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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
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Zeeweg 227 I (0255) 524660 I www.G-Omakelaars.nl

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING

Stormvogels tegen

Amstelveen/Heemraad

ZATERDAG 3 DECEMBER
AANVANG 14.00 UUR

SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
• Zebra Uitzendbureau BV • Van der Vlugt

• Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

(‘Meer op zaterdag’)

‘Het licht in IJmuiden’ gaat shinen als nooit tevoren. Foto: aangeleverd

Door Ingeborg Baumann

Iedereen is blij. Zowel directie als de 
politiek en de cultuurmakers in 
Velsen. En waarschijnlijk ook opge-
lucht dat er een einde komt aan de 
onzekerheid en dat het inmiddels 
lijvige dossier op een schone blad-
zijde kan beginnen. Als alles meezit is 
de verbouwing eind 2025 klaar. 

Mooie toekomst
Directeur Manon Koers is zelfs heel 
erg blij: ,,We zijn ontzettend blij met 
dit besluit van de gemeenteraad. Dat 
de raad hiermee aangeeft hoe 
belangrijk zij het vindt om een breed 
aanbod van podiumkunst, �lm, 
cultuureducatie en talentontwikke-
ling in de gemeente zeker te stellen 
voor de toekomst, is geweldig. Het 
benadrukt ook de waardering voor 
het rijke verenigingsleven in Velsen. 
Het belooft een mooie toekomst 
voor cultuur in Velsen! We zijn blij dat 
we na een lange periode van onze-
kerheid eindelijk met het hele team 
vooruit kunnen kijken en een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
verdere ontwikkeling van het cultu-
rele veld. Eerstvolgende stap is een 
gesprek met de wethouder en 
daarna zo snel mogelijk aan de slag 

met het bouwen van een cultuurge-
bouw waar iedere Velsenaar welkom 
is en waar men elkaar kan ontmoeten 
en genieten van cultuur.’

Bruisend cultuurgebouw
En Jacob Bron, artistiek directeur, 
zegt: ,,Met de uitbreiding van de 
huidige schouwburg tot een brui-
send multifunctioneel cultuurge-
bouw kan het Velsense theater- en 
�lmpubliek genieten van een nóg 
breder aanbod, niet alleen voor de 
grote, maar óók voor de kleine vlakke 
vloer- en �lmzaal. Er komen meer 
mogelijkheden voor onder andere 
lokale makers, talentontwikkeling 
van jong en oud en voor cultuur in 
het onderwijs.”

Hotspot
Maarten Redeker, die heel inventief 
midden in coronatijd het cultureel 
festival Summer Park Session organi-
seerde, steekt zijn blijdschap ook niet 
onder stoelen of banken: ,,Blij voor 
Velsen en de regio, een nieuwe cultu-
rele hotspot waar door jong en oud 
theater, �lm én cultureel onderwijs 
beleefd en bezocht kan worden. 
Waar Velsen opnieuw een spring-
plank en kweekvijver kan zijn voor 
jong talent en talentontwikkeling en 

waar iedereen in en buiten Velsen 
kan gaan genieten van het nieuwe 
culturele hart van de gemeente. 
Wauw!” 

Thuis
En het bestuur van Musicalvereni-
ging Unidos zegt: ,,We zijn heel blij 
met de unanieme stemming van de 
raad en trots dat Stadsschouwburg 
Velsen nog heel lang ons thuis mag 
blijven!’’

Vernieuwde ziel
Gertjan van der Hulst, voorzitter van 
de Culturele Stichting Velser 
Gemeenschap, reageert: ,,Na 2017 
eindelijk weer toekomst voor kunst- 
en cultuur in Velsen. Met een waar 
Huis voor de Cultuur mogen wij 
uitkijken naar een vernieuwde ziel 
van onze Velsense samenleving. 
Eindelijk weer een plek voor koor-
leden, dansers, musici, bandleden en 
scholieren waar de spotlight zich kan 
richten op hun optredens en 
concerten.’’
De schouwburg kan mogelijk niet de 
hele verbouwing openblijven. 
Wethouder Sander Smeets geeft aan 
dat volgende week al een bouwteam 
opgezet zal worden. De aannemer 
zal zoveel mogelijk rekening houden 
met de programmering, zo is het 
mogelijk de renovatie van de huidige 
schouwburg in de zomermaanden te 
doen. De aanbouw hoeft de schouw-
burg niet veel last van te krijgen 
maar een belofte dat de schouwburg 
tijdens al het werk openblijft, kan de 
wethouder niet geven.

IJmuiden - Afgelopen week kwam er een einde aan de al jaren heersende 
onzekerheid omtrent Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen. De 
gemeenteraad was unaniem. Het oude gedeelte van het markante 
gebouw met aan de muur ‘Het Licht in IJmuiden’ wordt gerenoveerd en er 
komt een nieuwe cultuurvleugel met een vlakkevloertheater, een �lm-
zaal, dansstudio’s en kantoren. De Schouwburg kan weer écht gaan 
shinen en het middelpunt worden van het cultuuraanbod in Velsen.

De kogel is door de kerk, Stadsschouwburg 
Velsen wordt Cultuurgebouw
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GRIP OP DE WEG
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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

Inwoners met weinig geld komen in de koude 
maanden in aanmerking voor kleding en 
warme dekens. Als u kledingstukken of
dekens wilt weggeven, is dat ook mogelijk.
De kledingstukken zijn op te halen in
Sluis 751 aan de Lange Nieuwstraat 751 in 
IJmuiden. Als u kledingstukken wilt weg-
geven, is dat op dezelfde locatie mogelijk.
Zonder inkomenstoets en anoniem
gemeente Velsen begrijpt dat het rondkomen 
in deze dure tijd moeilijk is. Dat is heel 
vervelend. Daarom willen wij samen met 
Welzijn Velsen, Buiten Gewoon, OIG-IHD en 
het Sociaal Wijkteam u daar graag bij helpen. 
Wij zamelen kleren en dekens in, controleren 
en wassen die voordat u deze krijgt. Als u 

langskomt, ontvangt u twee kledingstukken 
of een kledingstuk en een deken. Wij doen 
geen inkomenstoets en u blijft anoniem. 
Iedere woensdag vanaf 7 december 2022 tot 
en met 15 februari 2023 kunt u tussen 09.00 
uur en 15.00 uur bij Sluis 751 kleding en
dekens ophalen.
Help andere Velsenaren aan warme 
kleren en dekens
Heeft u te veel kleren en dekens over en wilt u 
andere Velsenaren hiermee helpen?  Kleren 
en dekens zamelen we iedere maandag vanaf 
5 december 2022 tot en met 13 februari 2023 
in. 
U kunt deze afgeven tussen 09.00 uur en 
15.00 uur bij Sluis 751.

Hoe wordt een doorfi etsroute 
nog aantrekkelijker?
Gemeente Heemskerk, Beverwijk en Velsen 
werken aan doorfi etsroutes in de IJmond. 
Dit zijn brede, verkeersveilige fi etspaden 
waar fi etsers comfortabel kunnen fi etsen. 
Op een doorfi etsroute krijgen fi etsers vaak 
voorrang op ander verkeer waardoor ze 
lekker door kunnen fi etsen! We willen de 
doorfi etsroutes nóg aantrekkelijker maken 
met extra hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een 
watertappunt, een toilet langs de route of een 
afdakje om te schuilen bij regen. 

Met deze enquête willen we graag van in-
woners horen welke hulpmiddelen het beste 
zouden helpen. Vul de enquête tot 12 decem-
ber in via de QR-code. 

Samen gaan we voor een duurzaam Velsen!

6  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

De gemiddelde douchetĳ d is 9 minuten. 
Een gezin kan 90 m3 per jaar besparen.
Tip: plaats een leuke douchetimer.

ca.€ 90 per jaar

Douche niet langer dan 
5 minuten

05:00

Orange the World
Gemeente Velsen is #medestander in de 
strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. 
En sluit zich aan bij de internationale cam-
pagne Orange the World. De campagne is op 
25 november van start gegaan en duurt tot
10 december. 

Geweld tegen vrouwen en meisjes is niet 
normaal en kunnen we nooit normaal vin-
den. Gemeente Velsen vindt het belangrijk 
om hier op verschillende manieren aandacht 

aan te geven. Op 25 november heeft burge-
meester Frank Dales de Orange the World 
vlag gehesen op Plein 1945. Daarnaast dra-
gen alle Velsense collegeleden tot 10 decem-
ber een Orange pin. 
Een andere zichtbare uiting is het oranje 
aanlichten van de toren van de Engelmun-
duskerk in Oud-Velsen. Verder vragen we 
aandacht voor de strijd tegen geweld via 
posters en vlaggen op verschillende locaties 
in de gemeente.

Warme kleren of dekens nodig of 
heeft u ze over?
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Gedoogbesluit brandveilig
gebruik Duin- en Kruidberger-
weg 1B en 1C te Driehuis
Het college is van plan een omgevingsver-
gunning brandveilig gebruik te verlenen voor 
de locatie Duin- en Kruidbergerweg 1B en 1C 
te Driehuis. Voordat kan worden besloten op 
deze vergunningaanvraag, moet het ontwer-
pbesluit worden gepubliceerd. Om gebruik 
van de locatie toe te staan voor verlening 
van de omgevingsvergunning brandveilig ge-
bruik, wordt nu een gedoogbesluit verleend. 

Het COA heeft de gemeente Velsen gevraagd 
om deze panden per 1 december 2022 in ge-
bruik te mogen nemen als opvang locatie 
voor minderjarige asielzoekers en statush-
ouders. De brandweer en Bouw- en Woning-
toezicht heeft positief geadviseerd op het in 
gebruik nemen van de panden. En vanwege 

het maatschappelijk belang, het groot tekort 
aan opvangplaatsen voor vluchtelingen in 
Nederland, is besloten in te stemmen met dit 
verzoek. De gemeente Velsen heeft daarom 
besloten om een gedoogbesluit onder voor-
waarden af te geven.

Voor meer informatie over dit gedoogbesluit: 
gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht en 
Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail 
wabotoezicht@velsen.nl. Tegen een gedoog-
besluit staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/
beroep) open. Er kan wel een handhavings-
verzoek bij het college van burgemeester en 
wethouders worden ingediend. 
Tegen het besluit op een dergelijk verzoek 
staan wel rechtsmiddelen open.



Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Industriestraat 28, uitbreiding

milieuactiviteiten (21/11/2022) 
129732-2022

• Snelliusstraat 21, verbouwen tot won-
ing en wijzigen gevels (22/11/2022) 
129953-2022

• Trompstraat 36, bouwen dakopbouw 
en dakkapel (voorkant) (23/11/2022) 
130299-2022

• Lierstraat 50, wijzigen constructie
(intern) (24/11/2022) 131212-2022

• Kennemerlaan 27A, verhuurlogies 
(2 kamers, 2 personen) (25/11/2022) 
131619-2022

• Dokweg 41, bouwen 10 kV gebouw 
(25/11/2022) 131621-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 192, kappen boom 

(20/11/2022) 129181-2022
• Velserbosstraat 2, plaatsen dakkapel, 

dichtzetten gevel en plaatsen raam 
(voorkant) (23/11/2022) 130721-2022

Santpoort-Noord
• J.T. Cremerlaan 66, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (24/11/2022) 130817-2022
• Frans Netscherlaan 4B, brandveilig

gebruik (25/11/2022) 131637-2022
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 34, brandveilig 

gebruik school (22/11/2022) 129811-
2022

Velserbroek
• Roothooftscroft achter Hofgeester-

weg 20, bouwen woning (22/11/2022) 
130001-2022

WELSTAND

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Alexander Bellstraat 33, legaliseren
 gebruik 3 appartementen (22/11/2022)
 128549-2022
Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 36, bouwen aanbouw 

t.b.v. kangoeroewoning (24/11/2022) 
125925-2022

Santpoort-Noord
• Fresiastraat 4, bouwen woning 

(22/11/2022) 113908-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
Santpoort-Zuid
• “Kip en Klaar” van 8 januari 2023 tot 

8 januari 2024, locatie: op de hoek van: 
Blekersveld, Bloemendaalsestraat-
weg en Van Dalenlaan (24/11/2022) 
131223-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Fahrenheitstraat 10, bouwen erker 

(22/11/2022) 119047-2022
• Waalstraat 77, 81, 85 en 87, bouwen

dakopbouwen (22/11/2022) 111700-
2022

• Kennemerstrand 500-778, verlengen 
schanskorven, plaatsen wifi masten 
en aanleggen leidingen (22/11/2022) 
80101-2022

• Platanenstraat 38, bouwen dak-
 opbouw inclusief dakkapel (voorkant)  
 (22/11/2022) 120812-2022
• Siriusstraat 35, wijzigen gebruik van 

garage naar winkel en plaatsen kozijn 
(24/11/2022) 124523-2022

• Kompasstraat 1, vergroten 2e verdiep-
ing en plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(24/11/2022) 78046-2022

• Gerard Doustraat 39, bouwen dak-
 opbouw (24/11/2022) 127040-2022
• Reigersbossenlaan 43, plaatsen dakka-

pel (voorgevel) (24/11/2022) 113452-
2022

Velsen-Zuid
• Stelling 38, bouwen schuur 

(24/11/2022) 124533-2022
• Dr. Kuyperlaan 34, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (24/11/2022) 120955-2022
Velserbroek
• Zandhoornbloem 5, plaatsen dakkapel-

len (voor- en achterkant) (24/11/2022) 
122817-2022

• Galle Promenade 60, plaatsen 4 split 
aircounits (24/11/2022) 81762-2022

• Bagijnenkamp 8, vergroten 1e verdiep-
ing en plaatsen dakkapel (achterkant) 
(24/11/2022) 115761-2022

Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1B, 1C en 1D 

(paviljoens 1, 2 en 3), wijzigen gebruik 
naar tijdelijke opvang (5 jaar) voor 
minderjarige asielzoekers en statush-
ouders (29/11/2022) 108390-2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
– uitgebreide procedure
Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1B en 1C te 

Driehuis, het brandveilig gebruiken 
van een opvanglocatie voor minder-
jarige asielzoekers en statushouders 
(29/11/2022) 113447-2022

Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Tweestrijd”, op 22 t/m 25 november 

2022 van 07:30 tot 22:00, locatie:
 Eenhoornstraat 169 (21/11/2022)  
 120829-2022
IJmuiden en Santpoort-Noord
• “Tatta de Film”, op 22 november 2022 

van 08:30 tot 17:00, locatie: Waalstraat 
34, Slingerduinlaan 6 te en Duin- en 
Kruidbergerweg 79 (21/11/2022) 
127027-2022

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Nieuwjaarsduik 2023’, op 01 januari 

2023 van 12:30 tot 13:30 uur, locatie: 
Kennemerstraan 172 (22/11/2022) 
89932-2022

Santpoort-Zuid
• ‘Sinterklaasloop” op 27 november 2022 

van 10:45 tot 13:00 uur, locatie: Route 
Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid 
(24/11/2022) 109334-2022

Overige bekendmakingen 
• Ophe¥ en van de onverplichte fi et-

spaden in Velserbeek en te wijzigen in 
voetpaden waar fi etser welkom zijn.

• Ophe¥ en van de fi ets/bromfi etspaden 
kruising Broekerdreef-Zeilmaker-

 straat -op-afrit N208 en de rijbaan van
 de Broekerdreef tussen het punt direct 
 ten westen van de kruising Broeker- 
 dreef-Meubelmakerstraat-op- afrit
 N208 in noordoostelijke richting
 toegankelijk te maken voor brom-
 fi etsers en gehandicaptenvoertuigen  
 met motor.

8 december sessies vanaf 19.30 uur
Voor aanvang van de vergadering  zijn er 
vanaf 19.00 uur raadsleden aanwezig om u 
welkom te heten in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. 
U kunt dan in gesprek met de aanwezige 
raadsleden en steunfractieleden. 

Sessie:   Programma wonen en woning-
bouw  (vanaf 19.30 uur in Raadzaal)
Sessie:   Wonen & woningbouw priori-
tering (aansluitend na eerste sessie in 
Raadzaal)

Het thema ‘wonen & woningbouw’ heeft 
deze bestuursperiode hoge prioriteit, zowel 
bij de gemeenteraad als bij het college. Het 
college gaat hierover in twee aansluitende 
sessies in gesprek met de gemeenteraad.

In de eerste sessie neemt het college de 
raad, door middel van  een presentatie, mee 
in het programma wonen & woningbouw. 

Hierbij wordt o.a. verteld wat de aanpak 
is en waar men tegen aan loopt om de 
doelstellingen te realiseren. 

In de tweede sessie gaat het over de priori-
tering. De gemeenteraad heeft in het raad-
sprogramma vastgelegd snel in gesprek te 
willen over ontwikkellocaties, waarmee 
de woningbouw kan worden versneld. De 
gemeenteraad wordt aan de hand van stel-
lingen meegenomen in de dilemma’s waar 
de gemeente voor staat. Het doel van de 
stellingen is om de raad een beter beeld van 
de mogelijke afwegingen te geven. 

Sessie:   Aan de slag met aanbevelin-
gen rekenkamerrapport ‘De sturing 
op grote projecten’ (vanaf 19.30 uur in 
Schoonenbergzaal)

De rekenkamercommissie heeft een 
onderzoek uit laten voeren naar de sturing 
op grote projecten in de gemeente Velsen. 

Dit zijn projecten waarmee veel geld is 
gemoeid en waarvoor veel ambtelijke inzet 
nodig is om alles in goede banen te leiden. 
De aanbevelingen uit dit onderzoek 
zijn overgenomen door de gemeenter-
aad. Afgesproken is dat het college het 
gesprek met de raad aan gaat om kaders en 
spelregels voor grote projecten te bepalen. 
Met deze input kan het college verder in-
vulling geven aan de aanbevelingen uit het 
rekenkamerrapport.

Sessie:   Multifunctionele accommo-
datie Velserbroek (MFA Velserbroek) 
(vanaf 21.30 uur in Raadzaal)

In januari 2021 stemde de raad in met het 
voorstel om het bibliotheekpand in Vel-
serbroek te veranderen in een multifunc-
tionele accommodatie (MFA Velserbroek). 
De raad stelde een krediet van
€ 2,2 miljoen beschikbaar. Het college 
heeft het plan nu verder uitgewerkt. De 

raad wordt nu gevraagd met de uitvoering 
van het uitgewerkte plan in te stemmen en 
het defi nitief beschikbaar te stellen. 

Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies.
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot don-
derdag 8 december, 12.00 uur aanmelden 
via e-mail: griª  e@velsen.nl of via telefoon, 
0255 567251. 

Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan tot donderdag 8 december, 12.00 
uur schriftelijk een reactie worden gegeven 
via de mail naar griª  e@velsen.nl. 

De raadsleden ontvangen uw reactie dan 
nog vóór de vergadering.  Ga voor meer in-
formatie over bovenstaande onderwerpen 
en stukken naar velsen.raadsinformatie.nl.

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 8 DECEMBER

Bekendmakingen

Na de verkiezingen van afgelopen 
maart sprong ik letterlijk een gat in de 
lucht. Gekscherend word ik nog steeds 
in het stadhuis wel ééns Kangoeroe 
genoemd. Het voelt als enorme eer 
om met voorkeursstemmen gekozen 
te worden voor de gemeenteraad en 
tegelijkertijd brengt het ook een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel met zich 
mee.  Zeker als één van de jongste in de 
raad, als één van de drie raadsleden uit 
Velserbroek. Mijn naam is Lucas Boe-
lé, raadslid namens D66 Velsen, 23 jaar 
oud, geboren en getogen in mijn dorp, 
Velserbroek. 

Betrokken, bevlogen en benaderbaar. Dat zijn 
voor mij de komende tijd mijn kernwoorden 
in de raad. Betrokken in de samenleving door 
zichtbaar en benaderbaar te zijn. In gesprek 
zijn, dat is voor mij de kern van politiek. De sa-

menleving zijn wij niet als individuen. De sa-
menleving vormen wij samen. Wij hebben een 
gedeelde verantwoordelijkheid om niemand 
achter ons te laten. Ook het inzetten voor de 
maatschappij om ons heen door bijvoorbeeld 
vrijwilliger te zijn bij de lokale vereniging of 
als burgerhulpverlener. Die betrokkenheid bij 
de maatschappij die past bij mij.
De komende periode staan wij als gemeente 
voor grote uitdagingen. Op het gebied van 
sport, wonen, veiligheid, zorg en onderwijs. 
Problematiek waar iedereen iets van merkt. 
Ook ik zie om mij heen jongeren die noodge-
dwongen langer thuis wonen, omdat er geen 
bereikbare woning beschikbaar is. Ouderen 
die in de avond niet altijd meer over straat 
durven. Huishoudens die moeite hebben om 
aan het einde van de maand rond te komen. 
Kinderen die vanwege fi nanciële overwegin-
gen niet kunnen sporten. Uitdagingen die wij 
ook samen moeten aanpakken, waarbij een 

speciale opdracht ligt voor ons als gemeente-
raad. 
Het is daarom belangrijk om dingen te rege-
len voor onze prachtige gemeente. Sportver-
enigingen betalen volgend jaar bijvoorbeeld 
mede dankzij het samenwerken in de raad 
geen verhoogde huur. Ook is er volgend jaar 
een voortzetting van het regenboogbeleid. 
Het is belangrijk om samen te kijken naar de 
mogelijkheden en niet te stranden in je eigen , 
maar samen vooruit. 
Het is alweer bijna december, een speciale 
maand. Zeker nu. Mocht hij langskomen, dan 
wens ik u allereerst een fi jn Sinterklaasfeest. 
En ik hoop dat ik de komende periode samen 
met de gemeente en haar inwoners nog een 
sprong mag maken, want samen komen wij 
verder.  
Wilt u reageren of in gesprek dan sta ik daar 
graag voor open! Email: lboele@velsen.nl

Raadscolumn Lucas Boelé (D66 Velsen): 
Samen verder komen



Vanaf 7 januari 2023 zal de Velserbroek een markante sport-
vereniging rijker zijn.

Kennemer Keien neemt dan zijn intrek in Het Polderhuis en biedt 
valide en mindervalide sporters rolstoelhockey aan voor alle leeftij-
den. De vereniging bestaat al 37 jaar en biedt deze sport aan op alle 
niveaus, van de landelijke hoofdklasse t/m de laagste 3e klasse. Ie-
dereen is dus welkom, waar prestatie en plezier hand in hand gaan. 
Zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur wordt er getraind, er zijn 2 varian-
ten: handbewogen en elektrische hockey.

Het spel wordt gespeeld op een afgezet veld, met speciale boar-
ding. Bij handbewogen hockey mag iedereen meedoen, ook als je 
zelf geen rolstoel hebt. Bij de elektrische hockey is er een mogelijk-
heid om een vaste stick (T-stuk) op je eigen rolstoel te bevestigen.

De ervaren spelers laten zien alsof het vrij makkelijk is, maar wij 
dagen je uit, kom eens langs.
Zaterdag 21 januari organiseren zij een landelijk bekertoernooi voor 
de hogere teams, waarbij het er erg fanatiek aan toe zal gaan.

Kijk voor meer informatie op www.kennemerkeien.nl.

Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI)

Dubbel6Kamp 
Het jaarlijkse Dubbel6Kamp komt er weer aan! Woensdag 28 en 
donderdag 29 december organiseren de buurtsportcoaches van 
Stichting SportSupport Kennemerland weer twee spetterende 
sportdagen voor kinderen uit groep 3 t/m 8. 

Woensdag 28 december 2022 wordt er een ochtend- en een mid-
dagprogramma aangeboden aan de leerlingen van groep 3, 4 en 5. 
De teams bestaan uit minimaal 6 leerlingen en een begeleider.
Ook op donderdag 29 december 2022 wordt er een ochtend- en 
een middagprogramma aangeboden maar dan voor leerlingen uit 
de groepen 6, 7 en 8. De teams bestaan uit minimaal 8 leerlingen 
en een begeleider.

Tijdens het Dubbel6Kamp speel je als team 6 verschillende spellen. 
Voor ieder spel kun je punten verdienen. Natuurlijk zullen er beken-
de spellen terugkomen, zoals stormbanen en een estafette spel, 
maar er zullen dit jaar ook weer nieuwe spellen aan bod komen. 
Tijdens dit evenement kun je punten verdienen voor het team wat 
het fraaist verkleed is, deze punten tellen mij voor de sportiefste 
school verkiezing. Ook is er een fairplay prijs, een poedelprijs en 
een prijs voor het team dat eerste wordt. 

Inschrijven gaat als compleet team en in principe via school, dus 
zorg voor een leuk groepje kinderen, verzin een originele team-
naam en -outfit en geef dit door op school. Per team wordt een 
begeleider gevraagd als voorwaarde om mee te kunnen doen. 

Wij zoeken nog vrijwilligers die op de dag zelf de spellen willen 
begeleiden, meld je aan bij tvdzee@sportsupport.nl.

Wij zien jullie graag tijdens de 48e editie van het Dubbel6Kamp. 
Kijk voor meer informatie op www.sportpasvelsen.nl/dubbel-
6kamp-2022.

In de maand november stonden er twee schoolsporttoernooien 
voor de basisscholen op de sportkalender en met plezier kijken 
wij terug op deze geslaagde toernooien. 

Woensdag 2 november hebben ruim 220 kinderen deelgenomen 
aan het schoolschaatsen op de ijsbaan in Haarlem. De lessen werden 
gegeven door de trainers van Winterkoninkje IJsclub Haarlem om 
iedere leerling op zijn eigen niveau kennis te laten maken met de 
schaatssport. Na deze les is er ook veel plezier beleeft tijdens het vrij 
schaatsen en is iedereen na afloopt van het toernooi beloont voor 
de inzet met een echt schaatsdiploma. 

Woensdagmiddag 16 november was het jaarlijkse damtoernooi in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis. Met dank aan damclub IJmuiden 
kon het toernooi na twee jaar van afwezigheid eindelijk weer door 
gaan en dit onder toeziend oog van vele enthousiaste toeschou-
wers. Er is door de teams van de scholen gestreden om een plaats in 
de top 3. Naast deze spannende strijd was er ook veel ruimte voor 
individueel spelplezier en zijn er veel verschillende prijzen gewon-
nen door de kinderen. 

Terugblik schoolschaatsen en -damtoernooi
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Wij zijn ook te volgen via:

Wil je gezonder leven? Zit je 
boven een gezond gewicht 
en ben je gemotiveerd daar 
iets aan te doen? Dan is de 
het volgen van een leefstijlin-
terventie mogelijk iets voor 
jou! De leefstijlcoaches die 
in de gemeente Velsen actief 
zijn ondersteunen hierbij en 
regelmatig starten er nieuwe 
groepen!

Een tweejarig programma met groeps- en individuele begeleiding. 
Het is gericht op het behalen van gezondheidswinst. Er is aandacht 
voor thema’s zoals voeding, beweging, ontspanning, slaap en 
gedragsverandering.

Wat zijn de kosten?
Het wordt vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen eigen 
risico van toepassing. Kortom, voor alle Velsenaren is het helemaal 
kosteloos!

Nieuw
Vanaf 2023 start in Velsen de interventie ‘Voel je goed!’ in samenwer-
king met Welzijn Velsen. Dit is speciaal voor iedereen die behoefte 
heeft aan adviezen in makkelijke taal waarvoor tijd en aandacht is. 
Extra fijn wanneer er sprake is van beperkte gezondheidsvaardig-
heden eventueel in combinatie met laaggeletterdheid. Het bestaat 
uit 20 lessen in kleine groepjes en individuele begeleiding door de 
diëtiste. Het duurt een halfjaar en is ook kosteloos te volgen.

Meer informatie
Kijk op de website www.gli-velsen.nl voor de mogelijkheden. Daar-
op staan ook alle leefstijlcoaches die in Velsen actief zijn!

Wil je alvast in beweging komen? Velsen heeft een gevarieerd sport- 
en beweegaanbod. Bekijk de gids op: www.sportpasvelsen.nl/
sport-en-beweegaanbod-2022

Kennemer Keien in Het Polderhuis

De provincie Noord-Holland 
stelt 2 miljoen euro beschik-
baar voor sportverenigingen 
die hun accommodatie willen 
verduurzamen. De regeling 
werd eerder al opengesteld 
en bleek een groot succes. 
Nieuwe aanvragen kunnen 
vanaf 9 januari 2023 worden 
ingediend.

De subsidie kan besteed worden 
aan bijvoorbeeld zonnepanelen, 

LED verlichting, isolatiemate-
riaal, apparatuur voor warm-
te-koude terugwinning, een 
warmtepomp en HR-glas. Naast 
sportverenigingen kunnen 
ook beheersstichtingen van 
sportaccommodaties subsidie 
aanvragen. Het maximaal aan te 
vragen bedrag is €25.000. De re-
geling staat open van 9 januari 
tot 31 maart 2023 en kan via het 
subsidieloket van de provincie 
worden aangevraagd.

2 miljoen euro voor verduurzamen 
sportaccommodaties
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IJmuiden - Hierbij weer het nieuws van DCIJ van 
de afgelopen week: ,,Tegen de directe concur-
rent voor een plek op het podium speelde DCIJ 
thuis tegen 020. Het zou een lastige wedstrijd 
worden waar we op de helft van de borden een 
veel sterkere tegenstander tro�en. Jacqueline 
verloor snel maar toch op een mooie manier. 
Haar tegenstander liet een schijfwinst toe maar 
kon counteren met een vijfklapper naar dam. 
Kees, Krijn en Wim speelden gelijkwaardig naar 
remise. Daarna scoorde Max voor ons de gelijk-
maker. Met een mooi klein o�er brak hij door het 

centrum van zijn opponent. Jan Maarten ging 
vol in de omsingeling maar dat ging mis. Jesse 
maakte weer gelijk waar zijn riskante spel werd 
beloond. Op het einde bleek 020 toch de betere. 
Bram leek compensatie te hebben voor een 
schijf achter, maar kon het niet meer goed 
maken. 
Cees stond slecht maar wist zich te redden. 
Conall verweerde zich goed maar ging uiteinde-
lijk ten onder. Met deze nederlaag valt DCIJ uit 
de top 3 en kan promotie helaas wel vergeten’’, 
aldus het verslag. 

Velserbroek - Het was afgelopen weekend voor 
VSV zaak om winstpunten te scoren zodat de 
concurrentie verder op afstand kon worden 
gezet. De zaterdag 1 moest thuis tegen hekken-
sluiter United Davo aantreden, waarbij het 
binnenhalen van de 3 punten dus een must was. 
Alhoewel United via een prachtige goal op voor-
sprong kwam, was in het vervolg het krachtsver-
schil te groot, waardoor VSV nog voor de rust de 
zaak op orde kon zetten met doelpunten van 
Remco Knol, Jorian Faassen en Max Hummel.

(3-1) Na de rust was Justin Kunst nog tweemaal 
trefzeker waardoor VSV met een afgetekende 5-1 
overwinning de wedstrijd afsloot. Zaterdag staat 

de lastige uitwedstrijd tegen koploper Olympia 
op het programma maar VSV in de huidige vorm 
kan zeker voor een verrassing zorgen. De zondag 
1 reisde niet geheel gerust naar Krommenie af 
omdat de ‘plaatselijken’ eigenlijk te laag op de 
ranglijst staan in relatie tot de kwaliteit die zij 
bezitten. Die vrees was ongegrond, want Bart 
Veldhuis was met 2 doelpunten weer belangrijk 
voor het team en Joey Meijer en Bram Hillenaar 
tro�en eveneens het doel. Krommenie was 
slechts 1 keer doeltre�end, waardoor VSV met 
een ruime 1-4 overwinning weer huiswaarts kon 
keren. Zondag moet op papier thuis TOG over-
wonnen worden en de afsluiting van 2022 zal uit 
tegen Swift zijn, die ook strijden voor promotie.

Mega winst voor VSV. Foto: aangeleverd

VSV pakt de volle winst

IJmuiden valt uit top 3 na 
terechte nederlaag

Max scoorde de gelijkmaker. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Op het moment van schrijven is Velsen gehuld in een dikke mist. 
En dat levert doorgaans mooie foto’s op van bomen, weilanden en ander 
natuurschoon dat daardoor een geheimzinnige uitstraling krijgt. Dat ook een 
�at, midden in Zeewijk op de Schiplaan, een heel mooie, bijna mysterieuze, 
foto oplevert bewijst deze van Tanja Schuhmann. Het gebouw lijkt uit de 
wolken op te rijzen.

THUIS IN SANTPOORT

Door: Annette Koster

Fietsend of wandelend uit druk Haarlem daalt er een weldadige rust op je 
neer als je het �ets- en voetpad langs de Jan Gijzenvaart op gaat. Rechts 
weilanden met koeien en ganzen, in het water eenden en links volkstuin-
tjes. In de verte de contouren van Santpoort-Zuid. Dit pad heet het Scho-
terkerkpad, een naam met een interessante geschiedenis. De rooms-
katholieken uit Jan Gijzenvaart behoorden vanaf 1840 bij de parochie van 
Schoten, toen een zelfstandig dorp, nu Haarlem-Noord. In 1857 werd de 
St Bavokerk gebouwd, de huidige Mariakerk aan de Rijksstraatweg. De 
meeste mensen liepen naar de kerk over het pad langs de Jan Gijzenvaart. 
Dit pad liep over het enorme landgoed Spaar en Hove. In 1859 werd de 
buitenplaats verkocht en om zeker te weten dat de kerkgangers van het 
pad gebruik konden blijven maken, besloot het kerkbestuur de strook 
land langs de Jan Gijzenvaart te kopen. Van toen af heette het pad 
Kerklaan, later Schoterkerkpad. Rest de vraag waarom het pad in de 
volksmond ‘het Zwarte Pad’ is gaan heten. Dit is te danken aan het Provin-
ciaal Ziekenhuis dat halverwege de twintigste eeuw onder het pad een 
buis had laten aanleggen om gas van de Schoter gasfabriek naar het 
ziekenhuis te transporteren. Het ziekenhuis werd toen verantwoordelijk 
voor het onderhoud van het pad en gebruikte kolengruis voor de verhar-
ding en het dichten van gaten. Het Schoterkerkpad is nu niet zwart meer, 
maar nog steeds wel de mooiste verbinding tussen stad en dorp.
Stichting Santpoort

Een prachtig pad tussen Haarlem 
en Santpoort

Foto: Tialda Willems

Velsen - Van buiten bezig zijn krijg je 
nieuwe energie en leuke sociale 
contacten. Daarom is BuitenGewoon 
een tuinproject gestart in Velserbroek 
en IJmuiden. Wie na deze sociaal stille 
tijd behoefte heeft aan gezelschap en 
leuke dagbesteding, is welkom in een 
van de tuinen. Ook in de herfst- en 
wintermaanden is er genoeg te doen.

Aan de slag met de natuur
Groene vingers of niet; in de tuin van 
BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Zo kun je zelf groente en fruit 
verbouwen of simpelweg gezellig 
met elkaar kletsen. Op dinsdagmid-
dagen worden er workshops bij de 
Brulboei georganiseerd. In december 
staan fermenteren, pekelen en 
inmaken als thema centraal en in de 
laatste week van december worden 
er verschillende kerst activiteiten 
georganiseerd.

Creatieve Activiteiten
BuitenGewoon heeft vele doorlo-
pende creatieve activiteiten. Zo is er 

beeldhouwen, zeep maken, kaarsen 
maken en schilderen. Komende 
maanden is er op woensdag 
middagen bijvoorbeeld de epoxy 
activiteit. Met epoxy worden er onder 
andere kunstwerken, sieraden, sleu-
telhangers en kaarsen houders 
gemaakt.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag van 
9.00 tot 17.00 uur; en op donder-
dagen van 9.00 tot 13.00 uur 
geopend. De lunch is inbegrepen. In 
Velserbroek (locatie Galle Prome-
nade) kun je dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur de handen uit de mouwen 
steken. Ook hier wordt voorzien in 
een gezonde lunch.

Meld je aan
Zin om te tuinieren, creatief bezig te 
zijn of help je graag als vrijwilliger? 
Meld je aan of vraag om meer infor-
matie via aanmelden@st-bg.nl of 023 
5831511.

Activiteiten in Velserbroek en 
IJmuiden met BuitenGewoon

BuitenGewoon heeft vele doorlopende creatieve activiteiten. Foto: aangeleverd

Velsen - Op zaterdagavond 17 
december zingt het Popkoor Decibel 
en speelt het Soli Klein Orkest geza-
menlijk kerstmuziek, zowel moderne 
als traditionele liederen. Muzikanten 
van het Soli Klein Orkest spelen een 
aantal kerstliederen, de koorleden 
van popkoor Decibel zingen kerst-
nummers. Een aantal ervan worden 
gezamenlijk uitgevoerd. Popkoor 
Decibel is een gemengd koor dat 
werd opgericht in 1998 en heeft 45 
leden. Het repertoire bestaat voorna-
melijk uit popsongs, van Golden 
Oldies tot hedendaagse hits. 
Aswintha is de dirigente van popkoor 

Decibel. Sinds de oprichting staat het 
koor onder haar leiding. Michael 
Jansse is op piano de vaste bege-
leider. Soli bestaat uit enthousiaste 
leden van jong tot oud. De vereni-
ging is in 1909 opgericht in Driehuis 
en is altijd een belangrijke culturele 
factor in de omgeving van Driehuis 
geweest. Het orkest staat onder 
leiding van Henk Veldt. Zaterdag 17 
december om 20.00 tot 22.00 uur in 
de grote zaal van het Soli Muziekcen-
trum, Kerkpad 83, 2071 CX Sant-
poort-Noord. Kaarten á 10 euro zijn 
te bestellen via https://winkel.soli.nl/. 
Zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Dubbelconcert Soli Kein Orkest 
en Popkoor Decibel

 Foto: Tanja Schuhmann

Tekst en foto: Arita Immerzeel

IJmuiden aan Zee - Zaterdagmiddag 
daalde de gevoelstemperatuur op de 
Zuidpier tot enkele graden boven nul 
en de wind wakkerde aan. Voor wie 
er goed op gekleed was, bleek er veel 
te beleven. Tientallen vogelaars en 
fotografen, wandelaars, �etsers en 
vissers waren getuige van maar liefst 
drie loodsboten, die een enorme 
bulk carrier van Polsteam op volle 
zee aan hun banden legden en lang-
zaam, maar zeker tussen de pieren 
naar een veiliger plek loodsten.

Opgerezen uit de wolken

Zuidpier Sinterklaasloop 
Suomi
Regio - Zondag 27 november kon 
iedereen weer meedoen met de 
Sinterklaasloop. Gestart werd vanaf 
de Atletiekvereniging Suomi en het 
parcours liep langs de rand van de 
Kennemerduinen. Het was niet 
bepaald prettig weer om te hard-
lopen maar zo te zien heeft iedereen 
zich toch vermaakt. Ook de Pieten en 
hopelijk ook de pappa’s en mamma’s 
die hun kroost begeleidden.

Pietendag 
op Boerderij 
Westerhoeve
Santpoort-Noord - Op Zaterdag 
3 december van 9.30 tot 13.00 
uur kan je een pietendiploma 
halen op de boerderij. Loop het 
pietenparcours tussen de koeien 
en drink samen met de pieten 
warme chocolademelk met wat 
lekkers. Boerderij Westerhoeve/ 
Santpoorts Weidevlees Midden-
duinerweg 80 Santpoort. 
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LEZERSPOST

,,Ik las vorige week nog in deze 
krant dat de gemeente hard op 
weg is een duurzame, klimaatbe-
stendige gemeente te worden. 
Maar dat klopt volgens mij niet, 
zeker niet als ik het afmeet aan het 
aantal laadpalen in IJmuiden en al 
helemaal niet als ik het afmeet aan 
de tijd die het kost om een 
publieke laadpaal geplaatst te 
krijgen. Wat is het geval?
Ik ben op 1 juni 2020 in de 
gemeente komen wonen en wel op de Oranjestraat in IJmuiden. In maart 
van dat jaar heb ik alvast een publieke laadpaal aangevraagd omdat er 
geen laadpaal in de directe omgeving te bekennen was. Dit is keurig 
bevestigd door MRA-Elektrisch die voor de gemeente Velsen (en veel 
andere gemeenten) de laadpalen regelt. Om een heel lang verhaal kort te 
maken: de laadpaal is de afgelopen zomer aangelegd (naast het Thalia 
Theater) maar kan tot op heden niet gebruikt worden doordat de aanslui-
ting nog niet geregeld is. Dit wordt aangegeven door een sticker (zie 
foto). Ondertussen houdt de laadpaal nu sinds de zomer dus twee 
normale parkeerplekken bezet. Want het bord dat er alleen door elektri-
sche voertuigen geparkeerd mag worden, staat er al wel. Ondanks talloze 
telefoontjes, mailtjes en beloftes, komt de gemeente Velsen zijn afspraken 
niet na en is dus niet in staat binnen anderhalf jaar een werkende laad-
paal te installeren. De gemeente levert daarmee een wanprestatie en is 
dus in mijn ogen helemaal niet hard op weg om een duurzame, klimaat-
bestendige gemeente te worden!’’
Hartelijke groet, Roelof Pieters

Klimaatbestendig? 

IJmuiden - Frans van Roode is al elf 
jaar zelfstandig ondernemer en eige-
naar van zijn eigen loodgietersbedrijf 
Van Roode Installatie & Montage te 
IJmuiden. Van Roode is gespeciali-
seerd in de totaalrenovatie van 
badkamer of toilet. Maar ook in 
dakwerk, lood- en zinkwerk, centrale 
verwarming, riolering, gas en water. 
Tijdens al die werkzaamheden wordt 

ouderwets persoonlijk contact met de 
klant gecombineerd met echt 
vakmanschap. Frans van Roode is 
inmiddels de zestig gepasseerd en al 
vanaf de leeftijd van 18 jaar werkzaam 
als loodgieter, dus die weet wel waar 
hij het over heeft. Hij werkte eerst 
voor een baas en maakte in 2011 de 
overstap naar een eigen bedrijf. Van 
Roode Installatie & Montage was 

Frans en Kelvin verenigen hun krachten. Foto: aangeleverd

Van Roode gaat samenwerken 
met jongste zoon

geboren. Een eenmansbedrijf dat 
staat voor kwaliteit, vakmanschap en 
service. Dat eerste, het zijn van een 
eenmansbedrijf, gaat veranderen. 
Frans heeft twee zonen, de oudste is 
kok en zijn jongste zoon Kelvin is 
elektricien. Ook iemand met handige 
handjes dus. Op een gedenkwaardige 
avond kwam het gesprek tussen 
Kelvin en Frans op het runnen van 
een eigen bedrijf. Kelvin zou best ook 
een eigen zaak willen beginnen maar 
zag het niet zo zitten dat helemaal 
alleen te gaan doen. Frans zegt: ,,En 
toen kwam ik met het voorstel om 
samen te gaan werken in het bedrijf, 
ik als loodgieter en Kelvin als elektri-
cien.’’ En dat is natuurlijk een heel 
goede combinatie, zowel voor de 
klanten als voor vader en zoon. Kelvin 
was meteen enthousiast en samen 
zeggen ze: ,,Zo gezegd zo gedaan, 
met het oude logo in een nieuw jasje 
zijn we er klaar voor en kunnen we 
niet wachten om in het nieuwe jaar er 
tegenaan te gaan. Met z’n tweeën en 
met alle kennis en kunde in zowel 
installatiewerkzaamheden als elektri-
cien gecombineerd.’’ Per 1 Januari 
2023 gaan zij samen verder in het 
bedrijf Van Roode Installatie & 
Montage. www.vanroodeinstallatie.nl 

IJmuiden - Op woensdag 21 
december worden het gebouw aan 
de Briniostraat en het schoolplein van 
het Technisch College Velsen en het 
Maritiem College IJmuiden (De 
Noostraat) omgetoverd in magische 
wintersferen voor de jaarlijkse Kerst-
markt. Er zijn onder meer kramen met 
lekker eten en drinken, prachtige 
lichtjes, cadeautjes en versieringen, 
mooie muziek en de Kerstman, 
kortom; alle ingrediënten voor een 
gezellige Kerstmarkt zijn aanwezig. U 
bent van harte welkom tussen 16.30 
en 20.00 uur. De opbrengst van deze 
editie zal worden gebruikt voor een 
donatie aan Kerbert Dierentehuis 
IJmuiden en voor het opknappen van 
het schoolplein.

Kerstmarkt bij Technisch College 
Velsen en Maritiem College IJmuiden

Magische wintersfeer op de jaarlijkse 
Kerstmarkt. Foto: PixabyVelserbroek - Op woensdagavond 

23 november vond een workshop 
vroegsignalering van kwetsbare 
ouderen plaats in het Polderhuis in 
Velserbroek. Tijdens de workshop 
stond de volgende vraag centraal: 
wat doe je als je je zorgen maakt om 
een ander? In Velserbroek wonen, 

net als in de rest van Nederland, rela-
tief gezien steeds meer ouderen. Het 
is daarom belangrijk om op elkaar te 
letten en eventueel hulp in te roepen 
als de situatie daarom vraagt. Tijdens 
de workshop zijn verschillende 
vormen van kwetsbaarheid naar 
voren gekomen, zoals ouderdom, 

De workshop was een succes. Foto: aangeleverd

Foto: aangeleverd

Geslaagde workshop 
vroegsignalering kwetsbare ouderen

ziekte en eenzaamheid. Een belang-
rijk aandachtspunt van de workshop 
was dementie. Het taboe en de 
schaamte rondom dementie is groot, 
waardoor betrokkenen zo lang 
mogelijk proberen te verbloemen 
dat er mogelijk sprake is van 
dementie. Terwijl vroegtijdige hulp 
en ondersteuning juist zo belangrijk 
is. Twijfel je en zoek je iemand die 
met je mee kan denken? Schakel dan 
het Sociaal Wijkteam in. De workshop 
was interactief van aard waardoor 
aanwezigen vele ervaringen met 
elkaar konden delen. Diana van 
Teunenbroek en Roald Smit, wijk-
agenten in Velserbroek, kijken terug 
op een geslaagde avond: ,,Wat een 
interessante workshop waaruit blijkt 
dat de zorg, politie en inwoners in 
Velserbroek elkaar nodig hebben.” 
Deze workshop is georganiseerd 
door Alzheimer Midden-Kennemer-
land, de Zorgspecialist en Zorgba-
lans. Bij de workshop waren onge-
veer 50 mensen aanwezig, onder wie 
Marianne Steijn (Wethouder Velsen), 
wijkagenten, het Sociaal Wijkteam, 
vrijwilligers en inwoners uit Velser-
broek. Interesse in deze workshop? 
Mail dan naar contact@swtvelsen.nl.

Santpoort-Noord - Hij is niet zó 
maar een pianist, Sergey Smirnov. 
Dat laat hij horen op zaterdag 3 
december om 15.00 uur in ‘t 
Mosterdzaadje. Deze internationaal 
gelauwerde pianist is gespecialiseerd 
in de minimal music. Zijn programma 
deze middag omvat behalve de 
bekende namen van Arvo Pärt en 
Philip Glass ook werk van compo-
nisten uit Letland (Georgs Pelecis), 
Oekraïne (Valentin Silvestrov) en 
Amerika (John Adams). 

Engelse kamermuziek uit de 16e 
en 17e eeuw
‘Fantasia’, zo heet het programma 
met oude Engelse muziek door het 
Estehaagse Ensemble dat op zondag 
4 december om 15.00 uur in ‘t 
Mosterdzaadje uitgevoerd gaat 
worden. De musici uit dit ensemble 
zijn gespecialiseerd in kamermuziek 
op historische instrumenten. Dit 
concert wordt uitgevoerd door de 
violist James Hewitt, de (alt)violiste 

Xiangji Hewitt en de celliste Claudia 
Velez. Uitgevoerd worden werken 
van Thomas Morley, Henry Purcell en 
Nicola Matteis. De titel van het 
programma verwijst naar het Engelse 
Fantasia, een instrumentale madri-
gaal (meerstemmig lied). 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord 023-5378625 www.
mosterdzaadje.nl. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, na a�oop collecte. 

Pianist met hart en ziel en 
Engelse muziek uit de 16e eeuw

Big & Big in modderbad
Knutselactiviteit december t/m 
februari 2023. Zie jij de biggen van 
Zorgvrij wel eens een lekker 
modderbad nemen? Ze genieten 
daar volop van en ondertussen 
wroeten ze ook lekker in de modder 
op zoek naar eten. Kom zelf een 
modderbad maken voor big en big. 
Ook leuk om als knutselpakketje mee 
te nemen naar huis. Locatie: Boer-
derij Zorgvrij, Leeftijd: 4 t/m 10 jaar, 
Kosten: 3 euro per knutselsetje. 

De koeien staan weer op stal
Kom jij ook de koeien verwennen? 
Koop een bakje Koeienbix en verwen 
daar de koeien mee. Kosten: 3 euro 
per bakje (bij inlevering van het 
bakje een euro retour bij de balie). 

Boerderij-bingo
Speciaal voor de kleintjes is er een 
leuk bingo-spel. Zoek de dieren en 
doe de opdrachten. Inclusief een 
bakje koeienbix voor de opdracht 
koeien voeren. Kosten: 4 euro (bij inle-
vering van het bakje een euro retour)

Voorlezen op Zorgvrij
Iedere eerste woensdag van de 
maand lezen de vrijwilligers een 
verhaal voor. Speciaal voor de klein-
tjes van 4 tot 7 jaar. Tijd: 15.00 uur. 
Geen kosten. 

Kerstvakantie
24 december 2021 t/m zondag 8 
januari 2022 kun je zelf waskaarsen 
rollen. Leeftijd: 5 t/m 12 jaar Kosten: 3 
euro. 

December activiteiten van Spaarn-
woudepark en Boerderij Zorgvrij

Boerderij speurtocht met 
koeienbix
Kun je al een beetje lezen en 
schrijven? Doe dan de boerde-
rijspeurtocht langs alle dieren van de 
boerderij. Wat krijg je: boekje met 
plankje, potlood en een bakje met 
koeien bixs. Leeftijd: vanaf groep 4. 
Kosten: 3 euro. (een euro retour na 
inlevering van het bakje, plankje en 
potlood)

Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een 
typisch IJmuidens onderwerp aan de hand van een 
foto en naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon 
een van de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In 
deze a�evering aandacht voor het voormalige 
buurtcentrum De Spil.

Door Erik Baalbergen

Ruim twee weken geleden is de sloop gestart van het 
voormalige Buurtcentrum De Spil aan de Frans Hals-
straat, nadat medio vorig jaar het buurthuis noodge-
dwongen de deuren heeft moeten sluiten. In deze a�e-
vering een korte terugblik op De Spil, dat bijna vijfen-
zestig jaar geleden werd geopend om de 
rooms-katholieke jeugd van IJmuiden op het rechte 
pad te houden...

Behoeden voor “slechte dingen”
Direct na de bevrijding wordt vanuit de Nederlandse 
rooms-katholieke kerk de landelijke Katholieke Jeugd-
beweging opgericht. Het hoofddoel is het organiseren 
van allerhande activiteiten om de jeugdigen van de 
straat houden en te behoeden voor “slechte dingen”. 
Ook de IJmuidense rooms-katholieken bekommeren 
zich om hun kinderen. Ze zijn, samen met vertegen-
woordigers van andere gezindten en de gemeente 
Velsen, betrokken bij de opzet van een jeugdhonk voor 
de IJmuidense jeugd aan de Kanaalstraat, onder beheer 
van de Velser Jeugdcentrale. Maar omdat ze zich niet 
kunnen vinden in de aanpak van het “opvoedingswerk” 
door de toekomstige gemengde leiding, besluiten ze 
eind 1956 hun medewerking te beëindigen. Uiteinde-
lijk komt het jeugdhonk aan de Kanaalstraat er zonder 
verdere medewerking van katholieke zijde: op 14 
september 1957 opent de Brulboei haar deuren. De 
katholieken gaan wel verder met het opzetten van een 
eigen jeugdhonk. Ze hebben aanvankelijk de voorma-
lige winkel van Loendersloot aan de Willemsbeekweg 
op het oog, maar deze wordt toch door de Katholieke 
Leeszaal in gebruik genomen. Uiteindelijk wordt een 
mooie plek gevonden tegenover het Rex Theater (de 
latere stadsschouwburg). Drie maanden na de opening 
van de Brulboei wordt aan de Meeuwenlaan ‘De Spil’ als 
jeugdhonk voor katholieke jongeren op 14 december 
1957 geopend en plechtig ingezegend. Het jeugdwerk 
komt onder leiding van jeugdwerker Th. Jansen.

Parkzicht
De Spil zit in het in 1930 gebouwde pand van café Park-
zicht’ aan de Meeuwenlaan, op de hoek van de Ceder-
straat en de Groeneweg. Café Parkzicht sluit na enkele 
jaren de deuren. Vanaf begin 1938 kent het pand 
verschillende gebruikers, zoals warenhuis Unic tot in de 
Tweede Wereldoorlog, een verhuisbedrijf en het ‘Wehr-
macht Café’ tijdens de oorlog, Loendersloot’s Warenhuis 
vlak na de oorlog en vanaf najaar 1947 tot medio jaren 
vijftig opnieuw Unic, nu als woninginrichter. Nadat Unic 
is vertrokken wordt het pand ingericht als rooms-
katholiek jeugdhuis ‘De Spil’. Een paar jaar geleden was 
de tekst ‘Buurtcentrum De Spil’ nog vaag zichtbaar in 

de voorgevel. De Spil weet jarenlang met activiteiten, 
cursussen, zomerkampen en peuteropvang de jeugd 
aan zich te binden. In 1968 wordt jeugdsociëteit 
Amicitia in De Spil geopend voor de jeugd van zestien 
jaar en ouder. Begin jaren zeventig is het gebouw aan 
de Meeuwenlaan te krap. In die tijd bezoeken wekelijks 
zo’n vier- tot vijfhonderd mensen het buurthuis. Eind 
1974 wordt gehoopt op verhuizing naar een deel van 
het klooster van de Paters Capucijnen aan de Willems-
beekweg. Maar helaas gaat deze verhuizing niet door. 
In 1978 valt het klooster ten prooi aan de slopershamer.

Rembrandtlaan en Frans Halsstraat
In 1977 wordt een oplossing voor de huisvesting 
gevonden. Eind dat jaar verhuist De Spil naar het 
Hervormd Jeugdgebouw aan de Rembrandtlaan, dat 
wordt gehuurd van de Hervormde kerk. Op zaterdag 25 
februari 1978 opent zij hier feestelijk de deuren. De Spil 
is inmiddels hét buurthuis voor IJmuiden-Oost 
geworden. In de loop der jaren heeft zij het stempeltje 
“rooms-katholiek” kwijt geraakt en is iedereen welkom. 
Nog weer tien jaar later, in 1987, verhuist De Spil naar 
het schoolgebouw van de voormalige Prinses Marijke 
kleuterschool in de Frans Halsstraat. Dit gebouw uit 
1966 grenst aan de achterkant van het Hervormd 
Jeugdgebouw. Voordat de Spil in het gebouw trekt, 
wordt het oude schoolgebouw opgeknapt en uitge-
breid met een uitbouw richting Rijnstraat naar ontwerp 
van de gemeentearchitect Siem Schaafsma. In de loop 
der jaren wordt het gebouw nog verder uitgebreid met 
lokalen en kantoorplekken. Jarenlang vormt De Spil de 
spil van het buurthuis- en jeugdwerk in oostelijk 
IJmuiden. Vanaf 1997 wordt het jongerenwerk georga-
niseerd rond de Roodrunner, een mobiele hangplek in 
de vorm van een kleurrijke bus. Ook vindt peuterspeel-
zaal Het Spilletje, op de kruising Frans Halsstraat en 
Ruysdaelstraat, een onderkomen bij De Spil.

Het doek valt
Vanwege bezuinigingen op ‘maatschappelijk vastgoed’ 
besluit de gemeente eind 2020 Buurtcentrum De Spil 
te sluiten. Het opknappen van het gebouw om deze te 
laten voldoen aan de eisen van deze tijd gaat teveel 
geld kosten. De maatschappelijke buurthuisfuncties 
moeten verhuizen naar andere locaties. Met ingang van 
1 juli 2021 valt voor De Spil het doek en worden activi-
teiten voortgezet in De Dwarsligger in Zeewijk en de 
Bibliotheek Velsen. Nadat ook de �etswerkplaats van 
Stichting Welzijn uit het voormalige buurthuis is 
vertrokken, is sinds medio november het pand met de 
kleurrijke gevel overgeleverd aan de genade van de 
sloper. Foto: Erik Baalbergen

Terugblik op De Spil

IJmuiden - Vishandel Molenaar, ook 
wel ‘De Volendammer’ genoemd, is 
volop bezig met de voorbereidingen 
om u tijdens de feestdagen van 
allerlei lekkernijen te kunnen voor-
zien. De feestdagen naderen alweer 
met rasse schreden. Tijd om het 
menu te verzinnen, gasten uit te 
nodigen en voorbereidingen te 
tre�en voor een paar dagen gezellig-
heid én lekker eten. Daar horen 
natuurlijk de visspecialiteiten van 
Vishandel Molenaar bij. Heerlijke 
koude of warme voorgerechten, 
prachtige salades en mooie warme of 
koude visschotels. Er wordt wel 
geadviseerd om graag tijdig de 
bestelling door te geven. Zo kan er 
alle aandacht aan worden besteed en 
de beste vis worden ingekocht. Floris, 
Kyle en Henk staan ook dit jaar weer 
klaar voor u zodat zowel op kerst-
avond en ook op eerste en tweede 
kerstdag vers bereide visschotels 
kunnen worden opgehaald. Eerste en 
tweede kerstdag kan dat tot 13.00 
uur, zodat de met grote liefde 
gemaakte schotels supervers zijn. 
,,De lekkerste vis vangt men nog 
altijd in IJmuiden’’, zeggen ze bij De 
Volendammer. ,,Daarom halen we 
onze vis direct bij de bron en dan bij 
voorkeur vis van de ‘laatste trek’. 
Vervolgens botvieren Henk, Floris en 
Kyle al hun kunde en creativiteit om 
de meest lekkere recepten te 
bedenken. Want kant en klaar is wel 
zo handig in die toch al drukke maar 

feestelijke tijd. Wat te denken van 
heerlijke saladeschotels, gezellige 
hapjes voor bij de borrel, mooie tong 
of zeewolf? Natuurlijk is er ook een 
groot assortiment verse vis waar u 
zelf een feestelijk gerecht van kunt 
maken. Of u heeft al een recept in uw 
hoofd en bestelt daar de vis voor. 
Voor bestellingen of vragen bent u 
altijd welkom. Er wordt graag de tijd 
genomen voor u om de mogelijk-
heden te bespreken! Voor het volle-
dige assortiment kunt u kijken op 
www.devolendammer.nl. U kunt 
altijd langskomen in de winkel in de 
gezellige Cepheusstraat voor infor-
matie, bellen op 0255-511620 of 
mailen naar info@devolendammer.nl. 

Floris met een van zijn kundig bereide 
visschotels. Foto: aangeleverd

De Volendammer staat ook op 
1e en 2e kerstdag klaar

Regio - De feestdagen komen er 
weer aan en Beers & Komen Jewels is 
er meer dan klaar voor. Hét juweliers-
huis in Heemskerk ademt een en al 
magie en betovering: met twinke-
lende lichtjes, glimmend zilver, glan-
zend goud, glinsterend kristal en 
fonkelend briljant. Deze kerstdagen 
worden dan ook extra speciaal met 
sieraden en accessoires uit de grote 
collectie van Beers & Komen Jewels. 
Zeker omdat, als klap op de vuurpijl, 
een tweede sieraad de komende 
weken maar 1 euro is! Fraai versierde 
kerstbomen, duizenden lichtjes 
overal: het is weer gezellig en sfeervol 
in december. En niet alleen de arren-
slee, maar ook de liefde hangt in de 
lucht! Hét moment voor een bezoek 
aan Beers & Komen Jewels, waar 
wegsmelten bij het zien van zoveel 

moois overigens niet is uitgesloten. 
Van de meest schattige oorknopjes 
voor de jongste kerstengeltjes tot de 
uitgebreide collectie verlovings- en 
trouwringen en van de bijzondere 
collectie briljanten sieraden tot de 
serie kristallen kara�en: u komt ogen 
tekort. Beers & Komen Jewels is nu 
eenmaal dé juwelier met passie voor 
het vak. Met een uniek assortiment 
voor elke portemonnee, een eigen 
atelier en een enthousiast team en 
dat allemaal op de Kerkweg 48 in 
Heemskerk.

Tweede sieraad 1 euro
Beers & Komen Jewels heeft een 
spectaculaire eindejaarsactie. Tot en 
met 31 december 2022 krijgt u een 
tweede sieraad voor maar 1 euro. Een 
knaller van jewelste! Dit mag u niet 

Maak december magisch

Parels, altijd stijlvol. 
Foto: aangeleverd

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 kerstaf-
deling een vloeroppervlak van ruim 
duizend vierkante meter. Het team 
van Welkoop Sanpoort heeft de 
opstelling dit jaar nog iets ruimer 
gemaakt, zodat iedereen goed in 
staat is om comfortabel te winkelen. 
Hierdoor heeft men alle ruimte om 
heerlijk te genieten van alle mooie 
dingen die Welkoop Santpoort te 
bieden heeft: ,,Er is een zeer groot 
assortiment voor een geslaagde 
Kerst’’, vertelt Sander. ,,Een bezoek 
aan de kerstafdeling is op zich al een 
belevenis. Het hele pand straalt 
gezelligheid uit en de kerstsfeer is 
volop zichtbaar. Het is nauwelijks 

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.

Kerstassortiment Welkoop 
heeft voor elk wat wils

Lekker in de kerstsfeer komen? Dat lukt uitstekend bij Welkoop! Foto: aangeleverd

missen en daarom is Beers & Komen 
Jewels de komende tijd extra 
geopend en zaterdag 17 december is 
er een gezellige kerstmarkt in Heems-
kerk. Nieuwsgierig geworden? Kijk 
dan op www.beersenkomenjewel. 



Rijnland investeert in de 
toekomst
Om ook in de toekomst veilig en 
gezond te kunnen wonen, werken en 
genieten, investeert Rijnland in het ge-
bied. Dat gaat van renova� e of nieuw-
bouw van waterzuiveringsinstalla� es 
tot versterking van kades of projecten 
die ervoor zorgen dat ons gebied beter 
bestand is tegen weersinvloeden. En 
we investeren in duurzame energie en 
maatregelen die de waterkwaliteit én 
de biodiversiteit verbeteren. 

In 2023 investeert Rijnland € 144 
miljoen euro in grotere en kleinere pro-
jecten in het gebied. Wil je weten wat 
we doen in jouw buurt? Kijk dan op: 
www.rijnland.net/watdoetrijnland

Grote uitdagingen
Rijnland staat voor grote uitdagingen 
door de klimaatverandering. Denk 
aan de s� jgende zeespiegel, overstro-
mingsgevaar, watertekort in � jden van 
droogte, afnemende biodiversiteit en 
bodemdaling. Hevige regenbuien en de 
periode van droogte afgelopen zomer 
maken duidelijk dat het werk van Rijn-
land belangrijk is. Niet alleen voor de 

huidige inwoners, maar ook voor hun 
kinderen en kleinkinderen.

Oplossingen
Rijnland werkt elke dag hard aan 
oplossingen, voor nu en straks. Goed 
waterbeheer speelt daarbij de hoofd-
rol. Rijnland werkt daarvoor intensief 
samen met gemeenten, belangenorga-
nisa� es en andere instan� es. 

Zet je ook in voor schoon en voldoende 
water. Hoe? Denk aan tegelwippen, afval 
opruimen op straat, plas� c uit de sloot 
vissen, regenwater opvangen én oude 
medicijnresten inleveren bij de apotheek. 

Door klimaatverandering staan we voor 
grote uitdagingen. Het is daarom voor 
ons als waterschap steeds moeilijker om 
het water in de sloot schoon én op het 
juiste peil te houden. Dus kunnen we 
alle hulp gebruiken van mensen die hun 
steentje bijdragen. Kijk op onze website 
wat jij thuis kunt doen:
www.rijnland.net/waterbazen

Rijnland werkt aan droge voeten en schoon water

Naast investeren in grote projecten, 
voert Rijnland ook de dagelijkse taken uit, 
zoals bijvoorbeeld het beheren van het 
waterpeil, het zuiveren van afvalwater en 
het schonen van watergangen. Net als 
andere bedrijven hee�  Rijnland te maken 
met in a� e, s� jgende energiekosten en 
gebrek aan materialen waardoor de kosten 
s� jgen. Als we de hogere kosten volgend 
jaar in één keer doorberekenen, zou de 
belas� ng voor de inwoners van Rijnland 
behoorlijk s� jgen. Maar we weten natuur-
lijk dat op dit moment voor veel huishou-
dens en bedrijven elke euro telt. 

Gelukkig hebben we de afgelopen jaren re-
serves gevormd. Dat ze� en we nu in om de 
lastens� jging in 2023 beperkt te houden.

Dat betekent dat een eenpersoons-
huishouden in een huurhuis in 2023 
zeven euro meer betaalt dan in 2022 en 
een meerpersoonshuishouden in een 
eigen koophuis vij� ien euro meer (bij 
WOZ-waarde € 350.000). 

Rijnland zet het breedste pakket aan 
mogelijkheden in om inwoners en bedrij-
ven die het moeilijk hebben te ontzien. 
Mensen die de waterschapsbelas� ng niet 
kunnen betalen, kunnen om kwijtschel-
ding vragen. 

Kijk voor meer informa� e over belas� ng-
heffi  ng op  
www.rijnland.net/waterschapsbelas� ng

Zet je ook in voor schoon en voldoende water

RIJNLAND NIEUWS 

Rijnland werkt elke dag aan droge voeten en schoon water. Dat doen we voor 

iedereen en met oog voor natuur en landschap. Onze belangrijkste taken zijn: 

zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en gezond water, voor voldoende wa-

ter en zuivering van afvalwater. Alles voor een duurzaam, waterrijk leefgebied, 

waar we ook in de toekomst nog kunnen wonen, werken en genieten.

WWW.RIJNLAND.NET

Waterschapsbelasting 2023

Droge voeten, schoon water
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HEEL VELSEN LEEST
Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan ee, 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.

Prachtige kinderboeken
van Velsense schrijvers
Een column vlak voor Sinterklaas en 
met een heel bijzondere reden. 
Afgelopen maand ontving ik drie 
boeken van Velsense schrijvers. En 
dat vind ik wel een goede reden 
voor een extra column. Zeker in deze 
tijd van het jaar. Allereerst wil ik jullie 
het derde boek van Rheny en Nandi 
Oudvorst laten zien. Wederom een 
heerlijk verhaal over het oude dorp 
Velsen. We worden weer meegenomen in een avontuur van Rosalinde en 
haar oma. Voor het huis van oma en Rosalinde staat een groen bankje. En 
daar worden de prachtigste verhalen verteld over het oude dorp. Deze keer 
lezen we het verhaal van die avond dat Koningin Juliana het dorp aandeed. 
Zij liet die nacht een brie�e achter, maar tot op heden is dat brie�e nooit 
gevonden. Zal Rosalinde het brie�e misschien toch vinden? En wat stond er 
dan op? Het verhaal eindigt met de volgende zin: ,,Een bijzonder dorp met 
een bijzondere historie. En zo is het maar net.” Dit boek is geschikt voor 
kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Het tweede boek dat ik ontving heet Joke-
ledokus en het eilandmysterie. Het is geschreven door Bert Smit. Zijn dochter 
kwam het mij brengen en wij raakten aan de praat. Het verhaal gaat over een 
klein mannetje genaamd Jokeledokus. Wij ontmoeten hem op de rug van een 
hongerige krokodil. Ook al had deze belooft Jokeledokus niet op te eten, aan 
het einde van de rit wordt het toch nog even spannend. Jokeledokus beleeft 
allerlei avonturen die allemaal als achterliggende boodschap hebben dat wij 
iets beter op onze planeet moeten passen. Hoewel het boek al in 2018 werd 
uitgebracht is het onderwerp actueler dan ooit. De schrijver roept dan ook op 
in zijn boek om het milieu te respecteren en acties te ondernemen om dit te 
verbeteren. Dit boek is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. En dan 
als laatste een prachtig boek. De reden van het schrijven van dit boek is 
eerder een verdrietige. Moeder Cindy schrijft dit ontroerende verhaal samen 
met haar dochter Puck. Noor en haar moeder zitten op de rand van het bed 
van Noor. ,,Mama wil je mij nog een verhaaltje vertellen over het lieveheers-
beestje?’’ Als mama eerst een verhaal vertelt over een jarig lieveheersbeestje, 
komt al gauw het gemis van oma Sientje om de hoek kijken. Noor vraagt 
mama een verhaal te vertellen over een lieveheersbeestje dat dood gaat, 
maar daarna ook weer levend wordt. Het is de kinderlijke fantasie die enorm 
ontroerd in dit boek. En de lieve tekeningen en de schattigste gedichtjes 
maken het tot een prachtig boek dat kinderen kan helpen bij het verlies van 
een oma of opa. Dit boek is geschikt voor alle jonge kinderen die hun oma of 
opa moeten missen. Veel leesplezier!

Door Raimond Bos

IJmuiden - Burgemeester Frank Dales 
heeft vrijdagochtend op Plein 1945 
een speciale vlag gehesen. Met de 
tekst ‘Stop geweld tegen vrouwen’ 
sluit de gemeente Velsen aan bij een 
internationale campagne onder de 
noemer ‘Orange the World’. Ook in 
Velsen komt geweld tegen vrouwen 
voor. De gemeente wil hier een einde 
aan maken en benadrukt dat geweld 
- zowel tegen mannen als vrouwen - 
nooit de oplossing is. Dales zegt te zijn 
geschrokken van de cijfers met 
betrekking tot geweld tegen vrouwen 
in ons land. Maar liefst 45 procent van 
de vrouwen in Nederland geeft aan 
zelf te maken te hebben gehad met 
geweld. Wereldwijd is zelfs één op de 
drie vrouwen slachto�er van geweld. 
Toch trekt Dales de campagne, die 
loopt tot en met 10 december, graag 
wat breder: ,,Het gaat niet alleen om 
geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Ook mannen en jongens zijn soms 
slachto�er van geweld.’’ De burge-
meester is vanuit zijn portefeuille 
onder meer belast met het beleid ten 
aanzien van de veiligheid in de 
gemeente. Hij geeft aan dat hij gemid-
deld ongeveer twaalf keer per jaar een 
huisverbod oplegt aan iemand die 
zich binnen de eigen huiselijke kring 
schuldig heeft gemaakt aan geweld. 
,,En dan is het al behoorlijks geësca-
leerd. Dan is er meer gebeurd dan 
alleen een gesneuveld kopje’’, aldus 
Dales. In dergelijke situaties wordt de 
organisatie Veilig Thuis ingeschakeld. 
Zij kunnen vervolgens een hulpverle-
ningstraject opstarten. Vaak speelt op 
de achtergrond een complexere 
problematiek. Uitingen van geweld, 
zowel verbaal als fysiek, vinden veelal 
hun oorzaak in een drank- of drugs-
verslaving. Dales: ,,Het is jammer dat 
vrouwen niet altijd aangifte doen, 
wanneer ze het slachto�er zijn 
geworden van geweld.’’

Bewustwording
De campagne is vooral bedoeld om 
mensen bewust te maken van geweld 
tegen vrouwen. ,,We willen jongens en 
mannen medestanders maken, om ze 
te laten bese�en dat je bijvoorbeeld 
een opmerking over hun uiterlijk niet 
zomaar maakt op straat. Voor de 
burgemeester is aandacht voor huise-
lijk geweld binnen zijn portefeuille 
een belangrijk thema geworden: ,,Het 
is een speerpunt voor mij om goede 
hulpverlening achter de deur te 
krijgen.’’ Behalve de vlag bij het 
gemeentehuis is er een tweede vlag 
van ‘Orange the World’ in Velsen. Die 
reist langs achtereenvolgens Velser-
broek, IJmuiden-Oost en Zeewijk. 
Verder zijn er posters ontwikkeld die 
hangen in scholen, buurtcentra en 
sporthallen. Ook de wedstrijd die het 
vrouwenteam van voetbalclub Telstar 
op 9 december speelt tegen PSV, zal in 
het teken staan van ‘Orange the 
World’.

Ook Velsen maakt vuist: 
stop geweld tegen vrouwen

‘Stop geweld tegen vrouwen’! Foto: Bos Media Services

Driehuis - Het alweer vijfde jaar van 
Ome Piet Wijn & Zo in Driehuis. En 
eigenaresse Lara le Go� blijft niet op 
haar lauweren rusten, daar is ze veel te 
ondernemend voor. Plus dat ze in de 
loop van die jaren, weet waar de 
klanten behoefte aan hebben en waar 
ze naar op zoek zijn. Lara vertelt: ,,We 
waren toe aan een verandering bij 
Ome Piet. En dus hebben we ervoor 
gekozen om een kadoshop toe te 
voegen in de ruimte achter de winkel. 
En ruimte vol met leuke artikelen die 
natuurlijk wel allemaal te maken 
hebben met lekker en gezellig tafelen 
en borrelen. Er komen al veel mensen 
bij Ome Piet om een �jn kadopakket 
samen te stellen en mooi te laten 
verpakken dus dit is een heel goede 
aanvulling op de wijnen, de diverse 
soorten en smaken ko�e en thee, en 

alle andere artikelen die we al in het 
assortiment hebben. We barsten 
ondertussen wel uit ons pandje met 
deze uitbreiding, maar met een beetje 
opruimen en stapelen, komen we al 
een heel eind. Ook zijn we alweer druk 
bezig met het maken van kerstpak-
ketten voor bedrijven. Wij vinden dit 
altijd de leukste periode van het jaar. 
Gelukkig zijn we al een tijdje met z’n 
drieën zodat we de drukte goed 
aankunnen. Voor wijnadvies kunt u bij 
ons terecht en mocht u nog kerst- of 
kadopakketten nodig hebben, loop 
dan eens langs bij de winkel. We stellen 
dan iets moois voor u samen. Vanaf 
vandaag bent u in ieder geval van 
harte welkom om een kijkje te nemen 
in Ome Piet’s kadoshop! Daar staan 
Margret, Irene of Lara klaar om u te 
verwelkomen.’’ www.omepiet.nl. 

Nieuwe kadoshop bij Ome Piet

Margret, Irene en Lara vinden dit de leukste periode van het jaar. Foto: aangeleverd

Velsen - Vijf jaar geleden gaf het a 
capella mannenkwintet Brothers-4-
Tune hun laatste kerstconcert. 
Daarom is het nu hoog tijd voor een 
spetterend kerstoptreden! Dat doen 
ze dit keer niet alleen: Vera de Bruijn 
en Rosa Klut, respectievelijk de doch-
ters van Ed en Herman, hebben hun 

eerste stappen in de muziekwereld 
gezet en werken mee aan deze sfeer-
volle avond. Brothers-4-Tune draait 
alweer 32 jaar actief mee in de koor-
wereld en is een graag gezien 
ensemble op festivals en andere 
evenementen. Ze hebben diverse 
mooie prijzen behaald en werden 

bijvoorbeeld in 2015 winnaar van de 
“Battle of the Choirs”in het Belgische 
Mechelen. Hun motto is ‘a capella is 
fun!’ Geen wonder dat hun optredens 
altijd doorspekt zijn met een sprankje 
humor. U bent van harte welkom op 
zaterdagavond 10 december! 
Aanvang 20.00 uur in de eeuwenoude 
Engelmunduskerk in Oud-Velsen. 
Kaarten inclusief pauzedrankje kosten 
14 euro en reserveren is mogelijk via 
www.brothers4tune.com. 

Kerst met Brothers-4-Tune 
and Friends

AANGENAAM

,,Hierbij willen wij als trotse Opa en Oma de geboorte aankondigen van ons 
tweede kleinkind! Haar naam is Savea Giulia Nouris. Zij is geboren op 
zondag 23 oktober om 20.30 uur in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Haar 
geboortegewicht was 3870 gram. Haar moeder Mandy Nouris-Jager en 
vader Michael Nouris wonen in IJmuiden en zijn heel blij met hun tweede 
kindje. Hun eerste kindje, zoontje Dacian, heeft twee jaar geleden (in 
november) ook in deze rubriek gestaan! ‘’ 

Opa Ruud en oma Anita Nouris

In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste 
Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen 
komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van de 
gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om uw 
(klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4 
weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Savea Giulia Nouris
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Dokter Hugo Strik is verrast en heeft ook een goede bestemming voor het geld. Foto: aangeleverd

1 Miljoen gevallen in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Dat was lekker 
wakker worden afgelopen donderdag 
voor vijftien deelnemers van de Post-
code Loterij die meespelen met post-
code 2071 EG in Santpoort-Noord. Op 
deze postcode is namelijk 1 miljoen 
euro van de Postcode Loterij gevallen. 
In alle vroegte verraste Postcode 
Loterij-ambassadeur Nicolette van 
Dam de gelukkige winnaars met de 
cheques. De vijftien deelnemers die 

meespelen met de winnende post-
code verdeelden met elkaar het 
bedrag van 1 miljoen euro. Zij 
wonnen bedragen van 45.454 euro 
tot 136.363 euro, afhankelijk van het 
aantal loten waarmee zij meespelen 
in de Postcode Loterij. Cora won 
45.454 euro. Ze reageerde blij: 
,,Geweldig! Ik ga het gebruiken om 
mijn huis op te knappen en wat 
mensen blij maken.” Hugo won 45.454 

euro. Hij vertelde: ,,Vandaag is een 
bijzondere dag want precies een jaar 
geleden was de uitvaart van mijn 
vrouw. Met dit geld kan ik de kleinkin-
deren een beetje helpen met hun 
studieschuld.” Ria en Lambert wonnen 
90.909 euro en hun reactie was: ,,We 
zijn blij dat we met dit geld de klein-
kinderen een beetje kunnen helpen in 
deze moeilijke tijd.” Klaas en Gre 
wonnen ook 90.909 euro en waren 

heel blij: “Geweldig! Een deel is voor 
de kinderen en kleinkinderen.” Opval-
lend is dat alle winnaars het geld ook 
gaan besteden aan kinderen, kleinkin-
deren, andere mensen en goede 
doelen. Dat is hartverwarmend en 
maakt de gunfactor nog groter.

Onderweg naar PostcodeKanjer 
van 58,9 miljoen euro 
De Postcode Loterij sluit de laatste 

maanden van het jaar goed af met de 
wekelijkse Miljoenennacht. 

Van 16 oktober tot en met 26 
december zet de Postcode Loterij 
hiermee koers naar 1 januari 2023: hét 
moment dat ergens in Nederland de 
hoogste PostcodeKanjer ooit van 58,9 
miljoen valt. Tijdens deze periode valt 
er iedere week 1 miljoen euro op een 
winnende postcode. 

Lia en Lambert zijn er emotioneel van. Foto: aangeleverd

Cora, hier met dochter Esther, gaan ook wat mensen blij maken. Foto: aangeleverd Klaas en Gré zijn dolgelukkig. Foto: aangeleverd

Helma kan haar geluk niet op. Foto: aangeleverd
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Velsen - Het Sociaal Wijkteam Velsen 
ondersteunt inwoners bij allerhande 
vragen. Met de rubriek: ‘Samen voor 
elkaar’ wil het Sociaal Wijkteam inwo-
ners die iets voor een ander bete-
kenen, in het zonnetje zetten. 
Miranda Kaasenbrood-Beers is zo 
iemand. Van maart tot oktober is ze 
actief als vrijwilligster bij Speeltuin 
Zeewijk Natuurlijk! ’,,Door mijn 
kinderen ben ik daar aan het werk 
gegaan. We hebben voor volgend 
jaar nog wat vrijwilligers nodig, dus 
geïnteresseerden: kom langs in het 
voorjaar, we kunnen jullie hulp zeer 
goed gebruiken.’’ Naast haar speel-
tuinactiviteiten is Miranda momen-
teel druk bezig met het inzamelen 
van sinterklaascadeautjes voor 
gezinnen uit Velsen met een laag 
inkomen. ,,Ik zag een oproep in de 
krant en daar heb ik op gereageerd. 
Bovendien ken ik een van de initia-
tiefnemers van het Sociaal Wijkteam 
Velsen, dus zo is het balletje gaan 
rollen. In Oud-IJmuiden, in de voor-

malige Doopsgezinde kerk in de 
Helmstraat, hebben bewoners van 
heel IJmuiden speelgoed gebracht 
en niet zo’n beetje ook. Ongeloo�ijk 
wat een respons! Wat ik vooral doe, is 
de spullen uitpakken, controleren of 
het compleet is, sorteren op thema. 
Bij boeken zoeken we uit voor welke 
leeftijd het geschikt is. Een hele 
uitzoekerij maar zo inspirerend, ’’ 
glimlacht de bezige bij.

Je nuttig maken en iets betekenen 
voor een ander
Miranda sluit af: ,,Op de school van 
mijn kinderen heb ik geconstateerd 
dat deze actie van onschatbare 
waarde is. Niet elke ouder kan zijn 
kind dat bieden wat zij graag zouden 
willen geven. Mijn motivatie? Vooral 
iets voor een ander betekenen. Daar-
naast is de samenwerking met een 
ieder die hier vanuit zijn of haar werk 
of als vrijwilliger een paar keer 
aanwezig is heel inspirerend. Met zijn 
allen het verschil maken voor een 

Sinterklaasactie Sociaal 
Wijkteam Velsen groot succes

Miranda is een bezige bij en maakt 
zich graag nuttig. Foto: aangeleverd

BLIJFT HET LICHT AAN IN VELSEN?
 We zitten midden in een crisis die, zoals het eruitziet, nog wel even 
gaat duren. De energieprijzen rijzen de pan uit, boodschappen zijn 
duurder, álles is duurder. De ondernemers in Velsen, nauwelijks 
bekomen van de corona ellende, hebben het heel zwaar. We laten ze 
aan het woord in deze rubriek. Niet om ze te laten klagen maar juist 
om te laten zien hoe dapper ze zijn. 

Deze week: 
Koppes Snacks & Catering
Door Ingeborg Baumann

Velsen - Al ruim 47 jaar is Koppes Snacks een begrip in Santpoort-Noord 
en al die jaren heeft de zaak, met name door de enthousiaste en bezie-
lende bezetting van inmiddels de hele familie, heel best gelopen. In 2021 
is Koppes Snacks grondig verbouwd, een metamorfose midden in de 
coronacrisis. In 2013 namen Hans en Ronald de zaak over van hun ouders 
en sinds een paar jaar werken drie kleinzonen mee in de zaak. Koppes 
Snacks staat ook bekend om de diverse schotels, salades en catering. 
Ronald Koppes doet het woord: ,,Na de verbouwing, met al die nieuwe 
apparaten, gebruiken we ‘even wat meer energie’, op z’n zachts gezegd. 
Het vaste contract loopt in april af en we hebben inmiddels al bij moeten 
betalen. Wat heel erg scheelt is dat we eerder dichtgaan, de openings-
tijden zijn nu van 11.00 uur tot 21.00 uur ongeveer. We verwachten desal-
niettemin het dubbele kwijt te zijn aan energiekosten.’’

Frituurvet 
,,Sinds anderhalf jaar gebruiken we puur plantaardige olie voor de frituur, 
vast frituurvet willen we niet meer. Die olie is 10 euro per 10 liter in prijs 
gestegen sinds de oorlog in Oekraïne. Maar we kopen natuurlijk mega-
groot in. Wat scheelt is dat we een euro per liter vet terugkrijgen als we 
het inleveren. We gebruiken 9 ton per jaar, ze komen veertien keer per 
jaar ophalen. Dat scheelt wel en dat kunnen we dus van de prijs 
aftrekken.’’

Inkoop
,,We staan al bijna een halve eeuw voor onze kwaliteit en de goede prijs/
kwaliteit verhouding en dat willen we perse zo houden. We kopen in bij 
de beste slager, bakker en visleverancier en die prijzen zijn met 30 
procent gestegen. Afgelopen jaar hebben we onze prijzen dus wel wat 
aan moeten passen. Toch blijven de mensen komen. Veel meer zelfs! Er 
wordt bijna niet meer thuis gefrituurd. En in plaats dat de mensen uitge-
breid uit eten gaan, halen ze eerder iets bij ons. Dus eigenlijk hebben we 
niet veel te klagen en dat doen we dan ook absoluut niet! We hebben in 
al die jaren van alles meegemaakt en altijd de schouders eronder gezet. 
Deze crisis overleven we ook wel. Gewoon, door het zoeken naar aanbie-
dingen van onze vaste producten, groot in te kopen en te passen en te 
meten.’’ 

Een echt familiebedrijf, mét ijssalon. De grote wens van kleinzoon Enrique. 
Foto: aangeleverd

ieder die het iets minder heeft 
getro�en, werkt bij mij als een stimu-
lans. Vooral nuttig bezig zijn. Wat wil 
een mens nog meer toch?”. Weet u 
ook iemand die in deze rubriek past, 
of kunt u steun gebruiken, stuur dan 
een mailtje naar: 
contact @swtvelsen.nl

Door Leonie Van der Linden

IJmuiden - Afgelopen dinsdag was 
het Sinterklaaspakjeshuis in het kerkje 
aan de Helmstraat in gebruik als 
winkel. Een winkel waar Velsenaren de 
‘inkoop’ voor deden om heel veel 
Velsense kinderen een fantastische 
Sinterklaas te bezorgen. Twee mannen 
lopen rond tussen veel tevreden 
mensen, hier en daar zie je zelfs voch-
tige ogen bij de bezoekers. Alexander 
(Sociaal Wijkteam Velsen) en Jan Karel 
(Rotary Club Velsen) helpen met het 
uitzoeken van cadeaus. Er zijn zeker 

twintig vrijwilligers betrokken 
geweest bij het inzamelen en uitdelen 
van het speelgoed. 

Erg veel speelgoed!
Inwoners en bedrijven laten zich in 
deze tijd van hun goede kant zien. Een 
greep uit de sponsoren; Telstar, winke-
liersvereniging Velserbroek, de Engel-
munduskerk in Driehuis, Basisschool 
het Kompas, Intertoys Santpoort en 
zelfs sommige politieke partijen 
gaven een bijdrage. Er is zo ruimhartig 
gegeven dat eraan getwijfeld wordt of 
alle cadeaus wel ‘op gaan’. Behalve dat 

Van Velsenaren voor Velsenaren
Yvonne heeft haar spulletjes bij elkaar. Foto: Leonie Van der Linden

zeker tachtig gezinnen (met soms wel 
zes kinderen) blij gemaakt worden is 
er ook gedacht aan wat te doen met 
wat over blijft. Dat gaat naar peuter-
speelzalen en andere instellingen die 
het goed kunnen gebruiken. Behalve 
het speelgoed zijn er ook manda-
rijnen, chocoladeletters, er is pakpa-
pier en zelfs aan de jute zak van 
Sinterklaas is gedacht. Het Sociaal 
Wijkteam neemt alle zorgen weg van 
die ouders die het niet breed hebben. 
Yvonne loopt met een grote tas rond, 
ze heeft haar spulletjes bij elkaar en ja, 
ze wil wel op de foto!

Wat een geweldige dag is dit!
,,Op mijn vraag of dit volgend jaar 
weer georganiseerd wordt lacht 
Alexander van de Pieterman van het 
Sociaal Wijkteam. ,,Eerst maar evalu-
eren.’’ De voorzitter van Rotaryclub 
Velsen Jan Karel van Waalwijk van 
Doorn lacht ook en zegt: ,,Onze leden 
hadden zo veel commitment met 
deze actie, dat ik durf te zeggen dat 
als het zover komt, Rotary weer 
meedoet. Het past zó in onze visie van 
mensen verbinden.’’ ,,Mag ik nog wat 
zeggen?’’ vraagt Alexander 
bescheiden. Dat mag. ,,Ik wil Friso 
Huizinga en Karin Noorman van City 
Marketing Velsen graag danken voor 
het beschikbaar stellen van het kerkje, 
zij waren hun werkplek echt een paar 
weken kwijt!’’ 

IJmuiden - Je staat er niet altijd bij 
stil, maar muziek speelt een heel 
belangrijke rol bij het vertellen van 
het �lmverhaal. Het versterkt de sfeer 
en emotie. Zonder muziek ontbeert 
een �lm de nodige spanning. Denk 
maar eens aan de onvergetelijke 
muziek van de James Bond �lms of 
aan Pirates of the Caribbean. Cine-
Music combineert live de beleving 
van die �lmmuziek met fragmenten 
uit bekende �lms. Een unieke erva-
ring, zéker in de ambiance van Stads-
schouwburg & Filmtheater Velsen. 
Violiste Hester van der Vlugt vertelt 
hoe speciaal dit ook voor haar en het 
hele orkest is. 

Concertmeester
Al zo lang als ze zich kan herinneren 
speelt Hester viool. Ze begon op 
3-jarige leeftijd en speelde al vroeg 
in jeugdorkesten als aanvoerder en 
concertmeester. Hester werkte 
samen met onder andere Bernard 
Haitink, Sir Colin Davis, Reinbert de 
Leeuw en Jaap van Zweden. Ze is 
een orkest muzikant in hart en 
nieren. Maar van alle markten thuis, 
dus ze speelt ook graag met 
artiesten en bands als Guus 
Meeuwis, BLØF, Gallowstreet en 
Jeangu Macrooy. Voor CineMusic is 
zij concertmeester voor de strijkers-
sectie (15 strijkers)

CineMusic Experience in Stads-
schouwburg & Filmtheater Velsen

Theatraal
Hester zegt: ,,Filmmuziek is theatraal, 
sprekend, vertellend en heel belang-
rijk voor de �lm. Er worden frag-
menten getoond uit onder andere 
Forest Gump, Harry Potter, The Gladi-

ator, Starwars, Monsters inc en 
Schindlers List, mét de �lmmuziek. In 
de laatste zit een prachtige vioolsolo, 
geweldig om te spelen en ontroe-
rend om naar te luisteren. We zien 
echt in de zalen en culturele centra 
waar we optreden dat de muziek 
raakt en beroert.’’ Filmkenner en 
begenadigd verteller bij uitstek René 
Mioch presenteert het geheel en 
geeft met zijn prachtige verhalen en 
anekdotes nog meer waarde aan het 
multimediale spektakel. 

Herkenning
,,Het wordt een heerlijke avond uit, 
een avond vol herkenning en inspi-
ratie. Het spektakel is zowel specta-
culair en bombastisch maar ook 
soms klein en lief’’, aldus Hester. Voor 
de tournee dit jaar door Noord-

Holland telt het orkest 32 professio-
nele musici van strijkers, blazers, 
ritme en percussie. Het orkest staat 
onder leiding van dirigent Henk 
Ummels. Het �lmmuziek repertoire 
omvat 25 voor het CineMusic-orkest 
gearrangeerde nummers van compo-
nisten zoals Hans Zimmer, John 
William, Ennio Morricone, John Barry 
en Klaus Badelt. Op zondag 11 
december zal The CineMusic Experi-
ence te zien zijn in de Stadsschouw-
burg in Velsen. De schouwburg geeft 
het ultieme bioscoopgevoel weer, 
waarin zowel de muziek als �lm 
volledig tot zijn recht komen. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via deze link. 
https://cinemusic.nl/tickets/ en 
https://stadsschouwburgvelsen.nl/
programma/
the-cinemusic-experience. 

Hester van der Vlugt is concertmeester 
van de strijkerssectie van CineMusic. 
Foto: Job Luttikhuizen





Onze vrijwilligers maken het verschil! 
Vacatures voor vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn actief in de 
hele organisatie: in gezinnen, bij zelf-
standig wonende cliënten, op onze 
woonvoorzieningen, bij onze dagbe-
steding, bij het vervoer van cliënten 
en bij (buurt)activiteiten en evene-
menten, zoals een spelletjesavond. 

•  Vervoersvrijwilligers
  Met een SIG-bus cliënten naar dag-
besteding brengen en ophalen

•  Gastgezinnen
  Een dag of weekend een cliënt/logé 
in je gezin

• Individuele maatjes
  Een activiteit ondernemen met een 
cliënt, zoals een spelletje, wandeling 
of bioscoopbezoek

• Groepsactiviteiten
  Begeleiden van een spelletjesavond 
in het nieuwe Siggy Theater in 
Beverwijk

Stichting SIG: www.sig.nu
Telefoon: 0251 – 257857
E-mail: vrijwilligers@sig.nu
Volg ons ook op       en      : Stichting SIGVolg ons ook op       en      : Stichting SIGVolg ons ook op       en      : Stichting SIG

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met een beperking. Zij maken het 
verschil! Zij geven onze cliënten – kinderen, jongeren en volwassenen – zelfvertrou-
wen, zorgen voor plezier en ontspanning en dragen bij aan hun zelfstandigheid. Bij 
Stichting SIG/STG Vrijwilligershulp & Mantelzorg zijn meer dan 200 vrijwilligers actief. 

Vrijwilligster Diana Nadema is gastouder voor Mila, die in het kinderwoonproject van 
de SIG woont. “Mila komt eens in de vier á zes weken een dagje bij ons thuis. Ik haal 
haar op en breng haar weer terug. Als ze wat meer gewend is, blijft ze misschien een 
heel weekend, maar aan logeren is ze nu nog niet toe.” Diana ziet al wel hoe Mila 
groeit bij de persoonlijke aandacht die ze dat ene dagje bij haar krijgt. “Het geeft zó 
veel voldoening om te zien hoe blij en vrolijk een kind wordt van dit beetje aandacht. 
Daar doen we het voor.”

Waardering
Vanuit SIG/STG krijgt Diana alle benodigde input en feedback om Mila een fi jne dag 
te bezorgen. “We ervaren als gastgezin veel betrokkenheid en waardering van SIG en 
STG”, vertelt ze. Ze noemt het directe contact met de persoonlijk begeleider van Mila, 
de mogelijkheid – voor álle vrijwilligers – om cursussen of trainingen te volgen en 
ook de ontmoetingsbijeenkomsten met andere vrijwilligers. “Het is fi jn om onderling 
ervaringen uit te wisselen. Je leert ook van elkaar.”

Wil jij ook verschil maken en wat 
betekenen voor onze cliënten? 
Meld je aan bij vrijwilligers@sig.nu, bel 0251- 257857 of scan de QR-code. 
Wij zorgen samen voor een passende match.



Logeerplekken in Zuid-Kennemerland
Mantelzorgers zijn goud waard! Om te 

voorkomen dat mantelzorgers langdurig 

veel van zichzelf vragen en overbelast raken, 

is het verstandig dat ze af en toe op adem 

komen. Zorgaanbieders Kennemerhart, 

Sint Jacob en Zorgbalans bieden daarom 

respijtzorg in de vorm van logeerzorg aan 

mensen die niet zelfstandig thuis kunnen 

blijven als de mantelzorger om welke reden 

dan ook tijdelijk niet beschikbaar is. 

Geplande logeerzorg
Het overdragen van de zorg lukt mantelzorgers 
alleen als ze zeker weten dat het hun naaste aan 
niets ontbreekt. In Zuid-Kennemerland is dat goed
geregeld. De logés verblijven in een prettig appar-
tement van Kennemerhart locatie Overspaarne
of het Reinaldahuis, Sint Jacob locaties Nieuw 
Delftweide of Schalkweide of locatie Breezicht 
van Zorgbalans. Daar is 24 uur per dag zorg en 
toezicht beschikbaar en zijn de logés welkom bij 
de activiteiten die de zorginstelling organiseert. 
Daarnaast kunnen de eigen dagbeste ding of 
afspraken met behandelaren gewoon door gaan.
Kortom, de mantelzorger kan zijn zorgtaken met 
een gerust hart tijdelijk overdragen en even op 
adem komen voor de duur van drie dagen tot 
drie weken. U kunt de logeerperiode langer van 
te voren boeken op basis van beschikbaarheid.  

De beschikbare logeerplekken
A Locatie Breezicht in IJmuiden biedt al langere tijd
logeerplekken aan voor mensen die licht dementeren of 
lichamelijke hulpvragen hebben. Het uitzicht over IJmuiden 
is kenmerkend en prachtig.

B Locatie Nieuw Delftweide in Haarlem-noord staat 
bekend om de gezellige sfeer. De logeerplek is geschikt voor 
mensen met lichamelijke hulpvragen. De logé kan, als deze 
dit wil, overdag in de gezellige huiskamer verblijven samen 
met de cliënten van de locatie.

C Locatie Overspaarne in Haarlem-noord biedt logeerplek-
ken aan voor (licht) demen terende mensen. Voor mensen die 
binnen de kleinschalige woning rust en veiligheid wensen is 
dit een ideale plek.

D Het Reinaldahuis in Haarlem-oost biedt een logeerplek 
aan voor mensen met lichamelijke hulpvragen. Deze  locatie 
heeft een gezellig atrium waar cliënten samen komen.

E Locatie Schalkweide in Haarlem-oost biedt een logeer-
plek aan in een eigen tweekamer appartement op de tiende 
etage met prachtig uitzicht over Haarlem en is geschikt 
voor mensen met lichte lichamelijke hulpvragen en licht 
vergeetachtige mensen.  

Neemt u gerust contact op!

Meer informatie
Mantelzorgers kunnen voor het regelen van 
geplande logeerzorg terecht bij de respijtcoaches 
van Tandem. Zij weten alles over de kosten, het 
regelen van de fi nanciering via Wlz en Wmo en 
over de eigen bijdrage die mogelijk verschuldigd is.

De Tandem-respijtcoaches zijn telefonisch 
bereikbaar op (023) 891 06 10 en via 
e-mail: respijt@tandemmantelzorg.nl of kijk op 
www.tandemmantelzorg.nl. 

A

B

C

D

E 

Time-out 
voor mantelzorgers
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Lille – Wie een korte stedentrip wil 
maken naar een stad die niet te ver 
rijden is met de auto, zou eens aan 
de Franse stad Lille kunnen denken. 
Lille, in het Vlaams Rijsel genoemd, 
ligt in Frankrijk even voorbij het 
Vlaamse Kortrijk. Lille is bij velen 
bekend door de grote jaarlijkse 
braderie, die in het eerste weekend 
van september plaatsvindt en veel 
bezoekers trekt. Beter is om de sfeer 
van deze veelzijdige stad in rustige 
tijden op te snuiven.  

Beste van twee óf drie werelden?
Lille is een sympathieke stad van 
twee werelden, misschien zelfs drie. 
De stad staat namelijk op trendy en 
klassieke pilaren van het goede 
Belgische en Franse leven. Deze 
culturen zijn door de eeuwen met 
elkaar verweven. Tevens is er een 
Britse invloed in Lille terug te vinden. 
Het gerecht ‘Welsh’, een stevig 
gerecht van eieren en kaas, staat 
vaak op het menu en komt oorspron-
kelijk uit Wales. Lille is een bourgon-
disch genoegen en paradijs. Culinair 
gezien staat Lille op een zeer hoog 
en veelzijdig niveau, waar weer de 
invloed van de gezamenlijke 
Vlaamse, Franse én Britse keuken in 
terug te vinden is. Eigenlijk is iedere 
wereldkeuken wel in Lille te vinden. 
Lille is wat dat betreft een absolute 
aanrader voor de liefhebbers van een 
zalig gastronomisch weekend. 

Zo vind je tevens een keur aan 
ambachtelijke chocolatiers en patis-
siers, waarvan de etalages al een lust 
voor het oog zijn met pralinés en 
macarons. Daarnaast kun je voor een 
groot assortiment Belgische bieren 
goed toeven in de vele cafés in de 
stad. Maar ook de wijnliefhebber 
komt aan zijn trekken door een keur 
aan wijnbarretjes, waar uitstekende 
wijnen worden geschonken.  

Vieux Lille
Lille is een fraaie stad met een eigen 
en bewogen geschiedenis. Een stads-
wandeling door de wijken van ‘Vieux 
Lille’, het oude stadscentrum, is 
daarom een must. De mix van 
Vlaamse en Franse bouwstijlen is 
duidelijk te zien. De schattige 
straatjes in Vieux Lille zijn vaak nog 
bestraat met kinderhoofdjes. Iedere 
keer ontdek je weer iets nieuws. Ruik 
hier ook iedere ochtend het versge-
bakken stokbrood, de pains au 
chocolat en croissants, van de 
‘boulangerie’ op de hoek.  Rondom 
het mooie centrale Place Charles de 
Gaulle, bevinden zich onder meer de 
prachtige Oude Beurs, waar op de 
binnenplaats dagelijks een gezellige 
boekenmarkt wordt gehouden. Het 
opzienbarende en herkenbare 
gebouw van de Kamer van Koop-
handel met het beroemde belfort is 
van heinde en verre aan de horizon 
te zien en misschien wel het 
bekendste symbool van de stad. Lille 
beschikt verder over een prachtig 
operagebouw. Op dit moment zijn 

de gebouwen ’s avonds verlicht in 
geelblauwe kleuren, uit solidariteit 
met de Oekraïners, die lijden onder 
het Russische oorlogsgeweld. 

Charles de Gaulle
Dat het centrale plein de naam van 
Charles de Gaulle draagt is niet 
toevallig. Lille is de geboortestad van 
generaal en president Charles de 
Gaulle. Zijn geboortehuis aan Rue de 
Princesse fungeert thans als museum 
en kan bezocht worden.

Gezellige studentenstad: Lille leeft!
De gezelligheid van Lille wordt stevig 
ge�ankeerd door het studenten-
leven. De stad beschikt over twee 
gerenommeerde universiteiten: Les 
Universités Catoliques,  gevestigd in 
de stad zelf en de wetenschappelijke 
faculteiten van Université de Lille, die 
even buiten Lille liggen in het voor-
stadje Villeneuve d’Ascq, snel te 
bereiken via de metro. De studenten 
houden zich op vrijdag- en zaterdag-
avond/nacht graag op in het oude 
centrum van Vieux Lille. Lille kent 
daarom een levendig en gezellig 
nachtleven.  

Shoppen in Lille
Koopjesjagers en winkelliefhebbers 
kunnen in Lille goed inkopen doen. 
Nabij het station Gare Lille Europe, 
ligt het grote overdekte winkelcen-
trum Euralille, met onder meer een 
gigantische Carrefour hypermarché. 
In de gezellige binnenstad kun je ook 
goed winkelen. Daar is het grote luxe 
warenhuis Printemps gevestigd. 
Allerlei soorten winkel zijn eigenlijk 
in Lille goed vertegenwoordigd en 
slagen doe je er zeker. Maar mis-
schien zijn nog wel het leukst en het 
meest bijzonder de specialistische 
winkeltjes in de kleine straatjes van 
de wijk Vieux Lille. Het is er heerlijk 
om rond te slenteren en deze zaakjes 
stap voor stap te ontdekken. 

Reistip
Wie een weekje over heeft, doet er 
goed aan om de diverse steden te 
bezoeken op de route naar Lille. Zo 
passeer je onder meer Antwerpen, 
Gent, Brugge en Kortrijk. Allemaal 
even prachtig met hun eigen sfeer en 
geschiedenis. Ook steden als Ieper en 
Doornik zijn van hieruit te doen. 
Combineer dat met Lille en je hebt 
de ultieme stedenvakantie!

Stadswandeling door het oude Lille
Place Charles de Gaulle.

Lille verlicht in kleuren Oekraïense vlag.

Kamer van Koophandel met belfort.

Lille is supergezellig.

Geboortehuis Charles de Gaulle.

Boekenmarkt in de Oude Beurs.

Heerlijke specialiteiten als macarons.
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AGENDA

VRIJDAG 2 DECEMBER
Stadsschouwburg Velsen: 
Henny van Loon - Jannie the 
Dogshow. Aanvang 20.15 uur. https://
stadsschouwburgvelsen.nl. 

ZATERDAG 3 DECEMBER
Zee- en Havenmuseum:
Maritieme foto- en kaartenruilbeurs 
in het museumcafé. Trefpunt voor 
liefhebbers van koopvaardij en 
visserij. De ruilbeurs is gratis na beta-
ling van entree. Het museum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
www.zeehavenmuseum.nl. 
Museumhuis Beeckestijn:
Huis open van 11.00 -16.00. Toegang 
6 euro p.p. Tickets online www.muse-
umhuizen.nl en aan de deur. www.
hendrickdekeyser.nl/museumbezoek/buitenplaats-beeckestijn-
velsenzuid. 
Filmtheater Velsen:
11.30 Mrs. Harris Goes to Paris (AL). 
14.00 Knor (6+). 15.45 Zee van Tijd 
(12). 18.15 Wild Port of Europe (AL). 
20.15 Good Luck to You, Leo Grande 
(12+). www.�lmtheatervelsen.nl. 
’t Mosterdzaadje:
Pianist Sergey Smirnov. Aanvang 
15.00 uur. Kerkweg 29 Santpoort-
Noord 023-5378625 www.mosterd-
zaadje.nl. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang vrij, 
na a�oop collecte. 
http://mosterdzaadje.nl/. 
Boerderij Westerhoeve:
Van 9.30 tot 13.00 uur kan je een 
pietendiploma halen op de boerderij. 
Loop het pietenparcours tussen de 
koeien en drink samen met de pieten 
warme chocolademelk met wat 
lekkers. Boerderij Westerhoeve/ Sant-
poorts Weidevlees Middenduinerweg 
80, Santpoort. Foto: aangeleverd

ZONDAG 4 DECEMBER
Filmtheater Velsen:

17.15 All that Breathes (9+). 
19.30 Close (12+). 
www.�lmtheatervelsen.nl. 
Stadsschouwburg Velsen:
Eric Vloemans- Wild Port of Europe. 
Aanvang 13.30 https://stadsschouw-
burgvelsen.nl.
’t Mosterdzaadje:
Engelse kamermuziek uit de 16e en 
17e eeuw door het Estehaagse 
Ensemble. Aanvang 15.00 uur. 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord 
023-5378625 www.mosterdzaadje.nl. 
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, na a�oop 
collecte. 
http://mosterdzaadje.nl/. 
Foto: aangeleverd

Jazz in 3huis:
Aanvang 15.00 uur. Met optreden van 
het jazz - fusiontrio van Jurriaan 
Kurpershoek samen met bassist 
Bryan Martignoni en Yordi Petit. Het 
concert begint om 16.00. Na a�oop is 
er een jamsessie tot 18.00. Tickets: 
www.bijkoel.nl/jazz. Theater de 
3klank: Driehuizerkerkweg 34A in 
Driehuis. Foto: aangeleverd

Seniorencentrum Zeewijk:
Een gezellige middag met muzikale 
omlijsting van Cock Zwanenburg, 

toegang gratis, de zaal is open om 
13.00 uur. Zeewijkplein 260, 1974 PL 
IJmuiden. 
Museumhuis Beeckestijn:
Huis open van 11.00-16.00. Toegang 6 
euro p.p.. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur. Rondleiding huis en tuinen. 
Opgeven via www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/buiten-
plaats-beeckestijn. Aanvang 11.00 
uur.

MAANDAG 5 DECEMBER
Stiltemeditatie in het Kruispunt:
Elke maandag van 9.00-9.25 uur in 
het Kruispunt Velserbroek Zon 
Bastion 3, Velserbroek. Je komt aan 
en zoekt een zitplaats. Er wordt een 
kaars aangestoken en je hoort 3 keer 
een gong. Daarna is het 25 minuten 
stil. Je hoort weer 3x de gong. Je 
verlaat de plek en hervat je dag. Je 
mag mediteren op je eigen manier. 
Aanmelden is niet nodig.

DINSDAG 6 DECEMBER
Stadsschouwburg Velsen: De Alex 
Klaasen Revue – Snowponies. 21:00 - 
22:15 uur. https://stadsschouwburg-
velsen.nl/programma/
alex-klaasen-snowponies. 

WOENSDAG 7 DECEMBER
Oud Katholieke Kerk IJmuiden:
Inloop-ko�eochtend in De Bolder 
om 10.00 uur. De ko�e-ochtenden 
zijn iedere 1e woensdag van de 
maand (na de dienst van 9.30 uur). 
Stadsschouwburg Velsen:
De Alex Klaasen Revue Showponies. 
Aanvang 19.00 uur en 21.00 uur. 
https://stadsschouwburgvelsen.nl. 

VRIJDAG 9 DECEMBER
Hart voor IJmuiden:
Schuif gezellig aan bij de buurtmaal-
tijd in Sluis 751 en geniet van een 
heerlijk driegangenmenu en goede 
gesprekken. Graag uiterlijk 
donderdag 8 december 12.00 
opgeven via hartvoorijmuiden@
gmail.com of 06-24433548 (Wille-
mien). De maaltijd is kosteloos maar 
een bijdrage is welkom. www.hart-
voorijmuiden.nl. 

TENTOONSTELLINGEN OP ZORGVRIJ

Koeiengeloei:
Bij deze tentoonstelling krijg je infor-
matie op verschillende manieren. Zo 
is er een electrospel, een draaischijf, 
kijkgaten en zijn er videobeelden te 
zien. Kom dus gezellig langs en leer 
meer over de koe! 
www.spaarnwoude.nl. Locatie: Boer-
derij Zorgvrij. Tijd: Tijdens openings-
tijden van boerderij Zorgvrij
Pieter Vermeulen Museum:
Interactieve tentoonstelling ‘Over 
Nachten’. De tentoonstelling is 
gemaakt voor kinderen vanaf 3 jaar 
en gaat over nachtdieren. Per 1 
november is op zondag- en woens-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur 
het museum gewoon open voor 
publiek. Dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend worden 9.00 en 
10.30 uur gereserveerd voor school-
bezoek (BO, VO en BSO’s). 
Zee- en Havenmuseum:
Het museum is geopend op zaterdag, 
zondag en woensdag van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: ‘Op de Sluizen 
van IJmuiden’ en ‘Rozen verwelken, 
Schepen vergaan’. 
Hoogovensmuseum in 
Velsen-Noord: 
Open op woensdagmiddag van 12.30 
tot 15.00 uur en zaterdag en zondag 
van 10.30 tot 15.00 uur. Expositie 70 
jaar Breedband, Escaperoom spel 
voor kinderen, 3D-printer en rijdende 
modelspoorbaan. www.hoogovens-
museum.nl. 
Vissershallen in IJmuiden: 
Van 6 november tot en met 18 
december vindt in de Visserhallen te 
IJmuiden de expositie Oekraïne 
plaats met werk van fotografen uit 
Oekraïne en Nederland. Hun foto’s 
gaan niet alleen over de menselijke 
ellende en verwoesting die de oorlog 
met zich meebrengt. Ze geven ook 
een beeld van de mensen en de 
cultuur van Oekraïne, een land dat 

vecht voor zijn voortbestaan in vrij-
heid. De expositie is geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Visserhallen, 
Duinstraat 4, 1975 DC IJmuiden; 
www.visserhallen.nl. Foto onder: 
aangeleverd
De Hofstede: 
Schildersclub Velserhooft, onder 
leiding van Afke Spaargaren, expo-
seert in De Hofstede. De expositie is 
te bekijken tijdens de openingstijden 
van de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
227 in de Velserbroek, vanaf 26 
oktober tot en met februari 2023. 
Informatie over het werk en de Schil-
dersclub Velserhooft is te verkrijgen 
bij Afke Spaargaren. 
afke.spaargaren@gmail.com. 
’t Mosterdzaadje: 
Expositie van John van den Goor-
bergh, realistisch werk met een 
persoonlijke aanpassing door het 
weglaten of toevoegen van dingen of 
kleur, landschappen en vergezichten. 
Hij maakt gebruik van verschillende 
technieken zoals potlood en penteke-
ningen, aquarellen, etsen, olie- en 
acrylverf. Expositie in de maanden 
november en december te bezich-
tigen voor en na a�oop van de 
concerten of op afspraak met de 
kunstenaar zelf. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl
‘t Brederode Huys: 
‘Mijn kleine Rijksmuseum’ noemt 
Niels van Manen zijn verzameling. 
Kleine werken die met dat formaat 
niet andere schilderijen wegdrukken. 
Van Manen werkt vooral met acryl. 
Recent legt hij zich ook toe op pano-
ramische constructies. De tentoon-
stelling is elke dinsdagmiddag van 
13.30 tot 16. 00 uur te bezichtigen en 
op afspraak: 0621597751. Adres: 
Blekersveld 50 te Santpoort-Zuid. 
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 rubriek  5 alom  10 informatiedrager  11 spoel  13 
opnieuw (in samenst.)  14 bladgroente  16 behoeftig  18 voor  19 anno 
christi  20 muziekinstrument  23 regeringsreglement  24 armholte  26 
vlaktemaat  27 spotfiguur  29 eens  31 tegen  32 vogelverblijf  34 
jaartelling  36 strafwerktuig  37 lidwoord  39 loflied  40 scheikundige 
verbinding  41 grafvaas  42 bijbelse figuur  43 afslagplaats bij golf  44 
kleurentelevisie  46 atmosfeer  48 levenslucht  51 Spaans landvoogd  
53 dagtekening  55 mager  57 elk  59 eerstkomende  60 filantroop  63 
bijwoord  64 vertrager  66 havenplaats  67 voordat  68 vlekkenwater  
69 morsdoek  71 vruchtbare plaats  72 witling  73 heel precies.

Verticaal: 1 controle  2 nageslacht  3 langspeelplaat  4 sappig  6 Ned. 
omroep  7 rooms-katholiek  8 hoge berg  9 vogelnaam  10 warhoofd  
12 helder en kalm  14 plant  15 Turks bevelhebber  16 onheilsgodin  17 
riv. in Frankrijk  20 vogel  21 Ierse verzetsgroep  22 tochtje  25 militair  
28 kleinood  30 molentrechter  31 slagader  33 in opdracht van  35 
Noorse godheid  36 veerkracht  38 takje  42 ergens anders  43 zeur  45 
struik  47 vrouwelijk dier  49 zet  50 pausennaam  52 op grote afstand  
54 welpenleidster  55 kunsttaal  56 watering  58 aanvankelijk  61 
salonheld  62 luizenei  65 pasvorm  68 deel v.e. boom  70 Bescherming 
Burgerbevolking  71 onzes inziens.
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