kampen hun graantjes mee. IJmuiden kan dikwijls 
genieten van muziekuitvoeringen en voorstellingen 
door militairen. In de kranten lezen we ook over dief-
stallen uit de kampen en misdragingen door militairen. 
Maar er bloeien ook liefdes op! Gelegerde soldaten en 
IJmuidense meiden ontmoeten elkaar tijdens vrijpartij-
tjes bij de betonnen muur rond de PEN-centrale. De 
muur is tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken 
om diefstal uit de kolenopslag te voorkomen. Deze 
muur wordt “klaagmuur” genoemd vanwege de tranen 
die vloeien bij het afscheid tussen de vrijers…

Na het vertrek van de militairen eind 1918 blijven er 
houten barakken achter. Een van de barakken schuin 
tegenover de Gregoriuskerk wordt ingericht als woon-
huis en vanaf 1920 door Rijkswaterstaat verhuurd aan 
de politieagent Adriaan Rooze, die er met zijn gezin 
gaat wonen. Na de Tweede Wereldoorlog blijft het 
woonhuis verlaten achter. Enkele jaren later wordt het 
woonhuis ingericht als rooms-katholiek jeugdgebouw 
de ‘Jeugdsluis’. De Jeugdsluis wordt tot in de jaren 
zestig gebruikt als jeugdhonk en voor vergaderingen, 
bijeenkomsten en allerlei andere kerkelijke activiteiten 
vanuit de Gregoriuskerk.
In de latere jaren zestig huist ‘Sociëteit Allison’ in de 
barak. Menig IJmuider tiener komt hier wekelijks voor 
een drankje, een sjekkie, een slijpertje en een dansje op 
de muziek van beginnende en soms ook bekende 
bandjes, zoals Ekseption en BZN (toen dat nog een echt 
rockbandje was!). Later brandt de barak af; over de 
oorzaak gaan verhalen rond… Alleen het speelveldje 
bij het dennenbosje markeert nog de locatie van de 
barak.

In de loop der jaren worden de barakken van het voor-
malige militaire kamp dus voor verschillende doel-
einden gebruikt, verbouwd, herbouwd en uitgebreid. 
Naast de Jeugdsluis en Allison vinden we er onder 
meer padvinders en postduivenvereniging De Snelvlie-
gers. Bij het graven van de fundering van een nieuw 
clubgebouw voor deze laatste vereniging in de jaren 
zestig zou het sto�elijk overschot van een daar 
begraven Duitse soldaat zijn gevonden…

Zo zie je maar, op zo’n ogenschijnlijk rustig stukje 
grond heeft zich toch heel wat afgespeeld! We moeten 
het nu doen met herinneringen, schaarse foto’s en 
wellicht fantasieën. Het dennenbosje is ingericht als 
wandelpark en er is weinig meer te zien van de activi-
teiten van weleer. De “door de wind gevormde” dennen 
zijn stille getuigen. Hoe oud deze waaidennen zijn, 
weten alleen de waaidennen zelf. Op een overzichts-
foto van het militaire kamp van ruim honderd jaar 
geleden zijn geen dennen te onderscheiden.

Enkele dennen van het “dennebossie” tussen de Kanaalstraat en de Kanaaldijk. Tussen de bomen door zien we links de huizen 
op het sluiseiland en over de hele breedte de skyline van de hoogovens. Foto: Erik Baalbergen

Velsen - Als gevolg van de nieuwe 
overheidsmaatregelen rond corona 
moet de horeca om 17.00 uur 
gesloten zijn. Voor Jos en Annelies 
van Ons Ding in IJmuiden reden om 
de deuren van hun restaurant voor-
lopig te sluiten. 
,,We kunnen niet anders”, verzucht 
Annelies. ,,We gaan nu vol inzetten 
op onze foodtruck die al vele jaren 
op de Zadelmakerstraat in Velser-
broek staat.”
 In de foodtruck zullen Jos en Anne-
lies hun bekende gerechten bereiden 
en klanten kunnen die vandaaruit 
laten bezorgen. ,,Maar afhalen kan 
natuurlijk ook”, lacht Annelies. ,,En 
dat vinden we het leukste, want we 
zien onze klanten graag.” 
Toch zullen niet alle gerechten die in 
restaurant Ons Ding geserveerd 
werden in de foodtruck verkrijgbaar 
zijn. ,,Dat gaat me gewoon niet 
lukken”, weet Jos. ,,Maar we hebben 

een uitgebreide kaart en er is voor 
ieder wat wils.”
Dat Ons Ding nu gesloten is, bete-
kent dat klanten daar niet meer 
kunnen afhalen. Maar ze kunnen wel 
bestellen via het bekende telefoon-
nummer 0255-577855. ,,En dan kan 
men de bestelling afhalen in Velser-
broek. Of het natuurlijk laten 
bezorgen.”
Het betekent overigens niet dat het 
restaurant helemaal gesloten is. 
Wanneer de regels weer versoepeld 
worden, zullen Jos en Annelies hun 
deuren openen met speciale thema-
avonden. ,,Laatst hadden we weer 
een ouderwetse fondue-avond”, 
glundert Annelies. ,,De zaak zat hele-
maal vol.” 
En ook voor groepen vanaf 20 
personen opent het restaurant graag 
zijn deuren. ,,Bel ons gewoon even 
op, dan bespreken we de mogelijk-
heden”, sluit Jos af.

Jos en Annelies van Ons Ding: 
,,Alles vanuit de foodtruck”

De foodtruck in Velserbroek. Foto: aangeleverd
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COLUMN GGD KENNEMERLAND

Eind november werden we opgeschrikt met de melding dat er in zuidelijk 
Afrika een nieuwe variant (Omicron) van het virus was opgedoken, die zich 
sterk lijkt te verspreiden. Hoewel nog niet alles over deze virusvariant 
bekend is, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dit virus als 
zorgwekkend bestempeld. De ongerustheid over het virus en op het risico 
dat het geïntroduceerd zou worden in Nederland, bracht de Minister van 
VWS ertoe om te besluiten dat reizigers die op vrijdag 26 november terug-
keerden naar Nederland verplicht aan een test zouden worden onder-
worpen en op de luchthaven moeten wachten op de uitslag. 
Dat plaatste de GGD Kennemerland voor de opgave om binnen een paar 
uur een testvoorziening op Schiphol in te richten en 602 mensen te testen. 
Deels reizigers die Nederland als hun eindbestemming hadden en deels 
mensen die op doorreis zijn. Van de 602 mensen waren er 61 die bleken 
besmet te zijn met het coronavirus. De mensen die negatief hadden getest 
konden doorreizen of naar huis, maar de groep positieven zijn in isolatie 
gezet in een hotel in de nabijheid van de luchthaven. 
Een grote operatie die onder stoom en kokend water zijn beslag moest 
krijgen. Dat vroeg veel van onze medewerkers. Dankzij een grote inzet van 
iedereen en goede samenwerking met andere hulpdiensten en onze part-
ners op de luchthaven, is men er in geslaagd dit goed uit te kunnen 

voeren. Een knap staaltje werk, dat 
waardering verdient. De Minister 
zelf heeft zich hier lovend over 
uitgelaten en dat deed iedereen 
goed.
Er waren reizigers die zich hierdoor 
overvallen hebben gevoeld en 
voor het wie uiterst ongemakkelijk 
voelde om na zo een lange reis 
opgehouden te worden op het 
vliegveld. Dat is vanzelfsprekend 
heel vervelend, maar het is goed 
voor ogen te houden dat dit een 
hoger doel dient, namelijk de 
publieke gezondheid en bescher-
ming van ons allemaal tegen het 
virus. 

Nieuwe virusvariant

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Het kwam de eigenaren van deze 
twee bedrijven nogal rauw op het 
dak vallen, toen ze eerder dit jaar de 
plannen van de provincie Noord-
Holland voor het betre�ende gebied 
vernamen. In deze regio moet 258 
hectare van de zogenoemde binnen-
duinrand worden ingericht als zoge-
noemd vochtig hooiland. Op grond 
van deze bestemming zou er geen 
ruimte meer zijn voor agrarische acti-
viteiten. Het plan maakt deel uit van 
een veel groter project, dat samen-
hangt met Europees beleid. In vijf 
jaar tijd moet er in totaal 5600 
hectare natuurgebied in Noord-
Holland bij komen. Wat de onderne-
mers echter vooral tegen de borst 
stuit, is dat een onderzoeksbureau 

zonder hun medeweten een rapport 
opstelde, waardoor ze zich voor een 
voldongen feit geplaatst zagen. Over 
het overleg met ambtenaren van de 
provincie zijn ze ook niet tevreden: 
,,Al in de eerste minuten werd de 
term ‘onteigenen’ op tafel gelegd.’’

De honing is niet aan te slepen
Boerderij Westerhoeve heeft juist dit 
jaar een verbouwing achter de rug, 
waarbij een voormalige stal werd 
verbouwd tot winkelruimte. In deze 
winkel worden onder meer vlees, 
honing en zelfgemaakte zuivelpro-
ducten verkocht. Dat hier behoefte 
is, blijkt wel uit het feit dat de 
openingstijden sinds de start al �ink 
verruimd zijn. ,,We begonnen eens 
per veertien dagen op zaterdag, nu 
zijn we elke vrijdag en zaterdag 

open.’’ Meer dan honderd klanten 
vinden wekelijks hun weg naar de 
boerenwinkel en de honing uit de 
eigen bijenkasten is zelfs nauwelijks 
aan te slepen. De zestig koeien van 
het bedrijf grazen in het voorjaar op 
het weiland rond de boerderij. Later 
in het seizoen worden ze naar een 
andere locatie gebracht. Eigenaar 
Paul Dijkzeul: ,,We hebben nooit 
klachten van omwonenden gehad. 
Mensen waarderen het juist, dat hier 
een agrarisch bedrijf zit. Ik hoef ook 
niet te groeien, maar ik wil wel 
houden wat ik nu heb. De plannen 
van de provincie maken dat 
onmogelijk.’’

Wachtlijst voor dertig paarden
Een soortgelijk verhaal is te horen bij 
hofstede De Kruidberg, waar eige-
naar René Rutte onderdak biedt aan 
veertig paarden. Ook dit bedrijf voor-
ziet in een belangrijke behoefte, 
want er blijkt een wachtlijst te zijn 
van nog eens dertig paarden. Het 
hele jaar door maken de paarden 
gebruik van het weiland rond het 
bedrijf en ook dat zou niet meer 
mogelijk zijn als het provinciale plan 
ongewijzigd doorgang zou vinden. 
Gedeputeerde Esther Rommel vindt 
het vervelend dat de bedrijven zich 
zo overdonderd voelen door het 
plan. 
Concrete toezeggingen over het 
verdere verloop van het proces deed 
ze vrijdag niet. Wel liet ze te weten 
dat ze geleerd heeft van wat er 
gebeurd is en beloofde ze op een 
positieve manier het traject te zullen 
vervolgen. Die vervolgstap zal 
bestaan uit overleg met de 
betrokken ondernemers. Daarin zal 
gesproken worden over de natuur-
doelen van de provincie en over de 
doelen die de bedrijven zelf hebben 
met het betre�ende gebied. De 
ondernemers noemen de ontstane 
situatie vooralsnog heel onzeker.

Santpoort - De petitie om de boerenbedrijven in Santpoort te behouden, 
is meer dan 6200 keer ondertekend. Vrijdag werd de petitie overhandigd 
aan gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland. Zij 
bracht een bezoek aan boerderij Westerhoeve in Santpoort-Zuid en 
hofstede De Kruidberg in Santpoort-Noord.

Petitie voor behoud boeren-
bedrijven voor gedeputeerde

De petitie werd vrijdag aan gedeputeerde Esther Rommel overhandigd. Foto: Bos Media Services

Melkveehouder Paul Dijkzeul (op de voorgrond) in gesprek met gedeputeerde 
Esther Rommel. Links Marijn Bos, projectleider Natuur Netwerk Nederland en stikstof 
voor de provincie Noord-Holland. Foto: Bos Media Services

Santpoort - Iedereen die deze 
maand een aankoop doet bij 
viskraam Vissies aan de Hagelin-
gerweg in Santpoort-Noord (tegen-
over DekaMarkt) slaat daarmee twee 
vliegen in één klap. Het bedrijf 
schenkt een percentage van de 
maandomzet aan Stichting Duniya. 
Deze organisatie biedt schoolkin-
deren in  Varanasi (India) dagelijks 
een gezonde maaltijd aan. Voor veel 
kinderen is het, door de armoedige 
omstandigheden waarin ze leven, 
zelfs de enige warme maaltijd die ze 
krijgen. Door de uitbraak van het 
coronavirus werd het dit jaar steeds 
moeilijker om de maaltijden te 
verzorgen. Ondanks dat de school 
tijdelijk gesloten werd, lukte het wel 
om voedselpakketten uit te delen 
aan de kinderen. Het is een project 
dat Vissies met liefde ondersteunt: 

,,Wij een voedzame maaltijd? Dan zij 
ook’’, vindt het team van de populaire 
viskraam in Santpoort-Noord. Het 
gebaar van Vissies wordt bij Stichting 
Duniya dan ook zeer gewaardeerd, 
vertelt bestuurslid Debby Ego van de 
internationaal werkende organisatie. 
,,We zijn hier ontzettend blij mee. Als 
kleine stichting is iedere donatie zeer 
welkom. Ook in India is het winter en 
koud momenteel. Een dagelijks 
gezonde maaltijd draagt bij aan de 
weerstand van de kinderen. We 
besteden hier op onze school veel 
aandacht aan. Studeren met een 
volle buik gaat ook veel beter en 
geeft de kinderen meer energie.’’ 

Vanaf 4 december is bij Vissies de 
kerstbrochure beschikbaar met veel 
lekkers, te bestellen voor de aanko-
mende kerstdagen.

Vissies steunt Stichting Duniya

Het is een project dat Vissies met liefde ondersteunt: ,,Wij een voedzame maaltijd? 
Dan zij ook’’, vindt het team van de populaire viskraam in Santpoort-Noord. 
Foto: Jeroen van Duijn
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Verbeteren 58 woningen 
Lorentzstraat van start

De ondertekening van de aanne-
mingsovereenkomst vond plaats 
voor het bouwbord bij de Lorent-
zstraat. Er waren tompoucen voor 
een feestelijke tintje. 
Pierre Sponselee: ,,We gaan starten! 
En dat is fantastisch. De bewoners 
krijgen door de verbeteringen een 
heel �jne en comfortabele woning.”

Duurzamer, comfortabeler, veiliger
58 woningen aan de Lorentzstraat 
worden �ink opgeknapt. Zo worden 
de buitenkozijnen aan de balkonzijde 
vervangen en aan de galerijzijde 
opgeknapt. Iedereen krijgt zonnepa-
nelen, er komen nieuwe hekwerken 
en het complex wordt opnieuw 
gevoegd. Alle woningen krijgen een 
eigen centrale verwarming en een 
aansluiting voor elektrisch koken. 
Bewoners krijgen een kookplaat en 
pannenset.
Ook het binnenterrein wordt opge-
knapt en afgesloten voor niet-bewo-
ners. Het wordt een �jne plek waar 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten.  

Planning
De voorbereidingen worden dit jaar 
afgerond. Begin 2022 starten de 
werkzaamheden. De verwachting is 
dat voor de bouwvak alle werkzaam-
heden aan de woningen zijn opgele-
verd. Alle overige werkzaamheden 
zijn eind oktober 2022 afgerond. 

IJmuiden - Donderdag 25 november gaven directeur-bestuurder a.i. 
Pierre Sponselee van Woningbedrijf Velsen en directeur Paul Vlaar van 
Ooijevaar; Bevlogen Bouwers het o�ciële startsein van de werkzaam-
heden voor het verbeteren en verduurzamen van 58 woningen aan de 
Lorentzstraat.

Van links naar rechts: Paul Vlaar, directeur Ooievaar; Bevlogen Bouwers, Hellen Leijen, 
projectleider Woningbedrijf Velsen, Michiel Deiman, woonconsulent Woningbedrijf Velsen, 
Pierre Sponselee, a.i. directeur-bestuurder Woningbedrijf Velsen en Laura Dreuning-Olbers 
bewonersbegeleider van Ooievaar; Bevlogen Bouwers. Foto: aangeleverd

Nobilis is een organisatie die onder-
steunende diensten aan huis biedt. 
Inclusief een persoonlijk vast 
aanspreekpunt, een luisterend oor, 
die samen met de cliënt naar oplos-
singen zoekt en direct ernaar 
handelt. Korte lijnen dus.
Ellen, Margaux, Nadine en Ivanka, het 
team van Nobilis, vertellen enthou-
siast over de meerwaarde van hun 
organisatie. ,,De overheid verwacht 
dat mantelzorgers zelf zaken voor 
hun ouders of naasten organiseren. 
Wij merken dat niet iedereen in zijn 
omgeving iemand heeft die daartoe 
in staat is. Bovendien voelen mensen 
zich vaak bezwaard om hun naasten 
hiermee te belasten. Nobilis biedt 
oplossingen voor mensen die géén 
indicatie voor zorg hebben, maar wel 
graag wat ondersteuning of hulp 
thuis krijgen - wat het leven net iets 
makkelijker en aangenamer maakt. 
De klant bepaalt zelf waar hij of zij 
behoefte aan heeft. Dat bespreekt hij 
dan met zijn persoonlijke assistent. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat 
een klant wordt geholpen door een 
vast aanspreekpunt.”
Nobilis staat voor persoonlijk, service 
en comfort met respect voor de indi-
viduele wensen. ,,Een goed voor-
beeld in dit verband vinden wij de 
aankoop van kerstkaarten. Wij 
kunnen uiteraard een pak kaarten bij 

de kantoorboekhandel kopen, echter 
gaat het er natuurlijk om dat de klant 
die kaarten koopt die hij mooi vindt. 
Dus gaan wij samen met de klant de 
kerstkaarten uitzoeken en helpen wij 
bij het schrijven. En als de klant dat 
wenst, doen we samen de bood-
schappen en bereiden we samen de 
maaltijd voor.”

Belangrijk
Nobilis vindt het essentieel dat de 
geleverde service en zorg voor een 
brede groep toegankelijk is. Mensen 
hoeven geen verplicht aantal weken 
of maanden  af te nemen. Voor de 
diensten die worden geleverd, wordt 
een vergoeding gevraagd. Zij werken 
daarbij nauw samen met Servicepas-
poort, een organisatie die met 
vertrouwde leveranciers, zoals een 
tuin- of klusjesman verschillende 
services aanbiedt als hulp bij het 
installeren van een computer of een 
tandarts aan huis. Er kan steeds meer, 
ook op gebied van technologie. Denk 
bijvoorbeeld aan detectie via een 
bewegingssensor, een slaaprobot 
kussen of een betrouwbare 
persoons-alarmering werkend ook 
als je even een ommetje maakt. 
Nobilis denkt in oplossingen. Voor nu 
en in de toekomst.

Voor meer informatie: www.nobilis.nl      

Laagdrempelige persoonlijke 
hulp op maat dankzij Nobilis 
Regio - Voor veel mantelzorgers is het een herkenbare situatie. Er wordt 
gebeld, een ouder of een naaste heeft hulp nodig. De hulpvragen lopen 
sterk uiteen: boodschappen doen, de tuin winter klaar maken, naar de 
apotheek, tandarts of ziekenhuis. Kortom – hulpvragen te over, terwijl 
tijd voor een gezellig praatje er niet of nauwelijks is. Nobilis ziet deze 
zorg- en hulpvraag en biedt graag een oplossing.

Regio - De maandagavond is voor de 
sport- en spelclub bij de Hartekamp 
Groep. ,,Daar komt niemand tussen!”, 
zegt vrijwilliger Ted enthousiast. Ted 
is één van de vrijwilligers die zich 
verbonden heeft aan een club voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Elke maandagavond komt 
hij vrijwilligerswerk doen. 
Ted is met pensioen, maar doet het 
zeker niet rustig aan. Hij is mantel-
zorger, hobby schapenboer en 
bezoekt regelmatig zijn kinderen en 
kleinkinderen die verspreid over het 
land wonen. 
Én hij gaat elke maandagavond naar 
de Hartekamp Groep. ,,Iedere cliënt 
heeft zijn eigen passie en identiteit, 
het is geweldig om ze te leren 

kennen.” Ted luistert naar hun 
verhalen, maakt een dolletje en lokt 
ze zo uit tot contact. ,,Uiteindelijk 
worden de cliënten steeds losser en 
krijg je een band met ze“, zegt Ted. 
Deze band ervaart hij ook met de 
andere vrijwilligers. ,,Het voelt echt 
als een team. Verschillende mensen 
om me heen en de wisselwerking 
met elkaar. Dat past gewoon bij mij. 
Dat ene avondje in de week levert 
zoveel voldoening op.”

Thea en Peter zijn vrijwilligers van de 
wandelclub. Zij zijn fervent wande-
laars en gaan om de week op 
zaterdag wandelen met cliënten. 
,,Wandelen is onze hobby en waarom 
zouden we dat niet samen met de 

cliënten van de Hartekamp Groep 
doen?”, zegt Thea. ,,Veel cliënten 
komen niet vaak buiten voor een 
lange wandeling. Maar we merken 
dat ze het heerlijk vinden.” Het 
contact ervaart Thea als ontzettend 
leuk. ,,Je wordt een bekend gezicht. 
Je ziet blije cliënten en daar word je 
zelf ook vrolijk van. Het is zo leuk om 
te doen, ik raad iedereen aan om vrij-
williger te worden.”

Benieuwd of er een vrijwilligers-
functie is die bij jou past? Neem 
contact op met Wilma Onderwater 
06-46227182 of Thessa Schippers 
06-52016925 voor meer informatie. 
Of stuur een e-mail naar vtenv@
hartekampgroep.nl. 

De Hartekamp Groep: een prachtige 
organisatie om vrijwilligerswerk te doen!

Thea en Peter zijn vrijwilligers bij de wandelclub van de Hartekamp Groep en genieten daar iedere week van. Foto: aangeleverd

Nobilis denkt in oplossingen. Voor nu en in de toekomst. Foto: aangeleverd

Haarlem - Het Kerstcircus Haarlem 
gaat niet door. De organisatie heeft 
hiertoe besloten nadat de regering 
vorige week strengere coronamaat-
regelen instelde. Hierdoor zou de 
bezoekerscapaciteit gereduceerd zijn 
tot een derde van de normale bezet-
ting. Bovendien is allerminst duidelijk 
of de maatregelen over drie weken 
kunnen worden opgeheven. Het 
ondernemersrisico is hierdoor te 

groot geworden. Dit jaar zou onder 
meer illusionist Hans Klok zijn 
opwachting maken in de circuspiste. 
Volgend jaar hoopt men het Winter-
circus weer door te kunnen laten 
gaan. Wie al kaarten had gekocht 
voor de geannuleerde voorstel-
lingen, krijgt een tegoedbon voor 
volgend jaar. Kijk op www.neder-
landsekerstcircussen.nl voor meer 
informatie.

Kerstcircus Haarlem geannuleerd
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Door Ingeborg Baumann 

Een citaat uit het heel �jn leesbare 
boek Het Roer Om: ,,Hoewel het niet 
makkelijk was om de molen van de 
grond te krijgen en Jos er ooit serieus 
aan dacht om te stoppen, heeft hij 
geen spijt van zijn keuze om het 
molenaarsavontuur aan te gaan. ,,Als 
je van tevoren weet hoe alles gaat en 
welke hobbels je tegenkomt, dan 
doe je niets meer. Voor mij is geld 
nooit een leidraad geweest. Als je 
veel geld wil verdienen, moet je niet 
zoiets doen als wat ik heb gedaan. 
Ook moet je niet te veel naar 
anderen luisteren. Mensen zeiden 
dat het me nooit ging lukken om de 
molen weer actief te krijgen en dat ik 
er niet van kon leven, maar het is me 
toch maar mooi gelukt. Ik had dit als 
doel voor ogen en ben ervoor 
gegaan. Ja, daar ben ik hartstikke 
trots op en blij mee. Dankzij de hulp 
van vele anderen. Je moet vooral 
doen waar je zelf zin in hebt. Dat heb 
ik ook gedaan en daar heb ik nooit 
spijt van gehad.’’ 

Statisch monument
Voordat Jos, en zijn vrouw Winnifred 
natuurlijk want zonder steun kom je 

niet ver, De Zandhaas letterlijk tot 
leven bracht was het een zogenaamd 
statisch monument. Jos vertelt: ,,Dat 
was de tendens toen, molens hadden 
geen functie meer, waren niet meer 
noodzakelijk voor boeren en bakkers, 
dat alles was in de jaren ’50 wegge-
vallen. Maar het leek me geweldig 
om naast mijn werk als gra�cus op 
zaterdagen als vrijwillig molenaar 
aan de slag te gaan. Ik haalde mijn 
diploma als hobby molenaar als 25 
jarig jochie. En toen ik eenmaal wist 
hoe alles werkte en ik bij een paar 
molens ervaring op had gedaan 
zocht ik contact met de gemeente 
Velsen. Die waren niet enthousiast en 
wilden alleen praten met een stich-
ting of vereniging. Samen met een 
vriend richtte ik dus een stichting op 
en we verzamelden 100 handteke-
ningen. En tóen zei de ambtenaar: 
‘Het gaat je een miljoen guldens 
kosten om de molen te restaureren.’ 
We stonden dus gauw weer buiten 
want dat hadden we niet.’’ Maar in 
1991 kreeg Jos dan toch de sleutel 
van de molen. En nu staan de 
mensen vaak buiten te wachten om 
de ambachtelijke producten te 
kopen en is De Zandhaas de trots en 
glorie van Velsen.

Net van de steen 
Vandaag geeft Jos net een grote 
papieren zak met meel aan een dame 
mee. ,,Het is nog warm hoor, het 
komt net van de steen af!’’, waar-
schuwt hij. Het is een komen en gaan 
in de oergezellige molen. ,,Ik denk 
wel dat het allemaal is gelukt omdat 
mijn roots hier in Velsen liggen en ik 
mijn relaties hier heb. We zijn 
geholpen door veel mensen anders 
waren we nooit zo ver gekomen.’’ 
Winnifred komt even wat halen en 
antwoordt op de vraag of ze het wel 
een goed plan vond toentertijd om 
het roer zo drastisch om te gooien: 
,,Het begon met alleen de zaterdag-
middagen en we hadden allebei een 
baan. Maar ja, je groeit er langzaam 
in, door de vraag van de mensen is 
het aanbod ook gegroeid.’’ Wat 
meehielp was dat eind jaren ’90 de 
broodbakmachine een hype werd. 
Daarvoor moest brood vooral 
luchtig, hoog en veerbaar zijn. Het 
King Corn brood dus, waarvan toch 
veel mensen maag- en darmklachten 
kregen. Dus de volgende trend was 
het speltbrood. En nu? Jos zegt: 
,,Vroeger waren het de beetje alter-
natieve mensen die onze producten 
kochten. Die mensen die we vroeger 
het ‘geitenwollensokkentype’ 
noemden. Dat is drastisch veranderd, 
er zijn veel meer mensen die dicht bij 
de basis willen blijven en duurzame 
en eerlijke, ambachtelijke producten 
kopen. Ook mensen met een andere 
culturele achtergrond, die willen 
ruiken, voelen en proeven. En we 
voegen niets toe en halen nergens 
wat uit, het is puur biologisch. De 
markt gaat op en neer en we hebben 
maar één malende steen dus we 
moeten keuzes maken. En ja, als de 
wind het af laat weten hebben we 

nog een probleem.’’

Dit is wat ik wil
,,Het is veel en hard werken voor 
weinig geld, je moet er wel feeling 
mee hebben. De eerste tien jaar heb 
ik niets verdiend en alles weer geïn-
vesteerd in de molen. En nu vind ik 
dat ik best trots mag zijn, ik heb het 
mooiste bedrijf in Nederland op dit 
gebied. Maarten Bosland, een lid van 
het team van De Zandhaas komt 
even wat vragen. Een jonge jongen 
van 22 jaar die ook een doel heeft; 
molenaar zijn. Maarten is een heel 
gewone leuke knul, niets geen 
hipsterachtig type. ,,Als kleine jongen 

wilde ik al hier werken, dit is gewoon 
wat ik wil.’’ Het voortbestaan van De 
Zandhaas lijkt door het leuke team 
mensen gewaarborgd. De Zandhaas 
blijkt in deze tijd een voorloper. 
Ouderwets en ambachtelijk. Maar 
heel erg passend in het nu. Ook de 
andere verhalen in ‘Het Roer Om’ zijn 
inspirerend en het boek staat vol met 
tips die erop neerkomen dat je je 
kansen moet pakken als je hart er 
een sprongetje van maakt. 
www.hugoverkley.nl , vesper.vrije-
boeken.com/
book/9789083186627-het-roer-om. 

Santpoort-Noord – Afgelopen week verscheen het boek van Hugo 
Verkley (1985) met als titel: Het Roer Om. In het boek de verhalen van 
tien Nederlanders die een radicale carrièrestap hebben gemaakt en die 
vertellen hóe je dat dan doet.  Een van die mensen die hun leven en loop-
baan drastisch veranderden is Jos Kors (1964) van Korenmolen de Zand-
haas aan de Wüstelaan, een levendig, heel populair en eigentijds bedrijf 
in een traditionele setting. Een toonbeeld van duurzaam produceren 
ook, dat helemaal past in deze tijd van bewust leven. Jos Kors is een 
ouderwets ambachtelijk molenaar en daarmee eigenlijk een voorloper. 
Maar dat is hij niet altijd geweest want hij startte zijn loopbaan als boek-
drukker. Ook een ambacht, maar in een totaal andere richting. In het 
boek van Verkley en in dit artikel vertelt hij hoe dat allemaal is gegaan en 
ook hoe het verder zal gaan met De Zandhaas.

Molenaar Jos Kors: van boekdrukker naar molenaar

Een foto van Jos Koks in het boek ‘Het Roer Om’ van Hugo Verkley. 
Foto: Mark Wijsman

Velsen - Eigenlijk zou het in de afgelopen maand één en al kerst zijn geweest op landgoed Beeckestijn. Door de stren-
gere coronamaatregelen werd de traditionele Castle Christmas Fair echter doorgeschoven naar 2022. Vandaar dat deze 
kerstboom er wat eenzaam bij staat. Maar stijlvol is ‘ie wel. Dat kun je gerust aan de beheerders van deze locatie over-
laten. Foto: Mattijs Kuiper fotogra�e

Een stijlvolle kerstboom

Jubileumconcert Klavierschippers naar 2022
IJmuiden - Accordeonorkest de 
Klavierschippers is opgericht op 27 
oktober 1981 en bestaat dus 40 jaar.
Twee spelende leden zijn er vanaf de 
oprichting bij, de dames Bep de 
Goede en Ton Tellier.
Het orkest bestaat nu uit 13 accorde-

onisten met ondersteuning van een 
drummer, elektronische bas, 
keyboardspeler en voor het op 19 
december geplande jubileumconcert 
een zangduo en staat onder leiding 
van dirigent Wim Notenboom die 
ook de muziek aan elkaar praat bij de 

optredens.
Door corona was het concert 
verplaatst naar 19 december. 
Maar omdat repeteren nu ook niet 
meer mag is besloten het concert 
te verplaatsen naar de lente van 
2022. 

Santpoort - De jongens van de 
RA159 van de St. Radboud gaan op 
zaterdag 4 december weer met z’n 
allen de straat op om hun kerst-
stukjes bij u thuis te brengen. Met 
deze jaarlijks terugkerende actie 
verkoopt deze speltak in en nabij 
Santpoort kerststukjes. 
Alle jaren maken de jongens van de 
RA159 zelf kerststukjes. Deze scou-
tinggroep is al jaren actief bezig met 
acties om geld in te zamelen voor 

hun groep. Deze zaterdag 
verspreiden de mannen zich over de 
gemeente, waar zij huis aan huis de 
kerststukjes aan de man gaan 
brengen. Het is bijna ondenkbaar 
maar heeft u de verkopers aan de 
deur gemist? Geen nood, gewoon 
even bellen met 06-37556879, en er 
komt altijd wel een verkoper bij u in 
de buurt. De kerstactie is de grootste 
actie van de RA159 en is welbekend 
in en nabij Santpoort.

Scouts weer met kerststukjes 
langs de deuren in Santpoort

Deze scoutinggroep is al jaren actief bezig met acties om geld in te zamelen voor 
hun groep. Foto: aangeleverd
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Schuldhulpverleningstrajecten 
voor ondernemers
Gemeente Haarlem voert de Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) al uit namens de gemeente 
Velsen. Ook verzorgt de gemeente 
Haarlem de schuldhulpverleningstra-
jecten in de gemeente Velsen, zodat 
er maar één gesprek nodig is met de 
ondernemer om te bepalen wat de 
beste hulp is: Bbz, een schuldhulp-
verleningstraject of een combinatie.

Wethouder Marianne Steijn: “In 
Velsen doet iedereen mee. Dat geldt 
ook voor ondernemers. Soms 
verdienen investeringen zich niet 
terug en raken ondernemers �nan-
cieel in de knel. Dat mag geen reden 
zijn om in armoede te leven of je in 
de schulden te steken. Om onderne-
mers te helpen die �nancieel in de 

knel komen, bieden we schuldhulp-
verlening aan. Daarvoor sluiten wij 
aan bij de ervaringen en expertise 
van Haarlem en Stichting Over Rood.” 

Coaching voor ondernemers 
Stichting Over Rood en Stichting 
Ondernemersklankbord (OKB) 
koppelen een vrijwilliger aan een 
ondernemer met een hulpvraag. Alle 
vrijwilligers hebben relevante erva-
ring, bijvoorbeeld als zelfstandig 
ondernemer, directeur, operationeel 
manager of bedrijfsleider. Hierdoor 
staan Over Rood en OKB dichterbij 
de ondernemer dan de gemeente. 
Door samen te werken met Over 
Rood en OKB is het makkelijker voor 
de ondernemers om hulp te vragen. 
Over Rood richt zich met name op 
vragen rondom het op orde brengen 
en houden van de administratie. OKB 

houdt zich vooral bezig met vragen 
over het ondernemerschap.

Hulp bij stoppen onderneming
Het uitgangspunt van gemeente 
Velsen is dat de ondernemer kan 
blijven ondernemen. Echter, wanneer 
schulden blijven oplopen en het 
bedrijf niet levensvatbaar is, moet 
een ondernemer de afweging maken 
om door te gaan of te stoppen. Als 
de ondernemer stopt met onder-
nemen, is het belangrijk dat de 
ondernemer de onderneming admi-
nistratief afwikkelt. Na het afwik-
kelen, kunnen er nog schulden 
overblijven. 

Zolang de administratie van de 
onderneming niet is afgewikkeld, 
kan de ex-ondernemer niet 
instromen in een particulier schuld-
hulpverleningstraject en blijven de 
schulden oplopen. Niet levensvat-
bare bedrijven kunnen daarom hulp 
krijgen van Over Rood bij het admi-
nistratief afwikkelen van hun bedrijf.

Velsen - De gemeente Velsen wil problematische schulden van onderne-
mers helpen oplossen en voorkomen. Daarom biedt de gemeente schuld-
hulpverlening aan ondernemers zoals de Wet gemeentelijke schuldhulp-
verlening voorschrijft.

Gemeente biedt schuld-
hulpverlening aan ondernemers

Regio - Binnen de regio zijn veel 
bewegingen. Veel mensen werken in 
Amsterdam of omgeving en ook 
andersom is Velsen van belang voor 
de hoofdstad. Binnen de Metropool-
regio Amsterdam (MRA) wordt 
daarom nauw samengewerkt. 
Alle gemeenteraden hebben een 
vertegenwoordiger binnen dit plat-
form en sinds afgelopen donderdag 
is dit voor Velsen PvdA-raadslid 

Ahmet Karateke. 
Velsen is één van de gemeenten die 
vertegenwoordigd zijn binnen de 
MRA. Binnen dit samenwerkingsver-
band werkt Amsterdam samen met 
de omliggende gemeenten aan een 
economisch sterke regio. 

De MRA werkt aan een veerkrachtige, 
inclusieve en schone MRA-economie. 
De afgelopen 6 maanden was Kara-

teke al actief binnen de MRA, maar 
zonder formele rol.
In de raadsvergadering van 25 
november is dhr. Karateke o�cieel 
aangesteld als vertegenwoordiger. 
De benoeming verandert weinig aan 
zijn inzet, maar geeft de positie aan 
de MRA raadtafel wel meer lading. 
Als plaatsvervangend vertegenwoor-
diger is Marianne Vos-Vester van 
Velsen Lokaal benoemd.

PvdA-raadslid vertegenwoordigt Velsen binnen MRA

Velsen - Sinds januari 2019 is de 
zogenoemde deuremissie bij Kooks-
fabriek 2 op het terrein van Tata Steel 
met zestig procent afgenomen. Dat 
meldt het staalbedrijf in een artikel 
op de eigen website. Vooral aan het 
begin van het garingsproces in de 
oven komt ruwgas vrij, waardoor een 

piek in de emissie kan ontstaan. Men 
sluit tegenwoordig heel snel de oven 
geheel af na het vullen, waardoor 
veel minder ruwgas vrijkomt. 

Momenteel worden de deuremissies 
door het staalbedrijf zelf gemeten. 
Begin volgend jaar gaat een geaccre-

diteerd meetbureau de geur rond de 
ovens meten. 
De gegevens worden met de Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 
gedeeld. Tata Steel streeft naar een 
reductie van de geurbelasting met 
85 procent in de komende twee 
jaren.

Deuremissies Kooksfabriek 2 fors afgenomen

IJmuiden - Het zou zomaar een foto kunnen zijn van een professionele foto-
graaf, bedoeld voor een reeks ansichtkaarten met winterse taferelen. Niets is 
minder waar, want deze foto werd gemaakt door de 13-jarige Jake Pronk. Hij 
maakt graag foto’s van dieren en om dit fraaie beeld te schieten, begaf hij 
zich onlangs naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Het juiste moment, 
de juiste plek en het juist hanteren van de camera. Met een uitstekend 
resultaat!

Prachtig herfsttafereel

Santpoort - Paula Reiding van ‘t 
Mosterdzaadje hoopt de komende 
weken op zaterdag- en zondag-
middag mensen toch een plezier te 
kunnen doen met mooie concerten. 
Op zaterdag 11 december om 15.00 
uur zal The Hague String Trio in het 
Mosterdzaadje een concert 
verzorgen met pianiste Ksenia Kouz-
menko. Het wordt een programma 
boordevol Tsjechische romantiek! 
Josef Suk (pianokwartet), Antonín 
Dvořák (strijktrio) en Vitezslav Novák 
(pianokwartet). 
The Hague String Trio bestaat uit 
Justyna Brie�es- viool, Julia 
Dinerstein – altviool en Miriam Kirby 
– cello. Een feest voor deze musici 
om dit programma te mogen spelen. 
En voor het publiek een buitenkansje 
dit mee te maken. De musici vormen 
al vanaf 2006 een hecht ensemble en 
zijn regelmatig op radio en televisie. 
Ksenia Kouzmenko wordt internatio-
naal geroemd om haar gevoelige en 
technisch indrukwekkende pianospel 
en is zeer geliefd in de kamermuziek.

Een muzikaal kerstsprookje 
Op zondag 12 december om 15.00 
uur zal in ‘t Mosterdzaadje het muzi-
kale verhaal ‘De belofte van de harp-
speler’ verteld en gespeeld worden. 
De harpiste Yolanthe Cornelisse en 
verteller Piet Paree maken een voor-
stelling voor het hele gezin. Een 
kerstsprookje, vol belofte en 

verwachting. 
Piet Paree herschreef hiervoor een 
oud bestaand sprookje. Yolante 
Cornelisse componeerde de muziek 
erbij. Samen trekken ze al jaren met 
hun muzikale verhalen door het land.
Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl.
Bij entree wordt corona toegangsbe-
wijs gecontroleerd.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625.
www.mosterdzaadje.nl

‘t Mosterdzaadje knokt door

IJmuiden - Voor de derde keer op rij 
is Brasserie Blauw uitgeroepen tot de 
beste ko�ezaak van de gemeente 
Velsen. Niet alleen kreeg het bedrijf 
de meeste stemmen, ook de waarde-
ring van de stemmers was het 
hoogst. Bovendien stijgt Brasserie 
Blauw ook steeds verder in de rang-
lijst van de hele provincie Noord-
Holland. Tijd om eens nader kennis te 
maken met dit bijzondere bedrijf, dat 
vanaf de start een groot succes is. 
Tijd dus voor een goede kop ko�e!

Je merkt het eigenlijk al meteen bij 
binnenkomst: hier is het gezellig. De 
sfeer is er gemoedelijk en aan de 
inrichting is zichtbaar aandacht 
besteed. Een �jne plek dus om even 
op adem te komen en lekker te 

genieten. Daar hoort natuurlijk ko�e 
(of iets anders) van goede kwaliteit 
bij. Het team van Brasserie Blauw is 
zeer kritisch waar het op de 
producten aankomt en selecteert de 
leveranciers met grote zorgvuldig-
heid. Het gaat immers om de bele-
ving die de klant ervaart. Die moet 
goed zijn en daarom worden geen 
concessies aan de kwaliteit gedaan. 
Het resultaat? Drie jaar op rij een 
klantwaardering die gemiddeld 
hoger ligt dan het cijfer 9. In het 
eerste jaar van het bestaan werd het 
bedrijf elfde van Noord-Holland, 
vorig jaar zevende en nu zelfs vijfde. 

Brasserie Blauw mag op basis van de 
uitslag ook dit jaar de Gold Award 
van Horecaprijzen.nl voeren. 

Daarmee schaart het IJmuidense 
bedrijf zich tot een select gezelschap, 
want slechts dertig ko�ezaken in 
heel Nederland hebben deze gouden 
status bereikt. Inmiddels herstelt het 
bedrijf zich van een zware periode. 

Door de coronacrisis is het bedrijf 
begin dit jaar tien maanden dicht 
geweest en voor een onderneming 
die net drie jaar bestaat, is dat een 
�inke klap. ,,Wij richten ons heel erg 
op gezelligheid, maar die gezellig-
heid kun je niet in een zakje stoppen, 
als je verplicht de deuren moet 
sluiten.’’ 
Gelukkig zijn er in de huidige situatie 
nog voldoende mogelijkheden om 
van de bekroonde kop ko�e te 
genieten.

Derde keer op rij: Brasserie Blauw 
weer bekroond voor beste koffie

Harpiste Yolanthe Cornelisse en 
verteller Piet Paree. Foto: aangeleverd
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SAMEN VOOR ELKAAR

Zoals een leuk initiatief voor een deel van de Mathilde 
Wibautstraat en Suze Groenewegstraat in Velserbroek.
Paula Wiprecht, initiatiefneemster van het eerste uur: 
,,Drie jaar terug kwam ik met het idee wat leuks te doen 
voor onze straten. Iets gezelligs organiseren met de 
buurtjes. De animo was gelijk hoopgevend en nu 
hebben we al een appgroep van 40 naaste bewoners. 
We organiseerden in die zomer een buurt-BBQ, hebben 
een springkussen gehuurd, en een partytent en een 
picknicktafel neergezet. We namen onze eigen muziek 
mee. We kregen leuke reacties voor ons initiatief en ook 
ondersteuning vanuit de gemeente.’’
Komend jaar staat er in januari weer een bijeenkomst 
gepland.’ ,,Klopt, dan hebben we een nieuwjaarsborrel 
ingepland. Afgelopen zaterdag hebben de bewoners 
met elkaar hun huizen alvast van lichtjes voorzien. Dat 
geeft een sfeervol e�ect als het donker wordt en blijft 
tot begin januari hangen. De respons is geweldig. Al 
heel wat buren hebben ons benaderd en gevraagd of 
er wat gaat worden georganiseerd. En wat ook zo leuk 
is: een aantal andere straten in de buurt hebben bij ons 
al geïnformeerd hoe wij dat organiseren want ook zij 
willen saamhorigheidsgevoel creëren in hun straat’’, 
vult buurvrouw Arabella Neuteboom enthousiast aan. 
De buurtjes hebben er zichtbaar veel zin in. ,,Ja, we 
kijken er al reikhalzend naar uit. 

Een ieder neemt dan eigen drank en eten mee en we 
maken er een gezellige dag van’’, melden de dames tot 
slot in koor. 

Weet u iemand die ook in deze rubriek past of kunt u 
steun gebruiken, stuur dan een mailtje naar contact@
swtvelsen.nl. 

Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners 
bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor 
elkaar’ wil het Sociaal wijkteam actieve inwoners, 
die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje 
zetten. 

Voorbereiding nieuwjaarsborrel 
al begonnen

Velsen - Op donderdag 16 december 
vervolgt de gemeenteraad de sessie 
over Driehuis.

Donderdag 11 november begon de 
raadssessie over de Nota van 
uitgangspunten Driehuis 2021 - 2030 
en de Nota van zienswijzen. Ander-
half uur bleek niet genoeg voor de 
gemeenteraad om tot een oordeel te 
komen. Op donderdag 16 december 
vervolgt de gemeenteraad de sessie 
over Driehuis. De sessie is wederom 

digitaal te volgen via de livestream 
(link beschikbaar via de website van 
de gemeenteraad). 

De sessie start om 21.30 en duurt tot 
uiterlijk 23.00.

De bespreekstukken zijn te vinden 
op de website van de gemeenteraad 
van Velsen. 

Heeft u vragen? Mail dan gerust naar 
wonen@velsen.nl.

Vervolg raadssessie Driehuis 
op donderdag 16 december

HEEL VELSEN LEEST

Voor mij is een van de leukste 
periodes van het jaar aange-
broken. We gaan nu van het ene 
feest naar het andere. Het is 
vroeg donker en dus nog meer 
tijd om op de bank te kruipen 
met een �jn boek.
Voor deze tijd, begin december, 
heb ik twee fantastische boeken 
mogen lezen over de grootste 
kindervriend.
Allereerst het Sinterklaas abc, 
geschreven door Mariska 
Hammerstein en Julliette de Wit 
en uitgegeven door uitgevrij 
Ploegsma.
Het leuke aan dit abc boek is 
dat het volledig op rijm 
geschreven is. Er wordt in het verhaal gerefereerd aan dingen die in deze 
tijd heel erg spelen, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasjournaal. De teke-
ningen zijn kleurrijk en vaak ook erg grappig. En passen echt goed bij de 
tekst. Fijn om weer eens een Sinterklaasboek in handen te hebben die zo 
toepasselijk is zonder zoetsappig te worden. Dit boek is geschikt voor 
kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.

Het tweede boek is Buitengewone Sinterklaasverhalen. Geschreven door 
Marijke Umans met illustraties van Flor Aguilar. Uitgegeven door 
Pelckmans.
In de dit boek leren we een heel andere kant van onze Sinterklaas 
kennen. Zo valt het volgende te lezen op de achterkant van het boek. ‘We 
kennen sinterklaas als de goedheilige man die elk jaar op zijn stoomboot 
arriveert. Maar ieder jaar exact datzelfde liedje, bootje, paardje, schoenca-
deautje… Wordt dat niet een beetje saai? Hoog tijd voor de verhalen die 
we nog nooit gehoord hebben! Ken jij het verhaal van de schoenversla-
ving van de sint? Of heb je al gehoord over de bijzondere brief die hij 
schreef aan Fred?’
Dit boek is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Dit zijn echt leuke boeken om cadeau te geven. Of misschien als hint voor 
de goede Sint?

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te 
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand een column in deze krant.

Velsen-Zuid - Op zondag 5 
december is het weer mogelijk een 
boeiende rondleiding door Het 
Museumhuis en de tuinen van 
Buitenplaats Beeckestijn mee te 
maken.
De rondleiding begint om 10.30 uur 
en eindigt 12.00 uur. Onder leiding 
van een deskundige gids leert u al 
wandelend meer over het Huis en 
haar bewoners en eenmaal buiten 
zult u ervaren waarom deze histori-
sche tuinen zo bijzonder zijn. Deel-
name bedraagt 9 euro p.p. U kunt u 
aanmelden via:
www.natuurmonumenten.nl/natuur-
gebieden/buitenplaats-beeckestijn.
Foto: aangeleverd

Maandelijkse rondleiding Huis 
en Tuinen Beeckestijn hervat

IJmuiden - Het Zee- en Havenmu-
seum blijft geopend op de vaste 
dagen, te weten zaterdag-, zondag- 
en woensdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. Een geldig coronatoe-
gangsbewijs en het dragen van een 
mondkapje in het museum is 
verplicht. Het museum hoopt dat 
veel bezoekers ondanks deze maat-
regelen toch (blijven) komen. 
Momenteel lopen er twee mooie 

tentoonstellingen, ‘IJmuiden van 
badplaats tot cruiseport’ en ‘125 jaar 
papier maken in Velsen-Noord’. In de 
�lmzaal kunnen bezoekers een �lm 
zien over het heden en verleden van 
de papierfabriek Crown van Gelder. 
De industriezaal is onlangs 
vernieuwd en laat met een mooie 
�lm de ontwikkeling zien van de 
industrie in en rondom het Noord-
zeekanaal. Voor kinderen vier 

verschillende speurtochten. Kortom, 
een leuke middag als a�eiding in 
deze donkere december maand en u 
steunt het museum. Ook kunt u het 
museum steunen als donateur. 
Aanmelden hiervoor kan via de 
website. Reserveren voor museum-
bezoek is niet verplicht, maar wordt 
wel aanbevolen. De museumkaart is 
geldig.  Op www.zeehavenmuseum.
nl staat alle actuele informatie.

Zee- en Havenmuseum blijft open

Velsen - Al jarenlang verkoopt de 
muziekvereniging Soli in december 
huis-aan-huis hyacintenbollen in de 
gemeente Velsen. Deze traditie 
willen ze ondanks de coronacrisis 
niet verloren laten gaan. Voor uw 
veiligheid en de veiligheid van de 
leden komen ze dit jaar helaas 
wederom niet bij u aan de deur.
Toch wil Soli u graag de mogelijkheid 
bieden de mooie (kerst)hyacinten, in 
de kleuren roze, wit en blauw te 
kopen en de vereniging in deze 
moeilijke periode (zonder inkomsten 
uit optredens) te ondersteunen. Dit 

kunt u vanaf nu online doen via: 
www.soli.nl en rechtstreeks via 
https://winkel.soli.nl of via het 

scannen van de QR-code bij dit 
bericht.
Met het invoeren van uw bestelling 
en/of gift en na het afronden van de 
betaling kunt u kiezen uit één van de 
afhaalpunten, waar u uitsluitend op 
zaterdag 11 december tussen 9.30 en 
14.30 uur de bestelde hyacinten kunt 
ophalen. Bij bestellingen boven de 
10 euro komen ze uw bestelling (op 
veilige afstand) thuisbezorgen 
(binnen de gemeente Velsen).

Soli dankt u bij voorbaat voor het 
ondersteunen van de vereniging.

Hyacintenactie Soli weer online

Velsen - Een motie, ingediend door 
de gemeenteraadsfracties van PvdA, 
GroenLinks en Velsen Lokaal, moet 
voorkomen dat zorgaanbieders 
torenhoge winsten maken. Elders in 
het land blijken zogenoemde ‘zorg-
cowboys’ veel geld op te strijken voor 
de ‘makkelijke gevallen’ terwijl ze 
nauwelijks kosten maken. Ook 

worden sommige zorginstellingen in 
verband gebracht met bedrijven die 
gevoelig zijn voor het witwassen van 
geld. De drie partijen willen dat de 
winst voor zorgaanbieders aan een 
maximum percentage verbonden 
wordt. ,,Zo worden er geen winsten 
gemaakt over de rug van onze meest 
kwetsbare inwoners en met gemeen-

schapsgeld’’, lichten ze toe. 
De fracties van LGV, CDA en PS 
tekenden mee met de motie. Tijdens 
de raadsvergadering van donderdag 
bleken ook de fracties van Forza 
IJmond en de ChristenUnie zich 
achter het voorstel te scharen. 
Alleen D66 en de VVD stemden 
tegen.

Gemeenteraad weert 
‘zorgcowboys’ uit Velsen
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. biscuit van bladerdeeg; 7. bot in de onderarm;
12. plaaggeest; 13. geologisch tijdperk; 14. alstublieft (afk.);
15. dwarsmast; 17. vogel met grote staartveren; 19. rivier in
Oostenrijk; 21. personal computer (afk.); 22. woonboot; 24.
periode van vier maanden; 27. meisjesnaam; 28. verkleurd;
30. ontkenning; 31. verwaande houding; 32. deel van de nek;
33. niet wild; 35. jaargetijde; 37. mannetjes bij; 38. smeer-
punt; 41. afslag bij golf; 42. plaats in Gelderland; 44. ijverig
insect; 46. schaaldier; 47. behaarde vrucht; 48. achterwerk;
49. statenbond (liga); 50. schietschijf; 52. groot binnenwater;
54. natuurgebied in Nederland; 56. touringcar; 58. bestuur
van een staat; 61. koordans; 62. katholieke feestdag; 64. ver-
tragingstoestel; 65. dierenverblijf; 67. kleine vrucht; 68. in de
grond levend zoogdiertje; 70. venster; 72. verwaand dametje;
73. stormachtig; 76. moeder; 77. kippenproduct; 78. schaam-
te; 79. plaats in Duitsland; 81. boksterm (afk.); 82. hoofddek-
sel; 83. geweven wollen grove stof; 84. Chinese vermicelli;
86. scheuring in de kerk; 87. plaats in Gelderland.

Verticaal 1. kampeerwagen; 2. spil; 3. jockeypet; 4. verpak-
king voor bierflessen; 5. vervoermiddel; 6. boeren plaats; 7.
oplage van boeken (uitgave); 8. open plek in een bos; 9.
Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 10. symbool voor lood;
11. Spaanse schilder; 16. bontgekleurde papegaai; 18.
asvaas; 20. sociaal economische raad (afk.); 21. anticoncep-
tiemiddel; 23. legerplaats in open veld; 25. finishlijn; 26.
vlees aan stokje geregen; 27. vreemde snuiter; 29. noodop-
lossing (crypt.); 32. broodje met gehakt; 34. steen; 36. zenuw-
achtig; 37. spoedig; 39. Spaans eiland; 40. tijdsbesteding; 42.
uitbouw aan een huis; 43. rivier in Frankrijk; 45. groef in kar-
ton; 46. toiletartikel; 51. uitroep van schrik; 53. roem; 54. bij-
dehands kind; 55. gang van een paard; 56. deel van een
boom; 57. half (Latijn); 59. hoofd van een moskee; 60. uitge-
storven dier; 62. oude Spaanse munt; 63. rondzwervende
herder; 66. scheerlijn; 67. Bart’s Neverending Network (afk.);
69. streling met de tong; 71. binnenvaartuig; 73. mallejan; 74.
melkklier; 75. berggeit; 78. zeiltouw; 80. klein teugje; 82. zuur-
graad (afk.); 85. Rivier in Friesland.
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Kerstboomkraag
Diverse kleuren. Ø 58 cm. 
Geschikt voor zowel kunst-kerstbomen 
als natuurbomen.

24.95

22.50

Kerststukje 
Hyacint in 
houten schaal

20.-

Houten kerstboom of uil 
gedecoreerd met vogelvoer
In geschenkverpakking.

13.-

Triumph Tree 
kunstkerstboom 
Forest Frosted
Diverse hoogtes.
Bijv. slim fit hoogte 185 cm 
139.- nu 125.10

10%
korting

Kerststuk
In decoratieve zinken 
emmer. Geschikt voor 
op tafel.

13.-

Triumph Tree 
kunstkerstboom 
Tuscan Spruce
Diverse hoogtes. 

VANAF

44.95

Black Box 
kunstkerstboom 
Kingston
Diverse hoogtes.

VANAF

59.-

Kerststukjes, 
kransen en mossen
Diverse soorten.

VANAF

3.-

Mail de oplossing voor woensdag 8 december naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Welkoop Santpoort-Noord, Hagelingerweg 210, 2071 CN, Santpoort-Noord, 023 - 537 03 57

Win een kerststukje 
van Welkoop

12   2  2 2PUZZEL

Het team van Welkoop Sanpoort 
heeft de opstelling dit jaar nog iets 
ruimer gemaakt, zodat iedereen 
goed in staat is om comfortabel te 
winkelen en anderhalve meter 
afstand tot de andere bezoekers te 
houden. Hierdoor heeft men ervoor 
moeten kiezen om dit jaar wat 
minder vitrines in te richten. ,,Er is nu 
één mooie vitrine, die vol staat met 
kerstmannen’’, vertelt Sander. Een 
bezoek aan de kerstafdeling is op 
zich al een belevenis. Het hele pand 
straalt gezelligheid uit en de kersts-
feer is volop zichtbaar. Het is nauwe-
lijks mogelijk om de gehele collectie 
te beschrijven. ,,Je moet het gewoon 
zien! Het is meer dan ooit, we 
hebben bijvoorbeeld duizenden 
kerst�guurtjes uit Amerika laten 
komen. Ook onze collectie Disney�-

guren is weer verder uitgebreid.’’  Net 
als vorig jaar zijn ook de kersthuisjes 
van Lemax en Dickensville volop 
verkrijgbaar.

Kerstboom
Nog geen kerstboom in huis? Geen 
nood! Ook daarin voorziet Welkoop 
uiteraard. Men kan hier terecht voor 
zowel een echte boom als een kunst-
kerstboom in diverse soorten en 
maten. Vervolgens is het een kwestie 
van een thema kiezen en de decora-
ties toevoegen. Daarvoor zijn de 
mogelijkheden eindeloos groot. ,,We 
hebben meer dan dertig verschil-
lende thema’s in huis.’’ 

Snel even komen kijken dus bij 
Welkoop aan de Hagelingerweg 210 
in Santpoort-Noord.

Santpoort - Zeg je kerstdecoraties, dan zeg je Welkoop Santpoort. Het 
bedrijf heeft in de afgelopen jaren een grote reputatie opgebouwd met 
de fantastische kerstcollectie, die zich nog altijd gestaag uitbreidt. ,,Als 
wij het niet hebben, dan is het er niet’’, stelt bedrijfsleider Sander Goze-
ling. En dat zou best waar kunnen zijn, want dit jaar beslaat de kerstafde-
ling een vloeroppervlak van ruim duizend vierkante meter.

Kerstassortiment Welkoop heeft voor elk wat wils

Lekker in de kerstsfeer komen? Dat lukt uitstekend bij Welkoop! Foto: aangeleverd
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Velsen - Vlak voor de gedeeltelijke 
lockdown, waardoor de komende 
drie clubavonden niet doorgaan, 
mocht Damclub IJmuiden (DCIJ) nog 
éénmaal met het tiental aantreden in 
de nationale hoofdklasse B. Tegen-
stander Samen Sterk uit Hazers-
woude had op papier een wat sterker 
team, maar dat weerhield de IJmui-
denaren er niet van om ternauwer-
nood de overwinning uit het vuur te 
slepen: 9-11. Dankzij deze overwin-
ning staat DCIJ netjes in de 
middenmoot.
De IJmuidenaren schoten uit de 
startblokken. Al snel had Wim Winter 
zijn tegenstanders lange vleugel 
lamgelegd. In tijdnood kwam deze er 
niet meer aan te pas. Ook Conall 
Sleutel stond op winst. Hij verkoos 
een omsingeling boven een agres-
sieve aanpak, maar had daardoor wel 
beet. Met een schijf meer kwam hij 
tot een overmachtseindspel. Daarna 
kwam DCIJ een paar keer goed weg. 
Kees Pippel zag zijn �ankaanval 
stranden en moest een paar keer 
o�eren om remise af te dwingen. 
Ook Krijn ter Braake wist met een 
o�er de stand te neutraliseren.
Vervolgens bleef het remises 
regenen. Cees van der Vlis had een 
wat onevenwichtige stand, maar 
kwam niet echt in de problemen. 
Jacqueline Schouten had een slechte 

stand, toen haar tegenstander 
combineerde. In het afspel wist 
Schouten nog net op tijd de damlijn 
te bereiken. Stijn Tuijtel daarentegen 
stond wat beter, maar na een o�er 
van zijn opponent moest hij meteen 
remise geven. 

Toen waren er nog drie partijen 
bezig. Max Doornbosch en Jan-
Maarten Koorn stonden onder druk 

tegen op papier veel sterkere tegen-
standers en Martin van Dijk hoopte 
nog op de beslissende overwinning. 
Doornbosch ging in het zicht van de 
haven nog onderuit en Van Dijk 
moest ondanks een schijf voor-
sprong met remise genoegen 
nemen. Koorn verdedigde zich 
echter geweldig in een moeilijk eind-
spel en haalde het winnende punt 
binnen.

DCIJ-nieuws: tiental stuntend winterstop in

Al snel had Wim Winter (rechts op de foto) zijn tegenstanders lange vleugel 
lamgelegd. Foto: aangeleverd

De wedstrijd begon van beide 
kanten afwachtend. De mannen in 
het rood hadden veelal de bal op het 
eigen veld, toch kwamen zij maar 
mondjesmaat tot grote kansen. De 
mogelijkheden die gecreëerd 
werden konden niet omgezet 

worden in doelpunten. Via een straf-
corner werd de wedstrijd openge-
broken. Tristan Abell verschalkte met 
een harde lage push de keeper. Na 
de 1-0 had Strawberries kansen om 
verder uit te lopen, echter verzuimde 
de ploeg hierin. Aan de andere kant 

werd een spaarzame uitval door de 
bezoekers tot doelpunt gepromo-
veerd. Na matig uitverdedigen werd 
de 1-1 op het scorebord gezet. Na de 
gelijkmaker kreeg de thuisploeg 
kansen zat om de 2-1 te maken voor 
rust, maar opnieuw stond het vizier 
niet op scherp.

Na de rust kregen de aardbeien de 
wedstrijd stevig in handen. De 2-1 
hing lange tijd in de lucht en via een 
tweede goal van Tristan Abell werd 
de voorsprong van de thuisploeg 
hersteld. Opnieuw wist hij een straf-
corner tegen de touwen te pushen. 
Hierna kreeg Strawberries legio 
kansen om de wedstrijd in het slot te 
gooien. Toch maakte de ploeg het 
zichzelf onnodig moeilijk door deze 
niet af te maken. Uiteindelijk werd de 
voorsprong vlak voor tijd via Casper 
Herrebrugh toch nog uitgebouwd 
naar 3-1. 

Al met al een verdiende overwinning 
van Strawberries dat zichzelf na de 
eerste seizoenshelft terugvindt op 
een gedeelde 7de plaats. Waddinx-
veen sluit de eerste helft van de 
competitie af als puntloze 
hekkensluiter.

Afgelopen weekend stond de wedstrijd tussen Strawberries en Waddinx-
veen op het programma. De bezoekers uit Waddinxveen waren gebrand 
om de eerste punten van dit seizoen binnen te halen. Ook voor de Straw-
berrianen stond er een hoop het spel, met 3 punten kon de enigszins 
teleurstellende eerste seizoenshelft toch nog met een positief gevoel 
afgesloten worden.

Strawberries boekt broodnodige zege

Blij met de 3-1 op het scorebord. Foto: aangeleverd

AGENDA
DONDERDAG 2 DECEMBER

De Jutter|Hofgeest op tv in het 
programma ‘Stand van Nederland’ 
op NPO2 om 22.10 uur, direct na 
Nieuwsuur.

VRIJDAG 3 DECEMBER
Telstar-VVV 20.00 uur.

ZATERDAG 4 DECEMBER
Strandzeilwedstrijden op het 
strand van IJmuiden, 09.00-15.00 
uur. Vanuit Paviljoen Noordzee. 
www.strandzeilen.com.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Benedetta (16+) en 14.00 uur No 
Time to Die (12+). www.�lmthea-
tervelsen.nl. 

Zee- en Havenmuseum: zie onder 
Ecposities. Vandaag extra: Mari-
tieme foto- en kaartenruilbeurs. 
Trefpunt voor liefhebbers van 
koopvaardij en visserij. De ruil-
beurs is gratis na betaling van 
entree (museumkaart en vrijkaart 
geldig).

ZONDAG 5 DECEMBER
Rico Sneller spreekt in religieus 
centrum de Kapel, Potgieterweg 4 
in Bloemendaal om 10.30 uur over 
‘Synchroniciteit of toeval?’. De 
aanvang is 10.30 uur. Voor meer 
informatie www.dekapel-bloe-
mendaal.nl.

Museumhuis Beeckestijn zie 
onderexposities. Vandaag extra: 
Maandelijkse rondleiding Huis en 
tuinen . Deelname kost 9 euro. 
Aanmelden via: www.natuurmo-
numenten.nl.

Filmtheater Velsen: 10.30 uur No 
Time to Die (12+) en 14.00 uur 
Benedetta (16+). www.�lmtheater-
velsen.nl. 

‘t Mosterdzaadje: de pianiste 
Ksenia Kouzmenko presenteert 
haar cd die in het teken staat van 
de Tsjechische Kerstviering, 15.00 
uur. www.mosterdzaadje.nl. Foto: 
aangeleverd.

DINSDAG 7 DECEMBER
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Alleen toegang met 
coronapas en mondkapje. Info: 
023-5384997.

WOENSDAG 8 DECEMBER
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden 
open van 09.00 tot 12.00 uur. 

Verkoop ten bate van activiteiten 
en evenementen voor gehandi-
capten en ouderen in Velsen. 

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke 
wandelingen gecombineerd met 
kunstuitingen door Velsen. Kaarten 
en info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Bunker Museum IJmuiden is iedere 
eerste en derde zondag van de 
maand geopend. Reserveren: 
www.bunkermuseum.nl.

Pieter Vermeulen Museum 
gesloten, museumwinkel wel 
open. Het natuurpad en de 
bomenroute zijn in deze periode 
zonder reservering te lopen. www.
pietervermeulenmuseum.nl.

Museumhuis Beeckestijn is open 
op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro. Tickets uitsluitend online via 
www.museumhuizen.nl. QR code 
controle.

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘IJmuiden van badplaats 
tot cruiseport’ en ‘125 jaar papier 
maken in Velsen’. ‘Ongepolijst’ van 
Ymkje Veenstra. Vier speurtochten 
en escapespel. www.zeehavenmu-
seum.nl.

Schilderijen van Monique Neerincx 
in ’t Brederode Huys in Santpoort-
Zuid tot 9 januari te bezichtigen 
op dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur 
en op afspraak (bel: 06 21597751). 

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op woensdagmiddag 
van 12.30-16.00 en zaterdag en 
zondag van 10.30-16.00 uur. Expo-
sitie 70 jaar Breedband. 
Escaperoom spel voor kinderen. 
www.hoogovensmuseum.nl

Tentoonstelling ‘Spechten op de 
Fiets’ in Bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen in Overveen.

Solo-expositie Jan Koomen in 
Raadhuis van de Kunst in Oud-
Velsen t/m 19 december, vrijdag, 
zaterdag en zondag 13.00-17.00 
uur. Kunstenaar is op zondag 
aanwezig.

Expositie ‘Landschappen’ in de 
Visserhallen, 17 fotografen, t/m 19 
december. Op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toegang is gratis, Duinstraat 4 in 
IJmuiden. www.visserhallen.nl.

Foto’s en installaties van Roos van 
Ge�en in kunstcentrum De Kolk in 
Spaarndam t/m 12 december. 
Zaterdag en zondag 12 tot 17 uur.

Schilderijen van Louis ‘t Hart in 
bibliotheek IJmuiden en biblio-
theek Velserbroek. 

IJmuiden - Het Zondagmiddagpo-
dium van zondag 12 december in 
Buurthuis De Brulboei komt helaas te 
vervallen. Klaas Bakker zou voor u 
optreden, maar er is besloten dat het 
vanwege de omstandigheden en de 
maatregelen niet door kan gaan. 

De eerstvolgende voorstelling, van 
De Plaatjesdraaierij, zal zijn op 9 
januari 2022 in Woonzorgcentrum De 
Moerberg, IJmuiden. 

Meer weten? Bel 0255-510652, De 
Brulboei.

Geen ZoMiPo in de Brulboei

VERHAALTJE BIJ EEN KABAALTJE

Gezocht:
Wie heeft mijn man met zijn scootmobiel naar huis geduwd? Graag 
contact. Tel. 0255-516942.

Mevrouw Zwetsloot is blij verrast als ik haar bel. Er blijkt 
namelijk nog geen enkele reactie op haar oproepje 
gekomen te zijn. ,,Ik dacht, dat u het was!” klinkt het 

spontaan. ,,Mijn man had pech met dat ding. Ik was niet 
thuis. Een jonge vrouw heeft hem toen in de scootmo-
biel naar huis geduwd.” 
Een vriendin van mevrouw Zwetsloot heeft dat overi-
gens wel gezien, maar kende de vrouw niet. ,,Wij wonen 
in IJmuiden, in de Warmenhovenstraat. Ze heeft hem 
vanaf het Marktplein via de Kennemerlaan helemaal 
naar huis geduwd. Geen licht klusje!” De scootmobiel is 
ondertussen door de servicedienst opgehaald, want er 
moet een nieuwe motor in. 
Mevrouw Zwetsloot hoopt dat er alsnog een reactie 
gaat komen. ,,Ik wil die bewuste vrouw graag bedanken, 
ik hoop dat we er nog achter komen wie ze is”.

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

Whatsappje van mijn dochter. 
,,Mamie. Ik heb mijn huis volgend 
weekend uitgeleend aan Vincent en 
zijn vriend. Zal ik bij jou komen 
logeren? Dan maken we er een leuk 
weekendje van.’’ ‘Leuk’ is in onze ogen 
een beetje cultuur, een hoop culi-
naire geneugten, vintage shoppen, 
maar nu moeten er ook cadeaus 
worden ingeslagen, en chillen. Dat 
doen we dan het liefst in een stad 
waar op dat moment een tentoon-
stelling is waarmee we ons geweten 
sussen voor we ons overgeven aan 
de rest. Maar op zo korte termijn iets 
leuks organiseren terwijl ik in een 
leenauto rondtuf en mijn verjaardag 
zaterdag vier, wordt een uitdaging. Ik 
zeg echter ‘Ja, gezellig!’, en bedenk 
intussen koortsachtig hoe en waar in 
hemelsnaam. 

Thuis in Velsen
Terwijl haar broer naadloos in het 
Velsense paste was voor Charlotte 
geboortedorp Driehuis al vroeg 

letterlijk en �guurlijk te klein en ze 
woont al jaren in Amsterdam. In deze 
barre tijden kom je echter verder als 
je denkt in mogelijkheden dus ik ga 
de uitdaging aan om die meid - ze is 
31, maar blijft toch je kind - een �jn 
weekendje te bezorgen. Hier. Thuis. 
In Velsen. Ik haal haar zaterdagoch-
tend vroeg van de trein en we gaan 
eerst naar Santpoort waar we de dag 
beginnen met cappuccino en heel 
beste appeltaart. We lopen wat rond 
in het feestelijk versierde dorp dat ze 
kent als haar broekzak en komen 
natuurlijk allemaal bekenden tegen. 
Na met een professioneel oog de 
altijd gezellige tweedehands mode-
zaak te hebben bekeken, ze is styliste 
in uitgerekend vintage fashion, 
pikken we in een speciaalzaak een 
cadeautje op voor haar schoonzusje 
Joyce. Ik verklap nog niet wat. 

Voordeeltje van lokaal kopen
Vervolgens gaan we de Lange 
Nieuwstraat op. In de etalage van 
een herenmodezaak zien we een trui 
die op het lijf geschreven is van haar 
paps. Ik kan met trots vertellen dat ik, 
geen type voor spaarsystemen en 

pasjes, een kortingsbon opdiep die 
maakt dat het inderdaad to�e 
kledingstuk binnen het budget past. 
Voordeeltje van lokaal kopen 
natuurlijk. 
We moeten een beetje voortmaken 
want er staat meer op het door mij 
bedachte programma. Naar de 
Kennemerlaan. ,,Echt wel opgeknapt 
hier!’’, vindt ze. En raakt lichtelijk door 
het dolle heen als ze een zaakje 
ontdekt dat niet zou misstaan in de 
wereldberoemde Amsterdamse 
Negen Straatjes. Vintage dus. Hoewel 
de modezaak aan de overkant, waar 
een oude schoolgenoot mede de 
scepter zwaait, ook haar goedkeu-
ring wegdraagt. De Kennemerlaan 
kan opgelucht ademhalen. We gaan 
niet lunchen in verband met de 
verjaardagplannen maar een patatje 
gaat er wel in. 

Naar het café
Thuis trekken we wat gezelligs aan 
alvorens haar oma, broer en 
schoonzus en nog wat dierbare 
mensen te ontmoeten in het café dat 
al decennia het kloppend hart van 
Driehuis is. Manmanman wat ben ík 
jarig die middag. Dat merkt ook het 
hele café want ik word toegezongen 
en gefêteerd. Ik schiet een beetje vol 
want was 10 heel lange jaren geen 
onderdeel van wat dan ook. En je 
ergens thuis voelen mensen, ik zeg 
het maar even, is bepalend voor je 
levensgeluk. Toppunt van juist dát 
begrijpen is als ik, nota bene van een 
Amsterdammer die ik als mijn 
broertje beschouw, een dinerbon 
krijg van het �jne grand café met die 
leuke en creatieve ondernemers. Je 
weet wel. 
Ik kan vertellen dat sluitingstijd net 
op tijd komt want anders was ik 
zeker niet in staat geweest de rest 
van de uitdaging aan te gaan dat 
weekend.

Missie volbracht
Ik ben zoals altijd vroeg wakker. 
Charlotte is niet zo vroeg uit de 
veren, maar als ik zeg dat we 
ontbijten op het strand komt ze toch 
haar bed uit. Even uitwaaien. Ze 
geniet en vraagt zich voor de 
zoveelste keer af waarom niet heel 
de wereld van dit strand, waar altijd 
wat te beleven valt, pro�teert. 
Hetgeen een bruggetje is naar het 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
waar de tentoonstelling ‘Van 
Badplaats tot Cruiseport’ te zien is. 
Want ja, beetje cultuur doen we 
altijd. 
Lunchen doen we in een to�e kroeg 

naast Zeesluis IJmuiden waar je 
ouderwets wordt begroet met: ,,Hé 
schat, wat wil je drinken?’’ Naar de 
�lm in Stadsschouwburg & Filmthe-
ater Velsen combineert culi en 
cultuur. En dan zijn we het spreek-
woordelijke moe edoch zeer voldaan. 
Missie volbracht. We zoeken online 
het visrecept van de maand, rijden 
even naar ‘de kant’ om de ingredi-
enten te halen en tutten wat aan in 

de keuken. We hebben het lekker 
‘onder ons’ gehouden. Iedereen blij. 
Van de zomer gaan we het dunnetjes 
over doen en combineren dat dan 
met iets ‘spannends’, bijvoorbeeld in 
Spaarnwoude. 

Velsen - Dankzij het veelzijdige winkelaanbod hoef je de gemeente Velsen helemaal niet uit voor leuke cadeaus. 
Onze gemeente telt ook meer dan 50 restaurants, lunchrooms en grand cafés waar je uitstekend kunt lunchen, 
borrelen en dineren. De keuze is reuze: van verse Noordzeevis tot een lekker stuk vlees of een vegetarisch 
gerecht. Met een prachtig theater en fantastische musea en expositieruimtes heeft Velsen ook een cultuur-
aanbod om trots op te zijn. Verslaggever Ingeborg Baumann maakte samen met haar dochter een rondje Velsen 
en ontdekte dat we hier eigenlijk alles hebben voor een lekker weekendje ‘onder ons’.

Blog: ‘We houden het lekker onder ons’

We halen de ingrediënten voor een �jn visrecept en zien dat de vis zo van de kotter 
komt.

Zomer, winter, vroege ochtend tot late avond. Op het strand van IJmuiden is altijd 
wat te beleven.

 Praatje hier, hoi roepen daar. Lokale gezelligheid op de Lange Nieuw.

Voordeel van lokaal kopen: misschien heb je nog ergens een kortingsbon?

Shoppen voor cadeautjes in de speciaalzaken van Santpoort-Noord.
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Regio - De vaste en vele nieuwe 
klanten van de buurtbus tussen 
Overveen en Santpoort kunnen met 
ingang van 12 december een kwar-
tier later bij de halte gaan staan. 
Vanaf die dag is de dienstregeling 
van Connexxion Buurtbus 481 
aangepast aan de nieuwe treintijden 
die de Nederlandse Spoorwegen die  
datum doorvoeren.
Met ingang van maandag 13 
december a.s. gelden de volgende 
tijden vanaf de stations op de route 
van lijndienst 481:

Richting Santpoort/Delftplein
Ramplaankwartier Startpunt  vertrek   
–,32; Overveen Station –,36; Bloe-
m e n d a a l S ta tio n  – ,4 2 , S a n tp o o r t Z u id    
Station –,47; Santpoort Noord Station                   
–,52.
Richting Overveen/Ramplaankwartier
Delftplein Startpunt vertrek –,03; 
Santpoort Noord Station –,09; Sant-
p o o r t Z u id  S ta tio n  – ,1 4 ; B lo e m e n d a a l       
Station –,19; Overveen Station –,25.

Nieuwe passagiers èn chau�eurs 
voor de buurtbus zijn welkom! 
Door de coronaproblemen heeft het 
openbaar vervoer veel klanten 
verloren. Buurtbus 481 is ook nog 
niet terug op het niveau van weleer. 
Gelukkig gaat het steeds beter en 
vervoeren de vrijwilligers op de bus 
alweer tegen de duizend reizigers 
per maand.
Omdat de buurtbusvereniging 
inmiddels acht jaar actief is in de 
Bloemendaalse regio, gaan er zo nu 
en dan ook chau�eurs “met 
pensioen”. Vandaar dat de club van 
buurtbus chau�eurs graag in contact 
komt met belangstellenden die ook 
een dagdeel achter het stuur van 
zo’n acht personen busje voor hun 
rekening willen nemen. 

Info over de gewijzigde dienstrege-
ling èn over buurtbuschau�eur 
worden staat op de website van de 
buurtbus vereniging: www.buurt-
busbs.nl (let op bs achter buurtbus).

Buurtbus vertrekt kwartier later

Buurtbus lijn 481 wordt gereden door vrijwilligers en vervoert rond de 1000 
passagiers per maand. Foto: aangeleved

Velsen-Zuid - Zondag 12 december 
organiseert het IVN een Kerst- en 
wintergroenexcursie op Landgoed 
Velserbeek. De excursie staat in het 
teken van een aloude fascinatie: de 
kerstboom en ander wintergroen in 
de periode van de ‘donkere dagen’. 
Maar waarop is deze fascinatie geba-

seerd? Aanmelden vooraf is verplicht:  
ericvanbakel@hetnet.nl. Maximaal 
aantal deelnemers: 10. 
Locatie/vertrekpunt:  ‘Theeschenkerij’ 
van het koetshuis van Velserbeek, 
Landgoed Velserbeek in Velsen-Zuid. 
Kosten: geen. Duur/tijdstip: 13.00-
15.00 uur.

IVN-excursie Velserbeek

Landgoed Velserbeek in herfsttooi. Foto: Ronald Cassee

Velsen - Op korte termijn gaat de 
gemeente Velsen samen met Rijks-
waterstaat een schouw uitvoeren op 
het sluizencomplex. Hierdoor moet 
duidelijk worden welke mogelijk-
heden er zijn voor het toelaten van 
gemotoriseerd verkeerd op de 
sluizen. De werkzaamheden aan de 
bruggen van de middensluis zijn 
vertraagd. Dat heeft ook consequen-
ties voor het moment waarop gemo-
toriseerd verkeer weer gebruik kan 
maken van de sluizenroute. De 
gemeente Velsen voert momenteel 

overleg met Rijkswaterstaat over de 
mogelijke scenario’s. 

Het openen van bruggen op de slui-
zenroute geeft ook een kans op 
vertraging voor �etsers en voetgan-
gers. Daarom verlengt Rijkswater-
staat de �nanciering van de tweede 
pont over het Noordzeekanaal tot 
het tweede kwartaal van 2022. 
Rijkswaterstaat informeerde de 
gemeenteraad van Velsen over de 
gang van zaken, het college vindt dat 
positief.
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Werk aan bruggen middensluis 
vertraagd, tweede pont blijft 

Velsen - Een groot verjaardagsfeest zit er weer even niet in. Maar daar bedachten de kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen van Beppie Duineveld, die 97 jaar oud werd, iets op. Ze zongen de jarige, die op het balkon stond, met 
z’n allen toe. Foto: Ton van Steijn 

Jarige oma Beppie toegezongen

Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum is tot en met 27 december 
gesloten. In deze weken wordt de 
tentoonstelling ‘Word zo slim als een 
vos’ afgebouwd en wordt de ruimte 
omgetoverd tot een echte 
Dino-wereld.
Vanaf dinsdag 28 december is de 
tentoonstelling ‘Dino’s’ te bewon-
deren. Deze tentoonstelling is 
geschikt voor alle leeftijden. Het 
belooft een expositie te worden 
waarin veel te doen en te beleven is, 
en waar educatie en plezier hand in 
hand gaan. Vanwege de ombouw is 
het museum van 28 november tot en 
met 27 december gesloten. Het 
museum blijft wel open voor de jaar-
lijks terugkerende Adopteer-een-
kerstboom actie. De museumwinkel 
blijft gedurende deze periode ook 
open van dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. Is de deur 
dicht, bel dan gewoon even aan. In 
de museumwinkel zijn, naast de 
prachtige en unieke 70-jaar Pieter 
Vermeulen Museumjaarkalender 
2022, tal van leuke hebbedingetjes 
en decembercadeautjes te 
verkrijgen. Ook wordt een speciale 
dino-vitrine ingericht met dino-

cadeautjes om de kinderen mee te 
verrassen. 
Het natuurpad en de bomenroute 

zijn in deze periode zonder reserve-
ring te lopen. Maar ze sluiten om 
16.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum 
gesloten, museumwinkel wel open

Velsen - Ruim 78 procent van alle 
meldingen die de gemeente Velsen 
dit jaar binnen kreeg via de app Slim 
Melden is op tijd afgehandeld. Dat 
blijkt uit cijfers die burgemeester en 
wethouders aan de gemeenteraad 
hebben verstrekt. 
Tot nu toe konden ruim 2500 

meldingen niet binnen de gestelde 
termijn van vijf werkdagen afgehan-
deld worden. Soms komt dat omdat 
de gemeente voor de afhandeling 
van zo’n melding afhankelijk is van 
derden. In andere gevallen heeft het 
te maken met de levertijd van de 
benodigde materialen. 

Ook komt het voor dat werkzaam-
heden complex van aard zijn en daar-
door meer tijd vergen. 

Vanuit Velsen Lokaal waren vragen 
gekomen over de app. Bewoners 
klagen soms over onvoldoende 
terugkoppeling na een melding. 

De gemeente werkt aan een aanvul-
ling op het systeem, waardoor 
directer en sneller op een melding 
gereageerd kan worden.

Meeste ‘Slim Melden’-apps door 
gemeente op tijd afgehandeld

De kalender en de dino-vitrine. Foto: aangeleverd
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VOORLEESVERHAAL

Door de Redactiepiet

Sinterklaas krijgt altijd veel hulp van zijn 
pieten om alle cadeautjes klaar te maken 
voor 5 december en alle schoentjes bij de 
schoorsteen te vullen. Poeh, dat is ieder 
jaar weer een �inke klus. Hoofdpiet zorgt 
ervoor dat alle andere pieten precies 
weten wat ze moeten doen, om het 
sinterklaasfeest op rolletjes te laten 
verlopen. Het inpakken en het rond-
brengen draait dan op volle toeren.

Pierre en Pirouette
Ook in Frankrijk wordt het Sinterklaasfeest 
gevierd door Franse kindertjes. Daar heet 
Sinterklaas Saint-Nicolas. Maar wist je dat 
Hoofdpiet ook een neef heeft in Frankrijk? 
Die neef van Hoofdpiet heet Pierre. Dat is het Franse woord voor Piet. 
Pierre is een echte Franse piet en draagt een alpinopet. Hij is getrouwd 
met Pirouette en werkt vanuit Frankrijk voor Saint-Nicolas. In Parijs, de 
hoofdstad van Frankrijk, staat een heel hoge toren. Deze toren heet de 
Ei�eltoren en is wereldberoemd. Je hebt vast weleens van deze toren 
gehoord. Boven in die Ei�eltoren wonen Pierre en Pirouette. Vanaf hier 
hebben ze een prachtig uitzicht over de hele stad Parijs. Iedere morgen 
ontbijten ze samen op het topje van de Ei�eltoren met versgebakken 
stokbrood, croissantjes en chocoladebroodjes die ze in Frankrijk ‘pain au 
chocolat’ noemen. Pierre en Pirouette houden heel veel van elkaar en zijn 
nog steeds dolverliefd. Samen zorgen zij ervoor dat met Sinterklaas de 
schoentjes van de Franse kindertjes worden gevuld. Alleen gaat dat niet 
via de schoorsteen, welnee! Het gaat ietsie petitsie anders. Zal ik je eens 
vertellen hoe?

De schoentjes van de Franse kindertjes 
Alle Franse kindertjes zetten in sinterklaastijd hun schoentje bij deze 
Ei�eltoren. Hoe worden de schoentjes dan gevuld? De Ei�eltoren heeft 
namelijk geen schoorsteen. Als alle lege schoentjes klaarstaan bij de 
Ei�eltoren, danst Pirouette om klokslag middernacht op 5 december vijf 
rondjes rond de Ei�eltoren, oftewel ze draait pirouettes. Zo is Pirouette 
aan haar naam gekomen. De Ei�eltoren begint dan te schitteren met 
duizenden fonkelende lichtjes, magisch gewoon. Doordat Pirouette 
danst, ontstaat er toverkracht en wordt elk schoentje gevuld met heer-
lijke gevulde chocolade. De Franse kindertjes zijn dol op gevulde choco-
lade. Als ze iets lekker vinden zeggen ze in het Frans “Bon”. De gevulde 
chocolade van Pirouette vinden ze in Frankrijk dubbel zo lekker. Dan 
roepen ze “Bonbon.” Daarom heten gevulde chocolaatjes ‘bonbons’. 

De schurk Charlatan 
Nu is er ook een grote schurk en gemene bandiet in Parijs. Zijn naam is 
Charlatan. Charlatan was stiekem verliefd op Pirouette en dol op 
bonbons. Daarom besloot hij op een dag Pirouette te ontvoeren. Dat 
deed hij op een dag toen Pirouette aan het dansen was bij de Ei�eltoren. 
“Help, help”, riep Pirouette, maar het had geen zin. Charlatan nam Pirou-
ette bruut mee en verstopte haar ergens in Frankrijk. De stad Parijs, 
bekend om haar lichtjes, hulde zich vanaf dat moment in het donker. De 
Ei�eltoren fonkelde niet meer en alles was in diepe duisternis gehuld. 
Pierre was ziek van verdriet en huilde de hele tijd, vanwege de ontvoering 
van Pirouette. Wat moest Pierre nu zonder haar? Maar ook bleven hier-
door de schoentjes voor de Franse kindertjes leeg. Oei, oei, wat een ramp! 
Wat nu?

Sint weet gelukkig raad
Pierre waarschuwde zijn neef Hoofdpiet in Nederland. Hoofpiet wist niet 
wat te doen en vertelde daarop wanhopig aan Sinterklaas over de 
ontvoering. Sinterklaas ontstak in woede toen hij hoorde dat de mooie 
Pirouette was ontvoerd. Stiekem was Sinterklaas ook wel een beetje 
verliefd op de knappe Pirouette. Hij dacht diep na. “Ïk ga zelf naar Frank-
rijk”, besloot de Sint. “Maar niet te paard en evenmin met de stoomboot. 
Ik pak de �ets en ga heel Frankrijk door om Pirouette te zoeken!”
Zo gezegd, zo gedaan. Sinterklaas trok zijn wielrennersbroek aan en 
�etste naar Frankrijk. In Frankrijk deed hij iedere uithoek aan. Van de hoge 
berg de Mont Blanc in de Franse Alpen, tot Nice en Monaco aan de 
blauwe zeekust van de Côte d‘Azur. Van Normandië tot de stad Bordeaux. 
Hij reed vele etappes. Zo ontstond de wielrennerswedstrijd die de Tour de 
France wordt genoemd en nog steeds ieder jaar wordt gereden. Hoeveel 
kilometers Sint ook �etste en rondkeek, hij vond Pirouette maar niet. De 
dief Charlatan had Pirouette heel goed verborgen en opgesloten hoog in 
een torenkamertje van een Frans kasteel. Gelukkig was Pirouette een 
slimme meid. Ze dacht: “Als ik nu ga dansen, dan geeft het kasteel licht.” 
En ja hoor, bij het eerste rondje dansen begon het kasteel al op te lichten. 
Sint kon dat vanuit de verte zien en snelde erheen op zijn �ets. Hij vatte 
Charlatan in de kraag en bevrijdde Pirouette uit haar benarde positie. In 
Parijs vielen Pierre en Pirouette in elkaars armen, huilend van geluk. Char-
latan moest voor straf alle schoentjes in Frankrijk poetsen en daarna alle 
schoentjes in Nederland. Zo, die was nog wel even bezig! Hoofdpiet keek 
streng toe of hij geen enkel schoentje oversloeg. Zo kwam alles toch nog 
goed en kon het sinterklaasfeest weer volop gevierd worden. Iedereen 
een heerlijke sinterklaasavond toegewenst!

Sinterklaas op de fiets door Frankrijk

Regio - Begin december verschijnt 
een boek over veertig jaar banden 
tussen de IJmond en het Poolse 
Wronki. De tweetalige kroniek (Pools 
en Nederlands) gaat in op de 
geschiedenis van de Stichting 
IJmond Helpt Polen, Stichting Medi-
sche Hulp IJmond-Wronki en de 
Stedenband Beverwijk-Wronki.

Er komt een inloopmiddag waar 
(oud-)vrijwilligers een exemplaar 
cadeau ontvangen. Enkele 
honderden vrijwilligers krijgen een 
gratis exemplaar dankzij sponsoring 
door een aantal bedrijven.
En er is een verkoopbalie, waar 
andere geïnteresseerden een exem-
plaar kunnen kopen (€ 20,-). Deze 
uitgave komt niet in de boekhandel.     

De inloopbijeenkomst is op 
woensdag 8 december 2021, van 
14.00 tot 17.00 uur in de hal van het 
Kennemer Theater, Kerkplein 1, 
Beverwijk. Het is een informele 
middag, met maar één ‘o�cieel 
ogenblik’ en dat is aan het begin. 
Dan wordt het eerste exemplaar van 
het boek uitgereikt aan de vijf 
vertalers.   

Scholieren in Wronki hebben ter 
gelegenheid van de uitgave van dit 
boek een tekening gemaakt.
In de hal is een mini-expositie inge-
richt van 115 tekeningen, waarvan er 

16 zijn afgedrukt in het boek.
Het boek belicht in een aantal hoofd-
stukken de voornaamste activiteiten 
tussen 1980 en 2020. Voorts wordt 
aandacht geschonken aan de brand 
in het kindertehuis in Wronki (in de 
nacht van 17 op 18 december 1984, 
de grootste tragedie in de 
gemeente), aan de vlucht van pries-
terstudent Grzegorz Ho�a naar 
Nederland (najaar 1984) en beschrijft 
Tomasz Ziólek, die vanaf 1981 bij de 
vriendschapsbanden is betrokken, 
over zijn ervaringen. Oud-burge-
meester Kazimierz Michalak van 
Wronki is verantwoordelijk voor het 
hoofdstuk ‘Er was zeker een o�ciële 
band...’ en journalist Pawel Bugaj 
schreef de tekst ‘Hulp-vriendschap-
samenwerking’. De Beverwijkse 
ondernemer Jan Boudesteijn neemt 
de lezers in woord en beeld mee naar 
de handelsmissie naar Polen (2006), 
waarbij Wronki uitvoerig werd 
bezocht. Twee voormalige stagiairs, 
Borys Owczarzak (in 2004) en Marcin 
Ziólek (in 1992) beschrijven wat zij in 
de IJmond hebben geleerd. Karolina 
Strózynska-Matuszewska duikt in de 
recente geschiedenis van de samen-
werking als oud-secretaris van de 
Commissie Buitenlandse Betrek-
kingen Wronki.   
Het boek is samengesteld door Wim 
Spruit (ruim veertig jaar betrokken 
Polen in het algemeen en Wronki in 
het bijzonder) en is een uitgave van 

Spruit PR in samenwerking met de 
Stichting Stedenband 
Beverwijk-Wronki.
Op een later tijdstip wordt het boek 
gepresenteerd in Wronki en het zal 
ook dan als cadeau worden gegeven 
aan alle vrijwilligers.  

‘IJmond-Wronki 1980-2020’: oplage 
1.000 ex., 208 bladzijden, formaat 21 
bij 30 cm, harde omslag en glanslami-
naat, genaaid en gebonden, full colour, 
leeslintje, rijk aan foto’s en andere 
illustraties

Reacties: wronkiboek@gmail.com

Jubileumboek ‘IJmond-Wronki 1980-2020’

De omslag van het jubileumboek. 
Foto: aangeleverd

Regio - Dinsdag 30 november 
opende Hare Majesteit Koningin 
Máxima Pieter Teylers Huis, een 
nieuwe vleugel van Teylers Museum. 
Het 18de-eeuwse woonhuis van de 
founding father van het museum is 
na een grondige restauratie openge-
steld voor het publiek. 

Enkele ruimtes van dit unieke Rijks-

monument behoren tot de best 
bewaarde historische interieurs van 
Nederland uit de 18de eeuw. Maar 
het huis is meer dan een reis terug in 
de tijd: bezoekers kunnen er meer 
ontdekken over de Verlichtingside-
alen van Pieter Teyler en hun bete-
kenis voor het nu.

Een bezoek aan Pieter Teylers Huis is 

inbegrepen bij het entreekaartje van 
Teylers Museum. 
Individuele bezoekers kunnen rond-
dwalen op de begane grond. 
Rondleidingen en groepsbezoek 
(begane grond en eerste verdieping) 
worden aangeboden vanaf 1 maart 
2022. 
Boek online via www.teylersmuseum.
nl.

Pieter Teylers Huis geopend 
door Koningin Máxima

Koningin Máxima wordt rondgeleid door directeur Marjan Scharloo. Na de opening van het huis ontving Marjan Scharloo een 
koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jos Wienen. Foto: Martijn Beekman
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

Vrijdagavond 3 december spelen de 
Witte Leeuwen in het BUKO Stadion 
tegen VVV-Venlo in het Oranje. 
Hiermee ondersteunt de club Orange 
the World. Dit is een wereldwijde 
campagne van UN Women onder-
steund door Soroptimist Internati-
onal, Zonta en VVAO in de regio 
Kennemerland. Telstar steunt de 
gelijke rechten voor alle moeders, 
dochters, zusters, tantes en nichtjes 
in de wereld. Pieter de Waard, alge-
meen directeur Telstar: ‘Geweld 
tegen vrouwen komt uit de tijd dat 
het normaal was dat een vrouw 
minder rechten heeft dan een man. 
Die visie, dat kan echt niet meer. 
Mannen moeten een belangrijke rol 
gaan spelen om samen met vrouwen 
de rechten voor mannen en vrouwen 
gelijk te trekken. Zo wordt geweld 
tegen vrouwen voorkomen. Telstar 
zet zich daar graag voor in. Ook onze 
eigen speelsters en ons vrouwelijke 
publiek moeten overal veilig kunnen 
zijn. Want misbruik, stalking, intimi-
datie, het is allemaal geweld tegen 
vrouwen.’
De vier regionale vrouwenclubs 
komen op voor gelijke rechten van 
vrouwen, ieder met een eigen speci-
�eke invalshoek. Zonta promoot de 
actieve deelname van vrouwen aan 
de maatschappij en het beroeps-

leven. Soroptimisten hebben vooral 
gelijke rechten voor vrouwen en 
meisjes hoog in het vaandel staan. 
De VVAO is een kennisnetwerk van 
en voor vrouwen, gericht op econo-
mische en maatschappelijke empo-
werment. UN Women is de organi-
satie van de Verenigde Naties voor 
vrouwenrechten en gendergelijk-
heid. UN Women zet diplomatieke 
druk op regeringen om discrimine-
rende wetten en beleid te 
veranderen.
In de Serie A wordt jaarlijks een 
soortgelijke actie uitgevoerd. Op de 
Internationale Dag voor de Uitban-
ning van Geweld tegen Vrouwen 
door de UN vraagt de Serie A hier 
aandacht voor met de campagne 
#unrossoallaviolenza, ofwel een rode 
kaart voor geweld. Tijdens de speel-
ronde rondom deze internationale 
dag betreden zowel spelers als 
scheidsrechters het veld met een 
rode veeg op hun gezicht. Pieter de 
Waard Telstar: ‘Eigenlijk is het gek dat 
we zo’n signaal in het hele Neder-
landse voetbal niet ook afgeven. 
Nederland is toch zo’n vooruitstre-
vend land. Wij willen dit nu als eerste 
Nederlandse betaald voetbalclub wel 
doen en hopen dat de KNVB en meer 
clubs volgen.’
Foto: aangeleverd

Orange the World

Helaas heeft de regering de maatre-
gelen verlengd waardoor er tot 18 
december geen publiek in het stadion 
mag komen. Nadat Telstar – ADO Den 
Haag in een leeg BUKO Stadion werd 
gespeeld zullen dus ook de thuiswed-
strijden tegen VVV (3 dec), Spaken-
burg(14 dec) en Jong PSV(17 dec) 
zonder publiek worden gespeeld.

Info komende 
wedstrijden

Het begin van de wedstrijd was erg 
rommelig van beide ploegen maar de 
thuisploeg creëerde de mogelijk-
heden. In de vierde minuut kwam de 
eerste kans voor de thuisploeg en nog 
een aantal mogelijkheden tot de 13e 
minuut toen Tugarinov vanuit een 
corner naast kopte en daar de eerste 
kans noteerde voor Telstar. Telstar 
kwam wat meer in de wedstrijd na een 
kwartier spelen en kon via de �anken 
een aantal keer voor het doel komen. 
Maar het blijft moeilijk voetballen 
voor de ploeg van Andries Jonker en 
de thuisploeg wordt steeds gevaar-
lijker. In de 29e minuut was het dan 
eindelijk raak voor TOP Oss. Marga-
ritha schiet de bal in de verre hoek 
achter Elouazzane en zet de 1-0 op het 
scorebord. Telstar blijft de rest van de 
eerste helft erg slordig en TOP Oss 
krijgt zelfs nog de mogelijkheid op 2-0 
maar laat dat gelukkig na.
Kökcü en Liesdek komen in het veld 
de tweede helft en Zakir en Van Velzen 
blijven achter in de kleedkamer. Het 
zorgt direct voor wat gevaar want de 
Witte Leeuwen komen goed uit de 
kleedkamer. Ze krijgen een paar 
mogelijkheden na fouten in de verde-
diging van de thuisploeg. Maar in de 
50e minuut krijgt toch TOP Oss de 
grootste kans nadat Elouazzane onder 
de bal duikt bij een corner maar de bal 
wordt gelukkig gemist bij de tweede 
paal. Hier komt Telstar goed weg. Uit 
de actie daarna wordt Kökcü diep 
gestuurd op en die ligt de bal terug op 

Dijkstra die gelijk uithaalt en de bal 
vanaf rand 16 de verre hoek in krult. In 
de 51e minuut komt daarmee de 1-1 
op het scorebord. Een mooi begin van 
de tweede helft. In de 60e minuut 
krijgt Telstar een vrije trap. Niels van 
Wetten gaat achter de bal staan en 
weet het met een mooi en hard schot 
de doelman lastig te maken. Hij tikt de 
bal over de lat.
Telstar speelt prima maar moet toch 
uitkijken voor de thuisploeg en dan 
met name voor Margaritha die het 
Aktas en Tugarinov knap lastig maakt. 

Twintig minuten voor tijd komt Rein 
Smit in het veld voor Cas Dijkstra en 
even later verlaat Niels van Wetten het 
veld en in zijn plaats komt Roscello 
Vlijter. De wedstrijd kabbelt voort en 
er zijn wel mogelijkheden aan beide 
zijdes. Maar gescoord werd er niet 
meer dus eindstand: 1-1..
Opstelling Telstar: Elouazzane, Aktas, 
Fernandes, van Doorm, Plet, Van 
Velzen(46 Kökcü), Berenstein, Van 
Wetten(77 Vlijter), Dijkstra(72 Smit), 
Zakir(46 Liesdek), Tugarinov
Foto: Pro Shots

Gelijkspel tegen TOP Oss

Vorige week is tijdens de ALV 
Raymond Verpoorten tot nieuwe 
voorzitter van het Businessclub 
bestuur benoemd. Hij neemt 
daarmee de voorzittershamer over 
van Frank Korf. Er is ook een nieuw 
lid toegetreden tot het bestuur, 
namelijk Sandra Niesten. Zij treedt 
toe als vertegenwoordiging van de 
sponsoren van de Telstar Vrouwen 
om o.a. het netwerk van de geza-
menlijke businessclub te versterken 
en met elkaar in contact te laten 
komen.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Raymond Verpoorten (voorzitter)
Dennis van Klooster (penningmeester)
Peter Hussaarts (bestuurslid)

Sylvia Boer (bestuurslid)
Sandra Niesten (bestuurslid) 
Foto: aangeleverd

Nieuwe voorzitter Businessclub
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Regio - In centraal Mali woont de 
Dogon. Hier werkt Partners Pays-
Dogon samen met de Dogon bevol-
king aan betere leefbaarheid. Met 
projecten op het gebied van onder-
wijs, de vergroening van de woestijn, 
water, vrouwen, gezondheid en 
cultuur.
In Galerie Bloemendaal is de einde-
jaars-expositie gewijd aan deze 
bevolkingsgroep. Maak kennis met 

de bijzondere, kleurrijke eigen 
cultuur in de vorm van beelden, 
objecten, rituele gebruiksvoor-
werpen en ook sieraden, kettingen, 
armbanden. 
De opbrengst van de verkochte arti-
kelen komt geheel ten goede aan 
onderwijs, gezondheid en de andere 
goede doelen waar Partners Pays-
Dogon zich al meer dan 25 jaar 
succesvol voor de Dogon-bevolking 

inzet.
Galerie Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 46, 2061 CL Bloemendaal.
Openingstijden van 13 – 17 uur op 
zaterdag 4 december, vrijdag 10 / 
zaterdag 11 / zondag 12 december / 
vrijdag 17 / zaterdag 18 en zondag 
19 december.

Meer informatie: www.partnerspays-
dogon.nl.

Expositie over cultuur van de 
Dogon in Galerie Bloemendaal

Partners Pays-Dogon zet zich al meer dan 25 jaar succesvol in voor de Dogon-bevolking. Foto: aangeleverd

Bloemendaal - Op zondag 5 
december verzorgt Rico Sneller in 
Religieus Centrum De Kapel, Potgie-
terweg 4, 2021 CT in Bloemendaal, 
een lezing met als thema: ‘Synchroni-
citeit of toeval?’
Veel mensen kennen het wel: een 
onbegrijpelijke samenloop van 
omstandigheden zónder eenduidige 
oorzaak. Carl Gustav Jung duidde dit 
soort gebeurtenissen aan als 
‘synchroniciteitservaringen’. Hij 
noemde ze ‘acausaal’. Ze tarten 
immers de normale wetten van de 
causaliteit – en daarmee de weten-
schap, die deze wetten als uitgangs-
punt neemt om verschijnselen te 
kunnen ‘verklaren’. Gek genoeg 
brengen juist synchroniciteitserva-
ringen iets mee wat wetenschappe-
lijk ‘verklaarbare’ gebeurtenissen niet 
kunnen: zin of betekenis, of minstens 

de suggestie daarvan. Volgens Jung 
wijzen synchroniciteitservaringen op 
een andersoortige, dieperliggende 
organisatie van het leven. Ze impli-
ceren een verbondenheid tussen ons 
bewustzijn en de werkelijkheid 
daarbuiten.
Dr Rico Sneller is betrokken bij de 
Mandeville Academy in Gouda en 
het Jungiaans Instituut in Nijmegen. 
Eerder doceerde hij �loso�e en 
ethiek aan de universiteiten van 
Utrecht, Leiden en Eindhoven. Van 
zijn hand verschenen onder andere 
Wilde beesten in de �loso�sche 
woestijn. Filosofen over telepathie en 
andere buitengewone ervaringen 
(Utrecht 2013, met Hans Gerding en 
Hein van Dongen), Perspectives on 
Synchronicity, Inspiration, and the 
Soul (Newcastle 2020) en Het raadsel 
Socrates (Leusden 2021).

Lezing in De Kapel Bloemendaal

Regio - The Dashboard Danglers 
presenteren hun debuutalbum in 
Circus Hakim op zondag 19 
december van 16.00 tot 17.00 uur.

The Dashboard Danglers is in 2019 
opgericht door Jaco van der Steen 
(ex. Dutch Eagles) die er de muziek 
voor componeert. Hij werkt samen 
met Boudewijn de Groot, die het 
leeuwendeel van de (Engelstalige!) 
songteksten schrijft. De muziek laat 
zich omschrijven als ‘Country & 
Americana from the Dutch West 
Coast’. 
De band bestaat uit een mengeling 
door de wol geverfde artiesten die 
hun sporen ruimschoots hebben 
verdiend. The Dashboard Danglers 

gaan met hun show ‘TAKE ME HOME’ 
in januari 2022 de theaters in. 
Het titelloze album is sinds 24 
november online digitaal verkrijg-
baar, maar voor de concertbezoeker 
die wat mee naar huis wil nemen is er 
nu ook de fysieke CD. 
De band zal wat songs van hun 
album en uit hun programma spelen, 
waarna er gelegenheid is voor een 
drankje (als de coronamaatregelen 
dit toelaten).

De band bestaat uit een mengeling 
door de wol geverfde artiesten die 
hun sporen ruimschoots hebben 
verdiend:
Marcel de Groot (o.a. Marcel de 
Groot, Maarten van Roozendaal): 

gitaar en zang
Leon Klaasse (o.a. Powerplay, The 
Analogues, The Pilgrims): drums en 
zang
Martin Bakker (o.a. Het Groot Niet 
Te Vermijden, The Nits): bas en zang
Jaco van der Steen (o.a. The Dutch 
Eagles): gitaar en zang
Rebecca Bakker (o.a. Onderweg 
Naar Morgen, dr’s Deen en Tinus): 
gitaar en zang

Datum en tijd: zondag 19 december 
2021 tussen 16-17 uur 
Lokatie: Circus Hakim, Korte 
Verspronkweg 7-9, 2023 BS, Haarlem

Aanmelden via info@thedashboard-
danglers.com.

The Dashboard Danglers CD 
release party/try-out voorstelling

De band bestaat uit een mengeling door de wol geverfde artiesten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. 
Foto: aangeleverd

In de Werkagenda Mobiliteit Zuid-
Kennemerland en IJmond spreken 
zeven gemeenten en de provincie 
Noord-Holland af wat zij samen doen 
om de regio bereikbaar én leefbaar 
te houden. Het gaat om de 
gemeenten Heemskerk, Beverwijk, 
Velsen, Bloemendaal, Zandvoort, 
Heemstede en Haarlem. Door bevol-
kingsgroei komen er veel inwoners 
bij in deze regio. De drukte op de 
weg neemt daardoor toe. Als het 
reisgedrag en goederenvervoer niet 
veranderen, staan we in 2040 alle-
maal stil. Om nog maar te zwijgen 
over het e�ect van al dat verkeer op 
de leefomgeving.
Gedeputeerde Bereikbaarheid en 
Leefbaarheid van de provincie 
Noord-Holland, Jeroen Olthof: ,,Dat 
zijn uitdagingen, die je alleen samen 
kunt aanpakken. Als je naar het 
strand van Zandvoort wil, kun je als 
reiziger kiezen voor de trein, de bus, 
de �ets of de auto. Wat iemand kiest 
kan afhangen van bijvoorbeeld het 
aantal �etsenstallingen bij station 
Haarlem of Heemstede. Als je thuis of 
onderweg door slimme systemen 
wordt geïnformeerd over de drukte, 
kun je ook nog kiezen voor een 
minder drukke bestemming zoals 
Spaarnwoude of het strand van 
IJmuiden.”

Regionale werkafspraken
Naast bestaande afspraken over 

zaken als openbaar vervoer en door-
�etsroutes, hebben de gemeenten 
en de provincie o.a. afgesproken de 
mogelijkheden om recreanten en 
recreatief verkeer naar de kust te 
spreiden, verder te onderzoeken. 
Daarbij kijken zij o.a. naar de erva-
ringen met het verkeer rondom de 
Formule 1.
Haarlem richt zich o.a. op het verder 
verbeteren van OV-knooppunten en 
verkent de mogelijkheden van een 
zero-emissiezone. En Velsen gaat op 
zoek naar ondernemers die willen 
meewerken aan een proef waarbij 
pakketten aan de rand van de stad 
worden overgeladen op elektrische 
voertuigen. Beverwijk neemt het 
voortouw in een onderzoek naar de 
e�ecten voor het regionale verkeer 
van de ontwikkelingen in de spoor-
zone. Het complete overzicht van 
afspraken staat in de regionale werk-
agenda Mobiliteit Zuid-Kennemer-
land en IJmond op www.noord-
holland.nl.

Regionale werkagenda Mobiliteit 
Zuid-Kennemerland en IJmond
De Regionale Werkagenda is een 
product van de provincie Noord-
Holland en de gemeenten Heems-
kerk, Beverwijk, Velsen, Bloemendaal, 
Zandvoort, Heemstede en Haarlem. 
De agenda wordt jaarlijks geactuali-
seerd en staat op de website van de 
provincie Noord-Holland.

Samen werken aan slim, schoon 
en veilig vervoer in de regio
Hoe houden we het strand van Zandvoort en Bloemendaal bereikbaar? 
Welke knelpunten voor (snel)�etsers kunnen we wegwerken? Waar is een 
zero-emissiezone haalbaar? Gemeenten en provincie slaan de handen 
ineen om de regio Zuid-Kennemerland/IJmond ook in de toekomst bereik-
baar én leefbaar te houden. Daarbij ligt de focus op het aantrekkelijker 
maken van openbaar vervoer en het gebruik van de (elektrische) �ets.

Het complete overzicht van afspraken staat in de regionale werkagenda Mobiliteit 
Zuid-Kennemerland en IJmond op www.noord-holland.nl. Foto: aangeleverd








