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

Nieuwbouw Velserbroek
komt dichterbij
Velserbroek - Het noordwestelijk deel van Velserbroek, in de
oksel van de snelwegen N208 en
A22, krijgt in de komende jaren
een heel nieuw uiterlijk. Het gebied tussen de Hofgeesterweg
en Broekeroog wordt gereed
gemaakt voor woningbouw,
hier zullen door HBB Groep in
samenwerking met Holleman
Santpoort ruim 240 woningen
worden neergezet. Volgens de
ontwikkelaar wordt de eigenheid van de Hofgeest benadrukt doordat de woningen en
het groen in een samenhangende, landelijke stijl zijn ontworpen. Volgend jaar zal naar verwachting de verkoop van de woningen starten. Inmiddels is gestart met het slopen van de huidige bebouwing. (foto: Ton van
Steijn)
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ZATERDAG 7 DECEMBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

FC Castricum

(‘Meer op zaterdag’)

Deze advertentie is aangeboden door:

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

BEZORGERS
GEVRAAGD
Omgeving: Kennemerlaan
te IJmuiden, 300 kranten
Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl
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KIES VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN

TELSTAR

AUTOLAMP STUK?
SNEL VERHOLPEN

VRIJDAG
6 DECEMBER
20.00 UUR

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

NAC BREDA
www.albatrosbanden.nl

BY RENE POST
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Houtkachel aan? Je ziet het niet,
maar het is er wel..
Nu de kou weer in de lucht zit, gaan in
steeds meer huizen de open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels aan.
Deze kachels zorgen niet alleen voor verwarming, maar geven ook sfeer in huis.
Echter kan stoken met hout voor omwonenden hinder en gezondheidsklachten
veroorzaken. Ook wanneer je de rook
niet ziet. Toch een vuurtje aan? Met deze
tips kun je de uitstoot van schadelijke
stoffen beperken.

Stooktips: juiste kachel,schoonmaken,
droog hout
Zorg voor de juiste grootte kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen.
Schoorstenen en rookkanalen moeten goed
zijn afgestemd met de haard of kachel. Het is
ook belangrijk dat u, tenminste één keer per
jaar, uw schoorsteen door een erkend vakman
schoon laat maken. Maak het vuur aan met
aanmaakblokjes en kleine houtjes en stook alleen droog, onbehandeld hout. Stook niet bij
windstil of mistig weer.
Stooktips: Frisse lucht, controleer de
vlam
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt is belangrijk, net als volledige
luchttoevoer tijdens het stoken. U kunt dit
zelf controleer door naar de kleur van de rook

en de vlam te kijken. En als laatste: laat houtvuur vanzelf uitbranden. Door de stooktips te
volgen houdt u rekening met uw buren en beperkt u overlast en gezondheidsklachten voor
uw omgeving. Meer informatie over de tips
kunt u vinden op www.milieucentraal.nl en
odijmond.nl/houtrook.
Gezondheidseffecten
Houtrook bevat ongezonde stoﬀen en draagt
bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft
informatie over mogelijke gezondheidseﬀecten van blootstelling aan houtrook. Ook geven
zij voorlichting over stoken met zo min mogelijk overlast en eﬀect op uw gezondheid. Op
ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie
over gezondheidseﬀecten van houtrook.
Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021
De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012
samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit is het platform Milieu en Gezondheid
waarin portefeuillehouders gezondheid en
milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Afgelopen vier jaar werkte dit
platform nauw samen met Omgevingsdienst
IJmond en GGD Kennemerland. Meer informatie vindt u op odijmond.nl/luchtkwaliteit.

Mantelzorgondersteuning in
Velsen: kan dat beter?
De gemeente Velsen zoekt naar manieren
om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom zoeken we een aantal
mantelzorgers om met elkaar uit te wisselen wat uw ervaringen zijn. We doen dit op
woensdagavond 18 december van 19.3021.30 uur in een ontspannen sfeer, onder
het genot van een hapje en een drankje.

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

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

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

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

Uit het college
• De Omgevingswet komt er aan. De minister houdt vast aan inwerkingtreding op
1 januari 2021. Er verandert dan veel voor
de inwoners, ondernemers en de gemeente. Door de Omgevingswet worden veel
wetten en algemene maatregelen van bestuur gebundeld. Plannen en projecten
worden beter op elkaar afgestemd. Een
vergunning hoeft nog maar bij een loket
te worden aangeleverd en vergunnings-

aanvragen worden sneller afgehandeld.
Ook participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Samenwerking vergroot de kwaliteit van besluiten
en zorgt voor meer draagvlak.
Meer informatie;
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten
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Kandidaten gezocht voor
Sportgala 2020
Traditiegetrouw huldigt de gemeente
Velsen jaarlijks haar sportkampioenen en
worden andere sporters in het zonnetje
gezet.

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

Een nieuwe stap

Project Velserbroekse Dreef 10

Een nieuwe stap is gezet in het project Velserbroekse Dreef 10 in Velserbroek, naast
‘autoshowroom ‘Motorhuis’. Wethouder Sebastian Dinjens tekende maandag 2 december een overeenkomst met initiatiefnemer
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Wanneer vergaderen de
Wijkplatforms Velsen

Wijkplatform
Velsen-Noord
IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
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Locatie
De Stek
De Spil
De Spil
De Dwarsligger

Tijd
19:30
19:30
19:30
19:30

Er komen 60 vogelhuisjes te hangen op de
begraafplaats als bestrijding tegen de eikenprocessierups en de buxusrups. Voor koolmezen en pimpelmezen zijn deze diertjes
een ware snack. “We vinden het belangrijk
deze rupsen op een natuurlijke manier te bestrijden”, vertelt wethouder Dinjens. “Door

Nu de overeenkomst is getekend, start de bestemmingsplanwijziging. De reacties op de
voorgenomen ontwikkeling waren grotendeels positief. Ook is er vraag naar dit type
woningen in Velserbroek en is er de wens van
het college om het proces te versnellen. Daarom start de gemeente in de bestemmingsplanprocedure direct met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingplan. De
gemeente stelt omwonenden schriftelijk op
de hoogte over de mogelijkheid een reactie te
geven op het plan.
(Foto Ko van Leeuwen)

Datum
6 nov en 4 dec.
13 nov.
20 nov.
9 dec.

Vogelhuisjes op begraafplaats
Duinhof
Woensdagmiddag 27 november hielp
wethouder Sebastian Dinjens op begraafplaats Duinhof met het in elkaar
zetten van vogelhuisjes.

bouwen.

de biodiversiteit te vergroten, helpen we de
natuur een handje met zijn eigen oplossingen. Dat doen we in Velsen door de vogelhuisjes op te hangen, te zorgen voor meer
groen én op verschillende plekken minder of
anders te maaien. Ook thuis kunnen mensen
helpen, bijvoorbeeld door een vogelhuisje op
te hangen of een struik te planten met bessen
die mezen lekker vinden.”
Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!
(Foto Reinder Weidijk)

Zwerfvuil

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

zwerfvuil komt te liggen. Dat geldt voor plastic flesjes, verpakkingen en peuken, en natuurlijk ook voor lachgasampullen.
In Velsen zijn zo’n 50 BeestenBende teams
actief die hun eigen buurt schoonhouden van
zwerfafval. Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!
Meer informatie vind je op
www.mijnbeestenbende.nl.

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

De effecten van de verschillende tracés en
van het transformatorstation worden nu
door EZK/TenneT verder onderzocht. Kijk
voor meer informatie op: https://www.netopzee.eu/hollandsekustwestbeta/wat-is-hetnet-op-zee-hollandse-kust-west-beta
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18 Jaar en dan?

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

gemeente_velsen

keld!
Om het wat overzichtelijkerte maken, ontvangen alle jongeren uit Velsen die 17 jaar
zijn een brief met zaken over wat zij allemaal
mogen en moeten regelen als ze 18 worden.
Wethouder Sebastian Dinjens overhandigde
dinsdag de eerste brief aan Esmée!
Meer informatie vind je op www.velsen.nl.

Zwem ABC
Zaterdag 30 november zwommen maar
liefst 82 kinderen af voor het zwem ABC.
Iedereen is geslaagd! Van afzwemmen
wordt altijd een feestje gemaakt, maar
dit keer was het extra bijzonder, want
er waren 2 pieten bij. Samen met de kinderen hebben ze gewatertrappeld. Ook
hielpen ze met het uitreiken van de diploma’s.
A-diploma: Scott van Delden, Kaa van Aarle, Sylvana Voets, Stijn Fedde Schilder, Noë
Blue Koene, Roos Molenkamp, Victoria van
Breugel, Ceyda Sarier, Max Arenda, Noa Paree, Cloë PippiJansen, Sanne Diana Madelief
Kloos, Emine Kat, Emi de Ruijter, Zoe Rema,
Bram Brinkmann, Stijn Lucas Dijkdrenth,
Lee-Ann Engelbarts, Isis de Wit, Melda Dur,
Jennifer Erich, Divano Schepers, Elize Rose
Mera, Yagmur Kilnic, Leon Tadajewski, Sengul Ceylan, Jamaneh Fazlipour.
B-diploma: Noud Hendriks, Julia Brigitta
van der Hulst, Linsey van Halderen, Choice
Peters, Julian van Kaam, Noud Dennis Wijker, Amira Amrani, Janna Timmer, Real Timmerman, Emma Jakubowicz, Karel van den
Assem, Senna Raspoort, Tamara Overbeek,
Mara Oude Kotte, Junna Jiang, Pim Gorgels,
Lotte van Heusden, Flòrie Westerman, Romy
Siepel, Lars Nolan Lennart Borstel, Senn de

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

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

Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970

Nieuws van de raad
WIST U DAT

AGENDA VAN DE SESSIES
Voortgang opgave maatschappelijk vastgoed gemeente Velsen
De gemeente werkt aan een brede opgave
rond maatschappelijk vastgoed. Denk daarbij
aan het realiseren van multifunctionele accommodaties met Stichting Welzijn Velsen
en de Bibliotheek Velsen, of ingrepen aan de
stadsschouwburg.
Het college wil de gemeenteraad informeren en inzicht geven in de uitgaven van het
eerder beschikbaar gestelde budget van EUR
300.000. Het college geeft de raadsleden gelegenheid om te reageren op de verschillende
scenario’s die voorliggen in de planvorming.
Woonvisie
De afgelopen jaren is er veel veranderd op
de woningmarkt, zowel lokaal als regionaal,
waardoor het huidige woonbeleid niet meer
aansluit bij de ambities van de Raad van Velsen. Daarom is er een voorstel om het woonbeleid te herzien.
Met de Woonvisie Velsen 2040 wordt er ingezet op:
(1) de Velser woonkwaliteit te versterken en
te borgen,
(2) onze woningvoorraad betaalbaar en beschikbaar te houden,
(3) het thema wonen en zorg nog beter op el-

kaar af te stemmen en
(4) duurzaamheidsmaatregelen te borgen in
het woonbeleid.
Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020
Het college wil de bedrijventerreinen in Velsen duurzaam ontwikkelen. De provincie
Noord-Holland stimuleert dit en heeft daarvoor de gemeente Velsen een subsidie toegekend voor een beeldkwaliteitsfonds voor
het havengebied IJmuiden. Het doel van dit
fonds is om ondernemers door een financiële
bijdrage te stimuleren om de voorkant van
hun panden op te knappen.
Naar verwachting verbetert hiermee de uitstraling van het havengebied en daarmee de
aantrekkelijkheid van havengebied IJmuiden
als vestigingsplaats voor bedrijven.
Toekomstvisie Meer Waarde uit Afval
Voor komende jaren heeft Velsen in het project ‘Meer Waarde uit Afval’ geld beschikbaar
om te investeren in betere afvalscheiding.
In deze sessie wordt een beeld geschetst van
de huidige afvalinzameling en ontwikkelingen naar de toekomst. HVC heeft veel landelijke informatie beschikbaar. Daarmee kan
HVC laten zien wat het effect is van bepaalde

maatregelen om afvalscheiding te verbeteren
en wat daarvan de kosten zijn.
Strategische positie van Velsen in de
regio
Tijdens een sessie van de raad op 6 oktober
2019 is gesproken over de positie van Velsen
in regionale samenwerking. Voor deze sessie
is er extra informatie uitgewerkt, namelijk
(1) wat de maatschappelijke opgaven zijn
waar de regionale samenwerking belangrijk
is en daaruit volgend wat Velsen daar dan
mee wil bereiken. (2) Met wie kan Velsen die
doelen zo goed mogelijk behalen.
Het formuleren van Velsense belangen en
het herkennen van regionale opgaven staat
centraal. Een presentatie wordt gegeven
waarbij aandachtspunten bij het formuleren
van belangen en het herkennen van patronen
worden belicht aan de hand van voorbeelden
van verschillende thema’s.
De sessies zijn op donderdag 12 december 2019. U ben van harte uitgenodigd
om daarbij aanwezig te zijn. Locatie: Het
gemeentehuis, ingang Plein 1945, IJmuiden, Aanvang 19u30.

De Raad van Velsen heeft twee soorten
openbare vergaderingen. Namelijk sessievergaderingen en raadsvergaderingen. In
sessievergaderingen worden geagendeerde onderwerpen verder uitgediept en besproken. In de raadsvergaderingen worden
aanpassingen ingediend en neemt de raad
daadwerkelijk een besluit.
INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een
groot aantal onderwerpen. Als u wilt inspreken over een onderwerp dat deze maand
wordt besproken, dan kan dat alleen bij sessievergaderingen. Dit is ook het moment
waarop raadsleden nog een oordeel vormen
en waar u dus ook het meeste invloed kunt
hebben.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is een
formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 23 november tot en met
29 november 2019 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Kennemerlaan 35A, plaatsen dakopbouw
(26/11/2019) 103671-2019

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

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0009, vergunning brandveilig gebruik (25/11/2019) 103456-2019
Wijkerstraatweg 177, vernieuwen achtergevel
(26/11/2019) 104227-2019
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 54, kappen boom (26/11/2019)

Velserbroek
De Weid 30, uitbreiden van de 1e verdieping
(28/11/2019) 104722-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking

hebben op een bouwactiviteit kunnen
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Kennemerstrand 174, vernieuwen ijshuisje
(29/11/2019) 86685-2019
Velsen-Noord
Stuwadoorstraat ong., nieuwbouw 16 bedrijfsunits (28/11/2019) 81402-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, gebruiksvergunning
brandveilig gebruik (29/11/2019)
11847-2019

Santpoort-Noord
Bickerlaan 36, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(27/11/2019) 80867-2019
Driehuis
Driehuizerkerkweg 103, splitsen woning naar
2 woningen (26/11/2019) 98376-2019
Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Velsen-Noord
N197 (Velsertraverse), reparatie- en onderhoudswerkzaamheden gedurende de avond
van 5 december en de nacht van 5 op 6 december 2019 (tussen 20:00 en 04:00 uur)

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten
genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - re-

guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Huygensstraat 30, vervangen begane grondvloer (26/11/2019) 98741-2019
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 39, bouwen zwembad
(28/11/2019) 88729-2019
Middenduinerweg 80, tijdelijk (5 jaar) plaatsen boerderijwinkel (29/11/2019) 944222019
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld
voor:
Santpoort-Noord
Bickerlaan 46, plaatsen dakkapel (achterzijde) (29/11/2019) 84338-2019

Verleende ontheffing voor werkzaamheden
buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een ontheffing verleend
voor:
Velsen-Noord
N197 (Velsertraverse), reparatie- en onderhoudswerkzaamheden gedurende de avond
van 5 december en de nacht van 5 op 6 december 2019 (tussen 20:00 en 04:00 uur)
(29/11/2019) 104374-2019
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in

combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
Clubwedstrijden strandzeilen,
op 11 en 25 januari 2020 van 09:00 tot 15:00
uur,
op 8 en 22 februari 2020 van 08:00 tot14:00
uur,
op 7 februari en 21 maart 2020 van 08:00
tot13:00 uur,
locatie: recreatiestrand (zone 2) te IJmuiden
(29/11/2019) 96112-2019

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

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

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

met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op
donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Bezwaar of beroep tegen genoemde overeenkomsten is niet mogelijk.
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Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020
De raad van Velsen heeft in haar vergadering van 28 november 2019 besloten:
- de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020 vast te stellen;
- de Verordening maatschappelijke onder-

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

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

De Eerste wijziging op de Legesverordening
2020

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

publiceerd op officielebekendmakingen.nl
Deze verordening wordt ook gepubliceerd
op de website www.overheid.nl

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is ge-

Mededelingen
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in haar vergadering van 26 november 2019 vastgesteld:

u ook inzien op www.overheid.nl/lokalewetenregelgeving.nl

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

VRAAG

1

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

Alle ondergrondse restafvalcontainers krijgen een klepje voor zwerfvuil. Op
dit moment zijn er 80 containers met zwerfvuilklepjes. De leverancier doet
zijn best om in 2019 nog 160 extra containers van een zwerfafvalklep te
voorzien. In 2020 volgen er nog 80 klepjes en dan kunnen bewoners bij alle
restafvalcontainers ook zwerfafval kwijt.

‘Open wijk’ in Velsen-Zuid

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

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

ze worden dus echt niet gelopen. Als er bewoners bellen leggen wij de situatie uit en vragen
ze dan ook of ze eventueel bereid zijn die straten te voorzien
van een Hofgeest ….helaas nog
geen resultaat.’’
Met deze oproep hoopt Verspreidnet dit laatste gaatje alsnog te dichten. Belangstellenden (ook 65-plussers zijn zeer
welkom!) kunnen bellen met
0251-674433.

DCIJ-nieuws:

Zion Nibte slaat gat
Castle Christmas Fair:

Velsen - Na een geslaagd schooldamtoernooi van de gemeente Velsen, waarbij De Hoeksteen zijn titel prolongeerde, zijn de
tien gratis lessen voor de topscorers van het toernooi weer van
start gegaan bij Damclub IJmuiden (DCIJ). De kinderen krijgen
eerst een half uur les en daarna is het tijd voor de “paspoortcomVelsen-Zuid - Veel blije gezich- teller bleef steken rond de 18.000 Zo goed zelfs, dat wordt overwo- petitie”, waarbij ze twee partijen spelen. Ook de jeugdleden van
ten, zowel bij bezoekers als bezoekers.
gen om volgend jaar op Beeckes- DCIJ doen hieraan mee. Zij moeten flink aan de bak, want de “passtandhouders van de Castle ,,Alleen het parkeren was lastig’’, tijn te blijven.
poortdammers” weten zo nu en dan tot verrassende resultaten te
Christmas Fair afgelopen week erkent organisator Paul Zonne- Uitsluitsel daarover kan nu nog komen.
op landgoed Beeckestijn.
veld van Holland Promotions. In niet worden gegeven: ,,We doen
Heemskerk werden de auto’s el- dit evenement samen met de Na twee avonden gaat Zion Nib- punten achterstand, maar heeft
Het jaarlijkse evenement vond ders in de omgeving geparkeerd standhouders en exposanten, te (links op foto) fier aan kop. wel het zwaarste programma
dit keer niet plaats bij het Heems- en zorgde de organisatie voor dus we gaan ook samen met hen Na twee overwinningen op de gehad. Lars van Eeken en Sakerkse slot Assumburg, omdat pendelbussen om ze naar het het geheel evalueren. Maar we eerste avond zette hij met nog ke Pippel wisten ditmaal twee
daar langdurige wegwerkzaam- evenemententerrein te brengen, kunnen hier wel veel meer men- twee overwinningen de con- keer te winnen en hebben ook
heden plaatsvinden.
in Velsen-Zuid was dat niet no- sen kwijt en de samenwerking currentie op achterstand. Eerst zes punten.
Beeckestijn was echter een uit- dig, maar door de regen was de met de vereniging Hendrick de won hij verrassend van Martijn Bij de paspoortdammers is de
stekend alternatief, er kwamen beschikbare parkeerruimte erg Keyser en de vrijwilligers van Na- Schoenmaker, in de onderlinge strijd nog heviger. Maar liefst
in vier dagen tijd naar schatting drassig geworden. Toch is de al- tuurmonumenten verloopt heel competitie nog tweede. Daar- drie spelers hebben vijf pun25.000 tot 26.000 bezoekers naar ternatieve locatie erg goed beval- goed’’, aldus Zonneveld. (tekst: na rekende hij af met de andere ten uit vier wedstrijden, waarde bijzondere markt. Dat zijn er len, zowel bij de organisatie zelf Bos Media Services/foto: Ton van koploper, Storm van den Berg. bij Diego van de Vijver een iets
Van den Berg staat nu op twee zwaarder programma heeft geveel meer dan vorig jaar, toen de als bij een aantal standhouders. Steijn)

Locatie Beeckestijn bevalt goed

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

POWERED BY
G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Evenementenkalender
28 december
t/m 5 januari

Hindernisbaan
www.zwembadvelsen.nl

2 & 3 januari

Dubbel6Kamp
sportloketvelsen.nl

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

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Lichteffecten in geïsoleerde glijbaan
De 66 meter lange waterglijbaan is geïsoleerd! Waarom zijn we hier nou
zo blij mee?
• Het bespaart 15.000 m3 gas per jaar. Dat is evenveel als het gemiddelde
jaarverbruik van tien huishoudens in Nederland.
• Minder tocht in de glijbaan én minder condensvorming, dat betekent
minder koude druppels op je hoofd ;-)
• Door de isolatie is de glijbaan heel donker van binnen.
Daarom heeft de glijbaan nu LED-verlichting met spannende
lichteffecten, die de glijbaan nóg leuker maakt!
Zaterdag 23 november opende wethouder Bram Diepstraten de
vernieuwde glijbaan officieel. “Nog spannender en leuker voor iedereen,
meer comfort en goed voor ons milieu en onze portemonnee”, roemt
de wethouder de glijbaan. “Een mooi voorbeeld van een slimme en
duurzame investering die goed aansluit bij ons gemeentelijk beleid”.
De isolatie van de glijbaan is één van de vele energie besparende maatregelen die het zwembad de komende maanden uitvoert. Nu verbruikt het
zwembad gemiddeld per jaar nog evenveel gas als ongeveer 175 huishoudens. Het doel is om het zwembad voor circa 80% van het gas af te halen.
Alle besparingen op de energie zorgen voor een veel lagere uitstoot van CO2. Het zwembad wordt zo klimaat- en milieuvriendelijker.
Lees meer over duurzaam Velsen op: www.duurzaamvelsen.nl

Wil jij deel uitmaken
van het Dubbel6Kamp?
Dat kan!
Donderdag 2 en vrijdag 3 januari 2020 organiseren
de buurtsportcoaches van de gemeente Velsen
het Dubbel6Kamp in Sporthal Zeewijk in IJmuiden.
Donderdag brengen we de groepen 3, 4 en 5 in
beweging en op vrijdag groepen 6, 7 en 8. Voor dit
evenement is de organisatie nog op zoek naar hulp.
Wij zijn op zoek naar mensen die enthousiast zijn,
affectie hebben met kinderen en sport én minstens
15 jaar oud zijn. Ook moet je het leuk vinden om één
van de zes spellen te begeleiden, deze uit te leggen
en indien nodig in te grijpen.
Wij bieden jou één of twee dagen die in het teken
staan van samen sporten en plezier maken, je krijgt
een lunch aangeboden bij Café Nol én kunt direct
ervaring opdoen in de sport.
Wanneer: 2 & 3 januari 2020
Locatie: Sporthal Zeewijk IJmuiden
Tijden: Beide dagen van 08.00- c.a. 16.00 uur
Lijkt dit je leuk? Stuur een mail naar buurtsportcoach Bianca via bvgeldorp@sportsupport.nl
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Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2019?
Gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen voor de
titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),
Master (vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter van het jaar 2019.
De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het Sportgala op vrijdag 28 februari
2020 in het Thalia Theater in IJmuiden.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere
sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent, mag hem, haar of een heel
team voordragen. Er zijn zes categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg,
Talent, Master en Gehandicapte Sporter. De prestatie dient behaald te zijn in het
kalenderjaar 2019 en de sport moet onderdeel zijn van een sportbond die aangesloten is bij het NOC*NSF. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn.

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

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

Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een Velsense vereniging; dat mag een nietVelsenaar zijn die lid is van een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid is van
een niet-Velsense vereniging.
Teamsporters uit Velsen en lid van een team dat niet uit Velsen komt worden
individueel genomineerd.Hele teams, als het een Velsens team is, inclusief alle
niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een:
a. Nederlands kampioenschap van een toernooi of wedstrijdenreeks.
b. Europees kampioenschap.
c. Wereldkampioenschap.
d. Wereldbekerkampioenschap.
e. Europacupwedstrijd.
f. Wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot en met e).
g. Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen van een officiële sportbond.
h. Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen tijdens een internationaal
toernooi.

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

Sportverenigingen maken kans op
€ 500,- tijdens het Sportgala Velsen
Vrijdag 28 februari 2020 is het Sportgala Velsen in het Thalia
Theater. Voor het eerst dit jaar hebben we een nieuwe categorie,
de “Sport en Cultuur Impuls -Verenigingsprijs” waarmee een
sportvereniging € 500,- kan winnen. Deze wordt uitgereikt aan
een sportvereniging in Velsen.
Om voor deze prijs in aanmerking te kunnen komen zijn we
op zoek naar de sportvereniging die dé trots van Velsen in huis
heeft; bijvoorbeeld de gezondste kantine, het duurzaamste
clubgebouw, de meest actieve leden/vrijwilliger, de beste
materiaalman, de leukste trainer of de stoerste terreinman.

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

Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 31 december 2019 worden doorgegeven via de aanmeldknop op de website van www.sportgalavelsen.nl Ook kunt u de nominaties
mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen kunt u bellen met Eric Smit, Sportloket Velsen: 06-15129401.

Voetballen met je vrienden? Huur bij ons een sporthal!: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

12

5 december 2019

COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Rabobank IJmond keert
terug naar de Dokweg

Velsen - Rabobank IJmond keert terug naar het kantoor aan de
Dokweg in IJmuiden en sluit hiermee de bankwinkel aan de Hagelingerweg in Santpoort-Noord. Door het feit dat steeds meer
klanten hun bankzaken online regelen en door meer regionale bundeling van ondersteunende diensten waardoor het aantal
medewerkers is gedaald, is de kantoorruimte te groot geworden.
,,Onze klanten regelen steeds meer
bankzaken online en het aantal
klanten dat een bankwinkel bezoekt neemt jaarlijks sterk af’’, aldus
Jerry Notenboom, directievoorzitter van Rabobank IJmond. ‘Hierdoor
hebben we opnieuw gekeken naar
de spreiding van onze bankwinkels
in het werkgebied en besloten onze
bankwinkel in Santpoort-Noord te
sluiten. Deze bankwinkel is erg gedateerd en vraagt om een flinke investering om aan het huidige klantbedieningsconcept te voldoen. Om
deze reden hebben wij gekozen
voor een andere, nieuwere locatie
waar wij niet alleen onze klanten
kunnen ontvangen maar ook onze medewerkers - welke nu gehuisvest zijn in ons adviescentrum aan
de Zadelmakerstraat in Velserbroek
- kunnen onderbrengen. In het kantoor aan de Dokweg in IJmuiden zagen wij een geschikte locatie waardoor wij hebben besloten om voor
de zomer van 2020 hier naartoe
terug te keren. De bankwinkel in
Santpoort-Noord wordt eerder gesloten; klanten kunnen hier nog tot
en met vrijdag 10 januari terecht.
Na de sluiting van de bankwinkel in

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

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy

Gratis lezing: ‘Lang en
gelukkig uit elkaar’
Regio - Relatie- en scheidingscoach Denise Janmaat en mediator en scheidingsmakelaar Hans
van Son geven de gratis lezing
‘Lang en gelukkig uit elkaar’.
Hoewel december door veel
mensen als feestmaand wordt
bestempeld, is dat niet voor iedereen zo. Als een relatie niet lekker loopt en een scheiding wordt
overwogen, worden de feestdagen ook momenten waarop het op eieren lopen is. Statistisch gezien zijn leiden de feestdagen veel meer dan andere dagen in het jaar tot definitieve beslissingen over de relatie. Ook is
het voor hen die aan het scheiden zijn een lastige maand. Al die
‘anders dan andere’ dagen vragen improvisatie, laten het verdriet en soms de boosheid extra
hard binnenkomen. Hoe zorg je

Hij is er!

De van Rixel
Pre-Sail kalender 2020

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

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

pre-sail kalender

2020

Velsen/Heemskerk - Een kalender die aftelt naar Sail 2020 en alvast een vooruitblik geeft op de
prachtige schepen die weer voorbij gaan komen. Fotograaf Ad
Schaap verzorgde de schitterende foto’s en Rob van Leeuwen de
vormgeving van de Van Rixel PreSail kalender 2020. De 49e editie
van de Van Rixel kalender is, voor
slechts 15 euro, voor iedereen
van maandag tot en met vrijdag
verkrijgbaar op het nieuwe adres
van Van Rixel op de Rijksstraatweg 27 in Heemskerk en op zaterdag 7 december op de Oosterduinweg 29 van 14.00 tot 17.00
uur. (geen PIN op beide locaties)
(afbeelding: aangeleverd)
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Door Erik Baalbergen

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. In deze aflevering aandacht voor een van
de fraaie zonsondergangen vanaf ons strand.
Het hele jaar door kunnen we op
en vanaf ons brede strand genieten van het weer en mooie vergezichten. Niet zelden gaat dat
genieten gepaard met wind om
je oren en stralend zand langs je
kuiten, de verre blikken over zee,
de mooie wolkenpartijen, af en
toe een buitje met prachtige watersluiers en, niet te vergeten, de
soms fraaie zonsopkomsten en
-ondergangen met de daarbij behorende kleurende ochtend- en
avondluchten. Vooral rond deze
tijd van het jaar komen die elementen dikwijls samen als je bijvoorbeeld ’s middags een uurtje
of halfuurtje voor zonsondergang
even gaat uitwaaien aan zee.
Vorige week maandag toog ik na
het werk even naar IJmuiden aan
Zee om even het koppie leeg te
maken. Daarbij werd ik getrakteerd op een fraaie cocktail van
de genietelementen. En als je dan
ziet dat er een vissersschip op fotoafstand voor de kust op weg is
om net voor of onder de ondergaande zon langs te varen, is het
plaatje compleet en kan de camera niet in de rugtas blijven. In dit
geval ook even de telelens opgeschroefd en onder meer bijgaand
beeld vastgelegd. Een blik op de
‘Vesselfinder’ app en later op de
ingezoomde foto’s leert al snel

(ruim tien kilometer) breed langs
de Noordzeekust. Mocht de garnalenvangst daar tegenvallen,
dan wijken de vissers uit naar de
Duitse bocht. De vangst wordt
geleverd aan Heiploeg in Zoutkamp. Ook in IJmuiden zien we
dat het gaat om de garnalenkot- regelmatig vrachtwagens van de
ter TX-34 ‘Sola Gratia’. Hoewel er firma rijden. Tussen de garnaal in
veel vaker garnalenkotters uit al- zee en diens eindbestemming op
lerlei vissersplaatsen langs on- ons bordje ligt soms een heel lanze kust varen en dit geen IJmui- ge (om)weg. En mocht geen der
dense kotter is, ben ik toch wel garnalen van de TX-34 hier tenieuwsgierig. Soms zijn er via recht zijn gekomen, dan kunnen
via wel verbanden met IJmuiden we altijd nog genieten van het tyte vinden, al is het maar dat een pisch IJmuidense tafereel van devan de gevangen garnalen mis- ze kotter aan onze horizon!
schien ooit zomaar in een IJmuider maag terecht zal kunnen ko- Naschrift
men...
Na het afronden van deze aflevering kwam het trieste bericht
De Texelse kotter is van de fam. over een andere garnalenkotDaalder uit Oosterend op Texel. ter, de UK-165 Lummetje uit Urk.
Het 21 meter lange en bijna 6 Sinds vorige donderdag werd de
meter brede schip is in 2001 ge- ‘Lummetje’ met twee opvarenbouwd. Het casco komt uit China den na een noodmelding vermist
en de afbouw vond plaats op een op de Noordzee, ten westen van
scheepswerf in Urk. Voorheen Texel. Na enkele dagen van harde
heeft de moderne kotter geva- wind, hoge golven en sterke stroren als de UK-287 maar het kwam ming konden duikers van de mate koop. Daalder kocht het schip rine pas zaterdag het gezonken
en sinds eind vorig jaar maakt het schip bereiken. Afgelopen zonals de TX-34 deel uit van de Texel- dag, na enkele dagen van onzese vloot van garnalenkotters. Vol- kerheid werden de twee opvarengens een publiekelijk toeganke- den in de kotter op de zeebodem
lijk register van schepen is deze gevonden. De Urker gemeenkotter in de loop der jaren al de schap moet helaas weer twee nanegende TX-34 van Daalder va- men toevoegen aan de lijst bij
rend onder de naam ‘Sola Gra- het Monument ter nagedachtenis
tia’, de Latijnse uitdrukking voor van de in de golven omgekomen
‘alleen door genade’. Het schip vissers van Urk. Wij wensen de naheeft Oudeschild als thuishaven. bestaanden en andere betrokkeDe garnalen worden gevangen in nen veel sterkte met het verwereen strook van ongeveer zes mijl ken van dit verlies.

Klanten blijven terugkomen voor
kerstbomen van Spaanderman
Velserbroek - Vanaf deze week verkoopt Spaanderman Diervoeder aan Zadelmakerstraat 24 weer de mooiste kerstbomen.

Bas Spaanderman begon als hobby met de kerstboomverkoop maar
is nu bijna professional:. ,,Ik heb er
aardig wat kijk op gekregen en zoek
een deel van de bomen bij een kweker zelf uit. Zoals de Fraseri-bomen,
een kruising met een Nordmann.
Een boom die heel lang mooi blijft
en een frisse citrusgeur heeft. Tot de
dag voor kerstmis heb ik mooie bomen staan, gezond, vol en symmetrisch, dus wat wil je nog meer?’’ Wie
een heel grote boom wil, boven de
2,5 meter kan een boom reserveren.
Ook die heeft Bas zelf uitgezocht,
maar die vliegen de deur uit omdat
ook bedrijven Spaanderman Diervoeder hebben gevonden. Tot grote
trots van Bas prijkt er dit jaar bij Centraal Station Amsterdam een van zijn
grootste bomen: zelf uitgekozen en
zelf geplaatst.
Om ervoor te zorgen dat die mooie
boom thuis ook recht staat, heeft
Spaanderman een speciale machine
in huis. Daarmee wordt onderin de
stam een gaatje geboord voor een
hier verkrijgbare standaard waardoor de boom kaarsrecht en stevig
staat. Tenslotte heeft Spaanderman
Diervoeder nog een fijne service: het
gratis thuisbezorgen van de uitgezochte boom. Het enige wat dan nog
overblijft om te doen is de boom versieren en er wekenlang van genieten. De bomen worden gratis thuisbezorgd! (foto: aangeleverd)
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Open dag Kuba Moskee:

,,We moeten blijven praten met elkaar’’
IJmuiden - Heel druk was het zondagmiddag niet in de Kuba moskee aan de Planetenweg. Mondjesmaat druppelden de bezoekers
binnen voor deelname aan de open dag die werd georganiseerd.
Twee keer per jaar organiseert het bestuur van deze moskee een
dergelijk evenement voor alle belangstellenden. Alle inwoners,
ongeacht afkomst of geloof, met elkaar verbinden, vormt daarbij
het uitgangspunt. ,,We moeten blijven praten met elkaar. Zolang
je praat, is het goed’’, zegt bestuursvoorzitter Mehmet Bişgin.
Het is ongeveer half drie in de
middag, als een groepje buurtbewoners de moskee betreedt. ,,Ik
woon hier al sinds 1969, ik heb de
moskee destijds gebouwd zien
worden, maar ik ben er nog nooit
geweest’’, vertelt een van hen.
Ze vervolgt: ,,Ik las de aankondiging in de Jutter en vond het nu
wel eens tijd worden om eindelijk eens te komen kijken.’’ De Kuba moskee in IJmuiden werd 26
jaar geleden geopend en dankt
zijn naam aan de Quba moskee
in Saoedie-Arabië, de eerste moskee die ooit werd gebouwd. In de
ontmoetingsruimte op de begane
grond werden de bezoekers zondagmiddag gastvrij welkom geheten. Een glas Turkse thee, met
daarbij uiteraard een stukje Turks
fruit, werd vrijwel direct na binnenkomst aangeboden en verschillende leden van de Turkse gemeenschap stonden paraat om
vragen te beantwoorden. Op de
tafels een brochure: ‘De Islam in
60 minuten’, een uitgave van de
Islamitische Stichting Nederland.
Hierin worden de basisbeginselen
van de Islam uitgelegd en staat informatie over thema’s als essentiele geloofsartikelen, de zuilen van

de Islam, islamitische levensstijl,
verdraagzaamheid, gedragscodes
en moskeeën.
Voorzitter Mehmet Bişgin leidde
de bezoekers zondagmiddag persoonlijk rond door het gebouw. In
de gebedsruimte op de eerste verdieping gaf hij uitleg over de gebedsrituelen, de jaarlijkse ramadan en de Koran, het heilige boek.
,,Wij hebben maar één boek, er is
maar één versie van, die is overal
in de wereld hetzelfde’’, legde hij
uit. Volgens Bişgin zijn het echter
de afwijkende interpretaties, die
sommige geleerden in de loop der
jaren aan de woorden in de Koran
hebben gegeven, verantwoordelijk geweest voor de extreme vormen van geweld die regelmatig
ten onrechte aan het geloof worden gekoppeld. Ook over zaken als
de onderdrukking van vrouwen is
hij duidelijk: ,,Dat heeft niets met
het geloof te maken. De vrouw is
door Allah aan de man gegeven,
dus de vrouw is heilig. Dat vrouwen in sommige landen worden
onderdrukt, heeft alles te maken
met de cultuur van dat land en
niets met het geloof.’’ Bişgin, zelf al
jaren werkzaam op de school van

staalbedrijf Tata Steel, kent de vele
misverstanden over zijn religie als
geen ander. Met zijn charismatische persoonlijkheid geeft hij deze middag duidelijke uitleg over
de fundamenten van zijn geloof.
Ook de imam mengt zich even in
het gesprek, al blijft de taalbarrière daarbij een obstakel. De imam is
in dienst van de Islamitische Stichting Nederland en mag maximaal
vijf jaar in ons land blijven. Daarna keert hij weer terug naar Turkije. Mehmet Bişgin legt uit dat
momenteel Turkse jongeren uit de
tweede generatie worden klaargestoomd om als imam aan de slag
te gaan. ,,Zij spreken Nederlands,
volgen vijf jaar lang in Turkije een
theologiestudie en kunnen vervolgens in Nederland als imam worden ingezet.’’ De moskee is echter
niet alleen een gebedshuis, maar
vooral een ontmoetingsplek in de
meest brede zin van het woord.
Gewoon even binnenlopen voor
een praatje kan altijd, maar er worden ook kooklessen gegeven, er is
huiswerkbegeleiding en een ruimte voor de allerkleinsten, waar geknutseld kan worden en waar uitleg over de Koran wordt gegeven.
En er is Turkse les: ,,Vroeger werd
hier juist Nederlandse les gegeven voor de Turkse gemeenschap,
maar de Turkse taal wordt door
de nieuwe generatie steeds minder vaak gesproken. Er was vraag
naar Turkse lessen, dus die verzorgen we nu ook.’’ (tekst: Bos Media
Services)

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2019?
Velsen - De gemeente Velsen
vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen voor de titel van Velsense Sportman,
Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter van het jaar
2019. De winnaars worden
bekendgemaakt tijdens het
Sportgala op vrijdag 28 februari 2020 in het Thalia Theater in IJmuiden.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en
worden andere sporters in het
zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent, mag hem, haar
of een heel team voordragen.
Er zijn zes categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg,
Talent, Master en Gehandicapte Sporter. De prestatie dient
behaald te zijn in het kalenderjaar 2019 en de sport moet
onderdeel zijn van een sportbond die aangesloten is bij het
NOC*NSF. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn.
De prijsuitreiking vindt plaats
in het Thalia Theater in Ijmuiden.
Wie kunnen genomineerd
worden?
De individuele sporters die lid
zijn van een Velsense vereniging; dat mag ook een nietVelsenaar zijn die lid is van een
Velsense vereniging of een Velsenaar die lid is van een nietVelsense vereniging.
Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van een team
dat niet uit Velsen komt worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens
team is, inclusief alle niet-Velsense leden.

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

leren maken uit hun land van
herkomst. Ter afsluiting hebben
zij een multicultureel buffet bereid voor 54 door hun uitgenodigde personen uit de wijk.
Het feestdiner werd muzikaal opgeluisterd met live muziek van
de band Gharib en een video
boodschap van Bram Diepstra-

ten, dit maakte het feest compleet. Het feestdiner is een samenwerkingsproject van Stichting Welzijn Velsen, wijkcentrum
de Stek, de gemeente Velsen en
Protestantse gemeente Velsen
Noord en is opgezet in het kader
van het Gids project. (foto: aangeleverd)

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

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

stige Callum Saunders, die de
sprint won, passeren.
Ook Olympisch kampioen Jason Kenny uit Groot-Brittannië
was te snel voor de uit Santpoort afkomstige wielrenner.
Begin dit jaar wist Büchli de
wereldtitel op dit onderdeel te
veroveren.

Pilot Buitenpoort Santpoort Noord
biedt kansen voor vervolg

De sportkampioenen in 2018 (foto: aangeleverd)
d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Wereldbekerkampioenschap.
e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Europacupwedstrijd.
f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een wedstrijd van
vergelijkbaar niveau als de
punten onder b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen van een
officiële sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen tijdens
een internationaal toernooi.

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

Procedure
Verenigingen sturen voor 31
december een e-mail naar
sportgala@velsen.nl met daarin omschreven wat dé trots van
de sportvereniging is. Een onafhankelijke jury, kiest de top 3.
Van deze top 3 wordt per vereniging een korte film gemaakt
die ze gaan tonen tijdens het
Sportgala.
Naast de nominaties voor Door middel van loting in de
Sportman, Sportvrouw, Sport- zaal kiest het publiek die avond
ploeg, Talent, Master en Ge- de uiteindelijke winnaar van de
handicapte Sporter is er dit jaar Sport en Cultuur Impuls verenieen nieuwe categorie, de Sport gingsprijs.
Aan welke criteria moet de en Cultuur Impuls verenigingsnominatie voldoen?
prijs waarmee een sportver- Aanmelden
a) Als je 1e, 2e of 3e bent ge- eniging 500 euro kan winnen. Nominaties moeten vóór 31
worden bij een Nederlands Deze wordt uitgereikt aan een december 2019 worden doorkampioenschap van een toer- sportvereniging in Velsen.
gegeven via de aanmeldknop
nooi of wedstrijdenreeks.
op de website van www.sportb) Als je 1e, 2e of 3e bent ge- Om voor deze prijs in aanmer- galavelsen.nl. Ook kan men de
worden bij een Europees kam- king te kunnen komen is men nominaties mailen naar sportpioenschap.
op zoek naar de sportvereni- gala@velsen.nl. Voor vragen
c) Als je 1e, 2e of 3e bent ge- ging die dé trots van Velsen in kan men ook bellen met Eric
worden bij een Wereldkampi- huis heeft; zoals bijvoorbeeld Smit, Sportloket Velsen: 06oenschap.
de gezondste kantine, het 15129401.

Santpoort - De Provincie NoordHolland, gemeente Velsen en NS
hebben samen met partners, bedrijven en bewoners het concept
Buitenpoorten getest in de periode april tot november 2019. Uit de
pilot blijkt dat Buitenpoorten inspireert! Omwonenden, bedrijven en
lokale overheden uit het hele land
hebben interesse getoond om bij
te dragen aan de ontwikkeling van
het concept Buitenpoorten. Bezoekers aan Santpoort Noord zijn enthousiast over de omgeving. Wel
missen ze nog een aantal voorzieningen op het station en in de omgeving om de bestemming comfortabel en aangenaam te kunnen
verkennen. Zo is Santpoort Noord
nu nog onvoldoende een ontmoetingsplek en bestemming voor recreanten. Met de ervaringen werken de partners het concept Buitenpoorten in de komende tijd verder uit.

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

samen. Ondernemers en omwonenden worden hier ook bij betrokken. Ondertussen kunnen bezoekers natuurlijk nog steeds zo vanuit de trein genieten van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland.
Wat is een Buitenpoort?
Buitenpoorten zijn stations op het
snijvlak van stad en land, die als
startpunt gebruikt kunnen worden
om van het buitenleven te genieten. Door via marketing bekend te
maken dat het landschap vlakbij is
en door van de stations toegankelijke en aantrekkelijke plekken te maken om te verblijven en de omgeving te verkennen. Dat kan door het
beter laten aansluiten van het station en de stationsomgeving op het
landschap en ook door extra voorzieningen op of dichtbij het station.
Meer informatie: www.noord-holland.nl/ovk en www.buitenpoorten.nl.

Ervaringen
Het station Santpoort Noord wordt
nu vooral gebruikt door forenzen.
Het stationsgebied heeft veel potentie en kan als ontmoetingsplek
gaan functioneren voor bewoners
en recreanten. Daarvoor is zowel
een solide inrichting van het stationsgebied nodig, als activiteiten en
marketing om mensen te verleiden
met het openbaar vervoer naar de
Buitenpoort te reizen en het omliggende gebied te verkennen. Het
Doel pilot
aantal reizigers is in deze periode Samenwerking
Doel van de pilot was om te onder- niet toegenomen.
Buitenpoorten is een initiatief van
zoeken wat er nodig is om van een
provincie Noord-Holland, NS, Mestation een Buitenpoort te maken. Lange termijn
tropoolregio Amsterdam, gemeenAlle ervaringen uit deze pilot wor- Nu de pilot is afgelopen worden te Velsen en Nationaal Park Zuidden gebruikt om zowel Santpoort de tijdelijke maatregelen wegge- Kennemerland. Daarnaast wordt
Noord als ook andere kansrijke sta- haald in afwachting van het defi- samengewerkt met psCity, ProRail,
tions in Noord-Holland nabij land- nitief inrichten van het stationsge- Bureau Spoorbouwmeester, Staatsschap tot Buitenpoorten in te rich- bied als Buitenpoort. Hierin werken bosbeheer, lokale ondernemers, orten. De tijdelijke maatregelen op gemeente Velsen, provincie Noord- ganisaties en bewoners. (foto: aanen rondom het station Santpoort Holland en overige partners nauw geleverd)
Noord worden nu verwijderd in afwachting van de definitieve inrichting.
Pilot Santpoort Noord
Onder het motto: Stap in het buitenleven, volg het spoor van de
stad naar het landschap! is op Santpoort Noord als eerste station in
Nederland onderzocht hoe je op
een duurzame manier van de stad
naar de natuur kunt reizen en hoe
het station als ideale locatie kan dienen om van daaruit het omliggende landschap te verkennen en er te
recreëren. Het station en het stationsgebied zijn hiervoor tijdelijk ingericht met natuurbeelden op het
perron en in de voetgangerstun-
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Carla bedankt maatje Nynke
REGIO – Carla en Nynke zijn
al ruim 7 jaar maatjes. Carla: “Nynke is als een vriendin
voor mij. Ik voel mij volledig
bij haar op mijn gemak. We lachen veel en ik ben heel erg blij
met haar!” Dat gevoel is wederzijds: “Carla is een vrouw die
altijd het positieve probeert te
zien. Ze is gezellig en heeft belangstelling voor anderen.”

HAARLEM – Zaterdag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. In Haarlem zijn
er dagelijks duizenden vrijwilligers aan het werk bij verschillende organisaties als musea,
zorginstellingen, buurthuizen
en in het groen. Ook bij diverse bewoners- en buurtinitiatieven staan er regelmatig
mensen klaar om elkaar een
handje te helpen met een klusje in huis, een boodschap voor
iemand te doen of elkaar gezelschap te houden.

Nynke en Carla zijn via RIBW
K/AM aan elkaar gekoppeld en
zien elkaar om de twee weken.
Ze praten, drinken graag een
kaar op pad en zijn ook vaak
creatief bezig.

Kantinedienst voor wethouder
Meijs bij GeelWit ‘20
rekening.

Langs mtet taart

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

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

heeft mij enorm geholpen om

RIBW K/AM (Kennemerland
/ Amstelland en de Meerwaarden) is in het bezit van het Keurmerk ‘vrijwillige Inzet Goed Geregeld’

zet onder het genot van een
bij voetbalvereniging Geel Wit

derij gemaakt. Dat heeft een
www.ribw-kam.nl

Toegevoegde waarde
Carla zat zo’n 7 jaar geleden

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

RIBW K/AM

Samen met vrijwilligers werken
aan welbevinden
Iedereen wil meedoen, mensen met een psychische
of psychosociale kwetsbaarheid net zo goed als ieder
ander. De kwetsbaarheid van veel mensen is vaak
blijvend, maar de belemmering die deze vormt voor
een betekenisvol bestaan in de samenleving hoeft dat
niet te zijn. Iedereen kán meedoen. RIBW K/AM helpt
mensen weer te laten ervaren wat dat betekent.
Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar en leveren een
belangrijke bijdrage aan het welbevinden van onze
cliënten.
Vrijwilligers en maatjes: dank voor jullie inzet!

Tel. 088 – 214 80 00
�

■

www.ribw-kam.nl/vrijwilligers
�
�
�
�

=ti,sw KIAM
=ti,sw KIAM

�

20 in Haarlem.
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Volop vrijwilligerswerk bij sociale ondernemingen Paswerk
HAARLEM / HAARLEMMERMEER – Iedereen kent
Paswerk, maar bijna niemand
weet op hoeveel verschillende
plekken in de regio aanverwante leerwerkbedrijven zijn.

Vrijwilligers

Paswerk is het bedrijf achter

•
•
•

•

Richting betaald werk

Werksoorten

werk dan je verwacht had!
■ De Snuffelmug in Haarlem is één van de Paswerk-locaties. (FOTO: ©JUDITHCAPPONFOTOGRAFIE)

www.paswerk.nl

Bedankt!
Elke dag werken vrijwilligers op diverse werklocaties van onze bedrijven. Vrijwilligerswerk waarmee zij bijdragen aan meer mensen
aan passend werk helpen en houden. Maar tegelijkertijd vrijwilligerswerk waarmee ze zelf ook actief mee doen in de samenleving.
Zinvol en betrokken en altijd in een prettige werksfeer en met leuke collega’s.
De Nationale Vrijwilligersdag is een aardig moment om al die vrijwilligers in onze bedrijven te bedanken voor hun inzet en enthousiasme!

Gezocht!
Paswerk biedt mensen met de
afstand tot de arbeidsmarkt
passende jobs bij werkgevers en
bij de eigen bedrijven. Voor de
unit Dienstverlening zoeken wij
vrijwilligers voor:
 Catering
 Schoonmaak
 Groen.
Meer informatie:
Ton Aker
06 14 96 69 39
ton.aker@paswerk.nl
www.paswerk.nl

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

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

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

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

N AT I O N A L E V R I J W I L L I G E R S D A G

7 december 2019
‘Iedereen kan vrijwilliger worden’

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

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

in de week af voor een activiteit: voetballen, fietsen, naar een
kringloopwinkel of ergens wat
drinken. “Veelal ben ik met hem
op dinsdag in de weer”, vertelt
Arjan.
Arjan vervolgt: “In het begin
toen ik aan hem gekoppeld werd,
voetbalden wij samen op een locatie in Haarlem-Noord bij Onze
Gezellen. De regelmaat van het
sporten zorgde ervoor dat zijn
conditie beter werd. En zijn wereld werd veel groter. We bouwden een band op. Om in sporttermen te spreken: er werden stappen vooruit gemaakt. Dat gaf mij
een heel goed gevoel.”
Het vrijwilligerswerk doet hem
persoonlijk goed. “Ik zit altijd
achter een scherm van een pc.
Dit is iets heel anders en, geeft
veel voldoening. Eigenlijk kan
iedereen vrijwilliger zijn hier bij
De Hartekamp. Ik ben voetbalmaatje, maar je kunt ook terecht
als vrijwilliger die klussen doet
of allerlei reparaties verricht. Je
moet wel aangeven waar je voorkeur naar uitgaat. Het vrijwilligerswerk vind ik ook niet vrijblijvend.”
De 48-jarige Heemstedenaar
zegt dat hij die vrijwilligersdagen wel energie kost, maar dat
het hem ook zelf in conditie
houdt. Arjan: “Ik beschouw het
maatjesproject als een gezellig
en sociaal samenzijn. Ik vind het
zinnig en steek er zelf het nodige van op. Ga er maar vanuit dat
mijn maatje naar deze dag weer
uitkijkt, net als ik.”
Wil je net als Arjan vrijwilligerswerk doen bij de Hartekamp
Groep? Er zijn diverse mogelijkheden. Voor vrijwilligers van alle leeftijden! Kijk op de website
of mail naar: vtenv@hartekampgroep.nl.

Christmas Caroldienst
in de Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Zondag 8 december wordt in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid de traditionele Christmas Caroldienst gehouden. Een afwisselend samenspel van lezingen uit de bijbel, carols, gemeentezang, gebeden en
orgelspel, naar het Engelse voorbeeld van een “Festival of Lessons
& Carols”.
Het met verschillende gastzangers versterkte Engelmunduskoor zal onder leiding van dirigente Philien Schouten een aantal bekende carols zingen als “A
sound of angels”, “In the bleak
mid-winter”, “Deck the hall” en “A
babe is born”. Daarnaast zijn er
twee geheel nieuwe werken ingestudeerd: “The blessed son of

God”, naar een tekst van Maarten
Luther, getoonzet door R. Vaughan Williams en “The shepherds’
Farwell” uit “L’enfence du Christ”
van Hector Berlioz.
Het hoofdorgel wordt bespeeld
door Jaap Haringa. De organiste
Agnes van Bekkum uit Bloemendaal bespeelt het koororgel en de
piano.
De dienst begint om 16.30 uur.
De kerk gaat om 16.00 uur open.
De toegang is gratis. Na de dienst
wordt er een collecte gehouden
ter bestrijding van de onkosten.
Daarna is iedereen welkom in de
Goede Herderzaal om elkaar onder het genot van een glaasje
wijn nader te ontmoeten.

G-disco in kerstsfeer

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

Opnieuw woning gesloten
wegens drugscriminaliteit

Sint bezoekt centrumoverleg OC Zeestroom

IJmuiden - Ruim 80 mensen
waren vrijdag aanwezig bij café Nol in de Zeewijk sporthal.
Hier werd het centrumoverleg
gehouden van ontmoetingscentrum Zeestroom.
OC Zeestroom is een plek waar
mensen met een haperend
brein 5 dagen in de week terecht kunnen. Er worden daar
gezellige en sportieve activiteiten gedaan, goede gespreken gevoerd, samen gegeten en gedronken en er wordt
vooral gekeken naar wat iemand nog wél kan. Daarnaast
bieden zij de mantelzorgers
van de deelnemers ondersteuning in de vorm van trainingen, gespreksgroepen en vier
keer per jaar een centrumoverleg samen met de clubleden.
Om het centrumoverleg van
het vierde kwartaal een extra
bijzonder tintje te geven waren
zij uitgeweken naar sporthal

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

IJmuiden - Op 4 november 2019
troffen medewerkers van de politie naar aanleiding van een melding via Meld Misdaad Anoniem
in een woning aan de Ratelsstraat
in IJmuiden een hennepkwekerij
aan. Burgemeester Dales: ,,We tolereren in Velsen geen productie
van en illegale handel in drugs.
Deze activiteiten tasten de openbare orde en het woon- en leefklimaat ernstig aan.’’

mag betreden.

Oproep
,,Ik vind het van groot belang dat
we deze vorm van criminaliteit
opsporen en aanpakken’’, aldus
Dales. ,,Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. We hebben
daarbij de ogen en oren van onze inwoners hard nodig. Daarom
roep ik alle inwoners van Velsen
op om bij de politie te melden als
u signalen heeft dat in uw buurt
De burgemeester heeft daar- drugs verhandeld worden of een
om maandag de woning waar hennepkwekerij of drugslaborade hennepkwekerij is aangetrof- torium aanwezig zijn.’’
fen voor de duur van twee maan- Melden kan via de gewone numden gesloten op grond van artikel mers van de politie (0900-8844 of
13b Opiumwet. Dat betekent dat bij spoed 112), maar ook via Meld
tot woensdag 4 februari 2020 om Misdaad Anoniem ( 0800-7000 of
10.00 uur niemand de woning www.meldmisdaadanoniem.nl).

Opening tentoonstelling
‘De kabouterkinderen’

Driehuis - Zondag 8 december
belooft het een gezellige dag te
worden in Pieter Vermeulen Museum! Iedereen is welkom om
gratis de opening van de tentoonstelling ‘De kabouterkinderen’ bij te wonen. Via 15 prachtige
diorama’s worden bezoekertjes
meegenomen in de kabouterwereld. Twee ‘echte’ kabouters zul-

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

20

5 december 2019
van Johann Sebastian Bach uit
in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24 in Haarlem, 17.00 uur.
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage
na afloop van het concert

▲
5 DECEMBER

7 DECEMBER

Pakjesavond!
Verder geen agendapunten

Grande Finale Ouderen Songfestival met de IJmuidense José van
Waveren in het het DeLaMar Theater in Amsterdam. Toegangskaarten en informatie: 0900 - 10
10 202 | www.ouderensongfestival.nl. (foto: aangeleverd)

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

Wandeling langs kerken en
kloosters door het Middeleeuwse Haarlem. start 13.30 voor de
Vleeshal op de Grote Markt. Aan- Kerstconcert door het Voice Commelden:
gildewandelingen@ pany koor met kerstvertellingen in de Adelbertuskerk aan de
gmail.com of 06-16410803.
Rijksstraatweg in Haarlem-Noord,
IJmuider Zee- en Havenmuseum 16.00 uur. Kaarten (15 euro) aan
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. de zaal of via www.hetvoicecomExpo’s:
Museumschatten/We- panykoor.nl. (foto: aangeleverd)
deropbouw Velsen/ZO BLAUW. 4
speurtochten/escapespel.

Informatieavond over obesitas in
Kerkzaal Spaarne Gasthuis Hoofddorp, 19.00 uur. Iedereen welkom.

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden.
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255522330.

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

Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat, IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Neem een kijkje op Westerveld
van 09.30 tot 12.00 uur. Aanmelden via info@bc-westerveld.nl.
(foto: aangeleverd)
Advent

Stiltemeditatie
in de dorpskerk
in
Zaterdag
30 november, 7, 14 en 21 december
9.30 – 10.00

Deelname vrij

Intieme kerstshow van de 3JS in
het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.15 uur. Kaarten: www.
kennemertheater.nl. Beeld: aangeleverd)

8 DECEMBER
Lezing in De Kapel, Potgieterweg
4 in Bloemendaal, 10.30 uur Thema: Extase: tussen filosofie, kunst
en religie.

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

11 DECEMBER

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

Telstar-NAC Breda 20.00 uur

Het Belinfante Strijkkwartet in
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, 20.00 uur. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl. (foto: Foppe Schut)

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patienten en hun familie.
Van 14.30 tot 16.30 uur.

Christmas Caroldienst in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid,
Dark Rosie op ZondagMiddag- 16.00 uur. (foto: aangeleverd)
Podium in Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord, 14.00 uur. Kaarten à 5 euro aan de zaal. (foto: www.darkrosie.nl)

Jaarlijkse Hyacintenactie Muziekvereniging Soli, van 9.30 tot 16.00
komen de leden van muziekvereniging Soli huis aan huis bij de
bewoners van de gemeente Velsen met potjes hyacinten. (foto:
aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘De Magische Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar
van 13.00 tot 17.00 uur. (foto:
aangeleverd)

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

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

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
IJmuider Zee- en Havenmuseum geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Expo’s: Museumschatten/Wederopbouw Velsen/ZO BLAUW. 4
speurtochten/escapespel.
Pieter Vermeulen Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen 13.30 – 15.30 uur kosten €1,50 bovenop de entreeprijs.
Bezoek aan de lage zolders van
de Bavo- of Grote kerk in Haarlem om 13.30 uur vanaf de Grote
Markt. Aanmelden: gildewandelingen@gmail.com.

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

Advies fietsreparaties in De Spil,
14.00-16.00 uur. Voor meer informatie: Ad Otten, 06-11883720 of
otten@welzijnvelsen.nl.
Supportersavond bij Telstar vanaf 19.00 uur. aanmelden via www.
sctelstar.nl.

12 DECEMBER
9 DECEMBER
Wandelen in een rustig tempo van 10.00 tot 10.45 uur. Start
Drie leden van het Phoenix En- Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelsemble (cello, klarinet en viool) in aan 17 in Santpoort-Noord.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, 15.00 uur. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
Museumhuis Beeckestijn open
11.00 - 16.00 uur. Toegang: 4 euro.
Kerstmarkt in De Schulpen in Velsen-Noord van 13.30 tot 16.00 uur.
Inloopuur fibromyalgie in het
Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp, 13.30-15.00 uur. Info: www.
fesinfo.nl.

Dorpskerk Santpoort
Burg. Enschedelaan 65

Stiltemeditatie in Dorpskerk Santpoort 09.30-10.00 uur. (poster:
aangeleverd)

The Story of the Dubliners – Seven Drunken Nights in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(foto: PR The Dubliners)

Open dag melkveehouderij Westerhoeve, de laatste melkveehouderij van de gemeente Velsen op
de Middenduinerweg 80 in Santpoort, 10.00-15.00 uur. (foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open
11.00 - 16.00 uur. Toegang: 4 euro. Maandelijkse rondleiding om
11.00 uur. Opgeven via www.natuurmonumenten.nl. (foto: Jan
Koks)

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

Hoogovensmuseum op de Wenckebachstraat 1 in Velsen Noord is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Zie
ook www.hoogovensmuseum.nl.

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

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

Het Haarlems Bach Ensemble
voert twee prachtige Cantates

Try Out ‘De Troje Trilogie’ door Tokodrama in het Kraaktheater in
Driehuis, 15.30 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden op 10 DECEMBER
kraaktheater@gmail.com a 10 euro per stuk. Aanvang: 15.30 uur. Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 9.45 uur bij buurt(foto: aangeleverd)
centrum De Spil, Frans Halsstraat
29, IJmuiden. Aanmelden: contact@gezondnatuurwandelen.nl.
Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

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

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

Informatiebijeenkomst
voor
mensen die vrijwillige boswachter willen worden in Nationaal
Park Zuid-Kennemerland in werkschuur de Bosuil (SantpoortNoord) van 19.30 tot 21.30 uur.
Info en aanmelden: e.blok@natuurmonumenten.nl. (foto: aangeleverd)

Opening tentoonstelling ‘De kabouterkinderen’ (14.00 uur), knutselworkshops ‘Pietertje maken’ en
start fotowedstrijd ‘klimaatverandering in je achtertuin’ in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Gratis toegang tot het mu-

De Opstappers, wandelgroep voor
mensen met een haperend brein
Nationale Snertdag bij Zilt aan start 10.30 bij sport-café Nol (SportZee, vanaf 16.00 uur binnenlopen hal Zeewijk). Info: c.willemse@
en een kop zelfgemaakte snert zorgbalans.nl/06-52516734.
voor 5 euro. (foto: aangeleverd)
Klaverjassen in de Brulboei, KaOpening expositie leden KZOD in naalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot
de Kloostergangen, Grote Markt 16.00 uur.
2 (stadhuis) inHaarlem, 16.00 uur.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Info: www.kzod.nl.

Gezinsexcursie ‘uilen’ op buitenplaats Leyduin. Verzamelen op de
parkeerplaats van buitenplaats
Leyduin, op de grens van Vogelenzang en Heemstede, 19.00
uur. De excursie duurt ca. anderhalf uur. Reserveren: www.gaatumee.nl. (foto: Marga Vijfhuizen)

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

Komische observaties in debuutvoorstelling Janneke de Bijl in het
Kennemer Theater in Beverwijk,
20.30 uur. (foto: Anne van Zantwijk)
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Zondag 8 december:

Nationale Snertdag bij Zilt aan Zee
dagen. In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen 55-plussers eenzaam. Dit betekent dat één op
de vier 55-plussers een eenzame decembermaand tegemoet
gaat.

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

zondag. December zou voor iedereen een feestmaand moeten zijn. Helaas is het zo dat er
ook veel mensen zijn die totaal niet uitkijken naar de feest-

Zilt’s Warme Winterdagen
Na een succesvolle eerste en
tweede editie keert de Nationale Snertdag terug op de tweede
zondag van december. In IJmuiden kun je op zondag 8 december om 16.00 uur terecht bij Zilt
aan Zee. Je krijgt een kop huisgemaakte snert voor 5 euro. Iedereen is welkom. Lust je nou
geen snert? Geen probleem,
het draait om de gezelligheid
en ontmoeting!
De Nationale Snertdag is bedacht en georganiseerd door
sociaal platform Klup (www.
kluppen.nl) in samenwerking
met enthousiaste 50-plussers
en lokale horecaondernemers
in Nederland. Meer informatie over de Nationale Snertdag
vind je op www.nationalesnertdag.nl. Op een aantal locaties
kun je je nog inschrijven maar
gewoon binnenlopen kan natuurlijk ook. (foto: aangeleverd)

Nieuwe Nissan Juke

Eigenzinnige compacte crossover
behoudt eigen karakter
Regio - Bijna tien jaar nadat hij
met zijn onderscheidende design
en nadruk op rijplezier het segment van de compacte crossover
opschudde, staat de volgende
generatie klaar. Het nieuwe model staat bij de autodealers klaar
voor een proefrit.
Nissan Juke is de nieuwe benchmark in het B-crossover-segment,
met grotere afmetingen, een
krachtig design, in het hoogspringende 19-inch lichtmetalen velgen en spannende coupélijnen
met ‘zwevend dak’ . Gebleven zijn
de kenmerkende ronde koplampen die voortaan standaard zijn
uitgerust met full LED-verlichting.
Samen met de nieuwe Y-vormige designsignatuur geven ze de
voorzijde van de Nissan Juke een
heel herkenbare uitstraling.
Het nieuwe model biedt meer
ruimte voor zowel inzittenden als
hun bagage. De knieruimte op
de achterbank nam met 5,8 centimeter toe terwijl de hoofdruimte hier met 1,1 centimeter groeide. De bagageruimte is 422 liter groot, een toename van 20
procent. De motor is gekoppeld
aan een handmatig te bedienen
6-bak of sportieve 7-traps automaat met dubbele koppeling en
schakelflippers. De bestuurder
kan kiezen uit drie rijstanden Eco,
Standard en sport.
Voor de eerste keer is de Nissan
JUKE leverbaar met Nissans geavanceerde ProPILOT-technologie, die de bestuurder assisteert
bij het sturen, versnellen en remmen. Als aanvulling op ProPILOT
biedt de nieuwe JUKE tal van veiligheidstechnologieën, waaronder Intelligent Emergency Bra-

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

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

ook de kersthuisjes van Dickensville en van Lemax. Verder natuurlijk heel veel kerstbomen, zowel echte bomen als bomen van
kunststof, met alle bijbehorende
decoraties.’’
Welkoop Santpoort is gevestigd
aan de Hagelingerweg 210 en is
Het kerstassortiment van Wel- van maandag tot en met zaterkoop Santpoort is zeer uitge- dag vanaf 09.00 uur geopend.
breid. ,,Je kunt het zo gek niet Op 8 en 15 december zijn er extra
bedenken, of we hebben het in koopzondagen, de winkel is dan
huis’’, vertelt eigenaar Sander Go- vanaf 12.00 uur toegankelijk. Kijk
zeling. ,,We hebben bijvoorbeeld op https://www.welkoop.nl/winheel veel producten uit Amerika kels/santpoort-noord voor alle
gehaald; poppetjes, ornamentjes, openingstijden en overige infornoem maar op! Maar we hebben matie. (foto: aangeleverd)

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

king met voetgangers- en fietsersherkenning, Traffic Sign Recognition, Intelligent Lane Intervention, Rear Cross Traffic Alert
en – uniek in het segment – Blind
Spot Intervention.
Dit laatste systeem is een Nissanprimeur. Het waarschuwt de bestuurder voor een auto die zich in
de blinde hoek bevindt en stuurt

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

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

Het ultieme kerstgevoel
bij Welkoop Santpoort

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

Speciaal voor de feestdagen
vindt een verkoopmarathon
plaats op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 11.00
tot 17.00 uur. Is de aankoop te
groot of te zwaar om in de eigen auto mee te nemen? Maak
gebruik van de gratis aanhanger
of laat de meubels bezorgen tegen een vriendenprijsje. Zie de
De kreet ‘verthuizen’, het comadvertentie elders in dit blad of
pleet herinrichten van het inkijk op www.teakhuys.nl voor
terieur zonder daadwerkelijk te
meer informatie. Slechts één of
verhuizen, wordt steeds vaker
enkele exemplaren per meubelgebruikt. Maak het gezellig in Het is nu wel heel aantrekkelijk stuk aanwezig, de prijzen liggen
je eigen huis en voel je rijk met om te komen struinen in Loods zelfs beneden de inkoopwaareen nieuw interieur voor een 4 aan de Steenkade 4 te Bever- de! Graag tot ziens in Beverwijk
prijs waarvoor je het zelfs op wijk.
net achter de Parallelweg.

,,Ik had het eigenlijk al een beetje
opgegeven’’, reageerde Céline in
de uitzending direct na haar auditie. Coach Ali B. gaf aan dat hij
lang had zitten twijfelen, maar
uiteindelijk koos hij ervoor om
niet om te draaien. Voor Lil Kleine lag de keuze om wel te draaien voor de hand: ,,Ik heb nog niet
zo’n goede zangeres als jij in mijn
team.’’ De 20-jarige Céline kent
het klappen van de zweep inmiddels enigszins, want op 13-jarige
leeftijd stond ze al op het podium
van The Voice Kids. ,,Toen zong ik
People Help The People van Birdy en kwam ik bij Marco Borsato
in het team’’, vertelt ze. Destijds
strandde haar poging tijdens The
Battles, maar twee jaar geleden Holland’s Got Talent. De twee eerschitterde ze opnieuw op televi- dere televisieoptredens leverden
sie, toen samen met haar vader in haar veel bekendheid op en deelname aan The Voice of Holland
lag voor de hand. ,,Het is verslavend, die adrenaline die je krijgt
van een optreden. Ik wilde dit jaar
met The Voice meedoen om mezelf te bewijzen.’’
Door haar eerdere optredens op
televisie heeft ze in de loop der
tijd al wat mooie klussen mogen
doen. ,,Ik heb al aan ongeveer
dertig televisieprogramma’s meegewerkt. Ik heb bijvoorbeeld gezongen in het achtergrondkoor
van drie live shows van The Voice,
maar ook meegewerkt aan All You
Need Is Love, aan een programma
van de Postcodeloterij en aan The
Passion.’’ De laatste tijd stond ze

minder vaak met een microfoon
in haar hand, maar dat heeft een
goede reden: ,,Ik was druk met
mijn studie bezig. Ik studeer verpleegkunde aan de Hogeschool
van Amsterdam.’’ Zingen doet Céline eigenlijk haar hele leven al:
,,Ik heb opnames van toen ik twee
of drie jaar oud was, toen zong ik
al Poesje Mauw.’’ Die ene druk op
de knop door Lil Kleine afgelopen
vrijdag in het televisieprogramma
brengt haar weer een stap verder.
,,Na die laatste uithaal opende ik
mijn ogen en toen pas zag ik dat
hij voor me gedrukt had.’’ Er volgen nog drie uitzendingen met
Blind Auditions, daarna gaan The
Battles van start en wordt duidelijk of Céline de volgende ronde
ook gaat halen. (tekst: Bos Media
Services/foto’s: RTL/Talpa)
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Reactie colleges IJmond-gemeenten

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

de economie van de IJmond en
de grootste werkgever in deze regio. De bezuinigingen raken onze
inwoners, evenals de toeleveranciers en andere bedrijven in de
IJmondgemeenten die voor Tata
werken. We houden als IJmondgemeenten contact met de directie van Tata Steel over de bezuinigingen en de gevolgen voor de
werkgelegenheid. Uiteraard volgen we de situatie nauwgezet en
zullen we waar nodig overleggen
met de MRA, de provincie en het
rijk. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven
we ook het gesprek voeren met
Tata Steel IJmuiden over de toekomst. Naast werkgelegenheid
gaat het dan over Techport, de re-

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

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

te de gemeenschap in VelsenNoord als betrokken, met het hart
op de tong. ,,Dat laatste is wel
eens moeilijk voor een wethouder, maar tegelijk ook belangrijk.
Ik wil graag meewerken aan een
leuker, veiliger, mooier en socialer
Velsen-Noord.’’ In het 320 pagina’s
tellende boek beschrijft Spruit de
historie van Velsen-Noord vanaf
de Romeinse tijd. Hij staat ook stil
bij de naamswijziging in 1930, ingegeven door een geplande annexatie door Beverwijk. De gemeente Velsen was hierin niet gekend en doopte het gebied, dat
tot dan Wijkeroog heette, om tot
Het leek wel of heel Velsen-Noord Velsen-Noord om nog maar eens
was uitgelopen om de presenta- te benadrukken dat het toch echt
tie van het boek bij te wonen. In Velsens grondgebied betrof.
een bomvolle zaal van wijkcentrum De Stek reikte Spruit het eer- Verschillende panden worden in
ste exemplaar uit aan wethou- het boek uitvoerig belicht, zoals
der Bram Diepstraten. ,,Wat een Rooswijk, Westerwijk en De Schulmeesterwerk ligt hier’’, sprak de pen. Inwoners van toen en nu kowethouder lovend. Hij noemde men aan bod, evenals de vele bede massale opkomst een eer voor drijven die het dorp kende en nog
de auteur en een eer voor Vel- altijd kent. Onder meer de papiersen-Noord. Diepstraten schets- fabriek, de voormalige Plaatwel-

lerij, het staalbedrijf en de PENcentrale worden besproken. Een
enorme hoeveelheid foto’s maakt
het boek zeer levendig. Foto’s van
het straatbeeld in vroeger jaren,
oude schoolfoto’s en ook veel materiaal van diverse evenementen
is in de uitgave opgenomen. Tevens is een hoofdstuk gewijd aan
het Velser Aardenwerk, dat ongeveer een eeuw geleden door Potterie Kennemerland werd vervaardigd. Van alle mensen die vooraf
hadden ingetekend voor het kopen van het boek, waren vijf namen uitgeloot. Deze mensen ontvingen tijdens de feestelijke boekpresentatie zelf een pot uit de
collectie van het Velser Aardenwerk. Het boek ‘Het dorp VelsenNoord’ is te koop voor 22,50 euro bij Gemakswinkel Rozing (Wijkerstraatweg 175, Velsen-Noord),
Read Shop Paul Worp (Marktplein
33, IJmuiden), Read Shop Dekker (Breestraat 77, Beverwijk) en
boekhandel Stumpel (Van Coevenhovenstraat 34, Heemskerk).
(tekst/foto: Bos Media Services)

In strijd tegen eikenprocessierups:

Zestig vogelhuisjes geplaatst
op begraafplaats Duinhof
IJmuiden - Op begraafplaats
Duinhof zijn vorige week zestig
vogelhuisjes opgehangen. De
gemeente Velsen hoopt hiermee de mezenpopulatie in het
gebied te verhogen en daarmee een natuurlijke vijand te
creëren voor de eikenprocessierups. Hiermee wordt de rupsenplaag op natuurlijke wijze
bestreden.

De Westbroek wint opnieuw Lego League
Velserbroek - Het is inmiddels
vaste prik: de laatste woensdagmiddag van november vertrekken de Lego League teams van
vele basisscholen in de regio
Noord-Holland Noord naar InHolland Haarlem. Daar strijden ze
voor de felbegeerde Championship Award van de regionale finale van de First Lego League. Deze
wedstrijd daagt de kinderen uit
om met behulp van een programmeerbare Lego robot verschillende opdrachten op de wedstrijdtafel uit te voeren. Hierbij is het ook
van belang een robot te ontwerpen die zoveel mogelijk verschillende opdrachten kan uitvoeren.
Deze opdrachten worden ‘missies’
genoemd en hebben naast dit

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

voor het tweede jaar op rij ook de
‘Championship Award’ heeft gewonnen! Dit is de overall hoofdprijs van de finale. Met het winnen van deze prijs mag het team
van De Westbroek in januari meedoen aan de BeNeLux finale in
Breda.
Op de wedstrijddag wordt er, Dat er in Velserbroek veel technaast alle onderdelen waar je nisch talent rondloopt mag blijvoor kunt oefenen, nog een ex- ken uit het feit dat ook basistra samenwerkingsopdracht ge- school De Hoeksteen twee prijgeven. Zo kan de jury alle aspect zen wist te bemachtigen. Zij wonvan het project goed beoorde- nen de prijzen voor de onderlen. Bij de robotwedstrijd wist de delen Robotontwerp en de prijs
Westbroek in Velserbroek dit jaar voor de beste Programmeurs.
de prijs binnen te slepen voor het Ook het team van de Rozenbeek,
hoogst aantal behaalde punten. dat als tweede eindigde, mag
Deze overwinning kreeg nog ex- mee naar de BeNeLux finale. (fotra glans, doordat De Westbroek to: aangeleverd)

Het idee ontstond na een uitzending van RTL Nieuws, waarin te zien was hoe in het Drentse Wapserveen substantieel minder eikenprocessierupsen werden aangetroffen nadat er meer
vogelhuisjes waren aangetroffen.
Sindsdien is in het hele land een
run op vogelhuisjes ontstaan en
hebben winkels soms zelfs moeite om de bouwpakketjes hiervoor
te kunnen leveren. ,,Meer vogels
betekent meer biodiversiteit’’, aldus wethouder Sebastian Dinjens.
Hij hing woensdagmiddag samen
met een aantal kinderen de eerste vogelhuisjes op en benadrukte nog eens dat het belangrijk is
om de rupsen op milieuvriende-

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

zou komen te hangen.
Voordat het zover was, moesten
ze echter eerst nog ‘boommarterproof’ worden gemaakt. Boommarters zijn goede klimmers, ze
kunnen de vogelhuisjes met gemak bereiken en halen met hun
klauwen de jonge vogels uit het
nest. Om dat te voorkomen, worden de vogelhuisjes eerst voorzien van een stuk pijp aan de
voorzijde, waardoor de nestjes
voor hen onbereikbaar zijn. De
vogels kunnen gewoon door dat
stuk pijp kruipen. Een aantal kinderen, geassisteerd door hun
(groot)ouders, ging woensdagmiddag samen met de wethouder aan de slag met de Nest Box
Construction Kit, een bouwpakketje dat al snel leidde tot vergelijkingen met de producten van
een bekende Zweedse meubelketen.
Of het experiment in IJmuiden
het gewenste resultaat gaat opleveren, moet worden afgewacht.
Experts wijzen erop dat er meer
maatregelen nodig zijn om de
rupsenplaag adequaat te bestrijden. (tekst/foto’s: Bos Media Services)

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

pen. Iedereen is van harte welkom.
Locatie: Tennisvereniging LTC
de Heerenduinen, Heerenduinweg 12 in IJmuiden. Aanvang
20.00 uur, kantine open 19.15
uur.
Voor wie zeker wil zijn van
een plekje: aanmelden op 0630494470 of ajhoitinga@hetnet.
nl. (foto: Pixabay)
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Telstar krijgt de complimenten,
Jong Ajax de punten

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

Telstar heeft zichzelf te kort
gedaan. Ondanks een flink
aantal kansen blijven de Velsenaren op 2-3 steken. De
withemden komen in de slotfase knap terug van een 0-3
achterstand. De tijd is tekort
om de verdiende gelijkmaker
in te schieten of te koppen.
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Supportersavond
bij Telstar
Repair
Café

Op woensdag 11 december no- on ontwikkeling en de sportieve Programma:
19.00 uur: inloop
19.30 uur: start programma
20.15 uur: pauze
20.30 uur: forum met Steef Hammerstein, Andries Jonker, Leen
Prins en Bram Diepstraten
21.15 uur: einde programma
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De sessie is vrij toegankelijk voor
alle supporters. Wel vraagt men u
om zichzelf op te geven via www.
sctelstar.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Telstar en FC Dordrecht OldStars
teams spelen bilateraal

Kampioen Divisie.

Omdat de Nederlandse walking
football teams hebben aangegeven geen interesse te hebben in
het opzetten van een competitie,
maar bewust opteren voor het
spelen van toernooien en ‘bilateraaltjes’, werd hiermee een aanzet
gegeven voor een nieuwe succesvolle uitwerking van het sociale
aspect van walking football.
Ook in het competitieschema
2019-2020 van de KKD treffen Telstar en FC Dordrecht elkaar tweemaal. De wedstrijd FC Dordrecht
– Telstar van vrijdag 22 november
was een goede aanleiding voor
het tegenbezoek van de IJmuidense OldStars.
Telstar’s Menno Klaver legde het

de zwarte bus met de Telstar
profs vertrok vrijdagmiddag de
witte bus - verschil moet er zijn van het OldStarteam om via het
epicentrum van randstad files de
reis naar Dordrecht te maken. Tijdens de rit gaf assistent trainer
Bjorn Gans (onze reguliere trainer
Hans van Bakel ontbrak ivm een
eerdere afspraak) een toelichting
op de teamopstellingen.
Omdat de Telstar OldStars voldoende spelers beschikbaar hadden om twee teams te vormen,
had FC Dordrecht eveneens een
tweede team samengesteld uit
regionale walking footballers. Op
het hoofdveld in het Riwal Hoogwerkers Stadion aan de Krommedijk waren twee velden uitgezet
en vanaf zes uur zijn daarop door

gerecht van de avond, de wedstrijd van FC Dordrecht tegen
Telstar. De gastvrijheid van onze
gastheren culmineerde in de uitnodiging voor een bezoek aan
de Business Lounge en de gelegenheid om de wedstrijd te bekijken vanaf het verwarmde business terras.
De filevrije terugreis naar IJmuiden was als gevolg van de 3 – 2
overwinning van Telstar uiteraard
een vrolijke aangelegenheid, met
Ierse vloeibare doping die er samen met het oefenen van ‘Molly Malone’ aan bijdroeg dat we in
opperbeste stemming ruim voor
middernacht weer arriveerden bij
het Rabobank IJmond Stadion.
Dank aan allen die dit mogelijk
maakten! (foto: aangeleverd)
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Makkelijke zege Stormvogels
in en tegen zwak Beverwijk
In en tegen Beverwijk heeft Stormvogels een dikke 0-5-overwinning
geboekt en gezien de vele kansen had deze uitslag makkelijk de
dubbele cijfers kunnen halen. Zowel in de eerste als in de tweede
helft was het team van invallertrainer Bert van Duijvenbode, die
opnieuw niet kon beschikken over
een zestal spelers, heer en meester. De tweede helft werd het eenrichtingsverkeer, omdat na pl.m.
10 minuten de conditie van de Beverwijkers steeds slechter werd.
Topscorer Patrick Krop scoorde
een hattrick.
Vanaf het begin zette Stormvogels
tegenstander Beverwijk meteen
op haar helft vast en binnen twee
minuten zag José Leone zijn kopbal rakelings over gaan; acht minuten later moest de Beverwijks
doelman Rick van der Linden alles de kast halen om een afstandsschot van Joachim Aukes onschadelijk te maken.
Na een kwartier ging een kopbal
van Leone het doel in, maar vanwege buitenspel geannuleerd.
Met nog ruim een kwartier te spelen probeerde Stormvogels van
alles de score voor de rust nog te
openen, maar al de geboden kan-

sen werden om zeep geholpen:
na een combinatie tussen Krop en
Brian Ezeoke belandde de bal op
de paal en op een kopbal van opnieuw Krop bracht doelman Van
der Linden redding.
In de slotminuten werd Beverwijk tot tweemaal aan toe nog iets
gevaarlijk, want na een dieptepass verscheen Mike van der Heide alleen voor doelman Floris Serné, maar door te gehaast schieten vloog de bal ver naast. Op
slag van rust stopte Serné een inzet van Raymond van Balen. Ruststand 0-0.
Acht minuten in de tweede helft
nam Stormvogels de een zeer verdiende leiding: na een aanval via
vele schijven belandde de bal voor
de voeten van Brian Ezeoke, die
als laatste schakel de bal richting
Krop deponeerde en half vallend
wist hij doelman Van der Linden te
passeren, 0-1.
Zeven minuten later stuurde Huseyin Yilmaz op rechts de zeer
actieve verdediger Stijn van der
Voort de diepte in en hij wist de
bal richting Krop te krijgen die
de bal voor de tweede keer in het
doel kon glijden, 0-2. Halverwege
de tweede helft volgde een heel

lange en succesvolle rush van Van
der Voort: diagonaal vloog hij van
rechts naar links over het veld om
vervolgens Leone een niet te missen kans te bieden, 0-3.
De conditie van Van der Voort was
als een paard, getuige het feit, dat
hij in de zeventigste minuut na
een lange rush het strafschopgebied binnen vloog om vervolgens
onderuit gehaald te worden: strafschop en rood voor Mart Commandeur. Krop werd daardoor in
staat gesteld zijn derde doelpunt
ofte wel een hattrick te scoren, 0-4.
Het laatste kwartier was Wolthuis
behoorlijk in beeld: randje buitenspel scoorde hij, maar hij werd afgevlagd; daarna kwam Leone na
een dieptepass alleen voor doelman Van der Linden, maar ging
voor eigen succes in plaats van de
bal naar Wolthuis te schieten. Drie
keer is scheepsrecht! Dit gold duidelijk voor Wolthuis, want twee
minuten voor tijd wist hij een assist van Rowan van Eijk om te buigen in een doelpunt, 0-5. Gezien
de vele gemiste kansen een veel
te laag uitgevallen uitslag.
Zaterdag komt het team van oudtrainer Jeroen Kroes, FC Castricum,
naar Zeewijk.

Kampioenen bij RKVV Velsen

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

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

maar in de afronding was het allemaal te gehaast. IJmuiden kon
er een paar keer goed uitkomen.
De beslissing viel pas laat toen
Achmed Othman de 2-0 binnen
schoot na loslaten van de keeper
na een schot van Milan van Essen.
Door de overwinning klimt IJmuiden weer naar een tweede plaats
in de ranglijst.
Zaterdag speelt IJmuiden in
Edam tegen EVC om 14.30 uur.
(foto: aangeleverd)

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

ner van Zeno van Ooijen op Angelo Beck. De voorzet belandde
in een mêlee van spelers voor
het doel en verdween via Gilermo Pengel in de kruising. 1-2. Patrick Castricum, ingevallen voor
Daniël Zuiverloon, werkte een
kans in het zijnet waarna aan de
overkant Remco van Dam de bal
van de doellijn moest halen na
een combinatie tussen van Mark
Zwagerman en Sven Deen. Hollandia ging voor de gelijkmaker en had even later succes.
Niek Reus gaf een steekballetje
op Joost Ruttenberg: 2-2. Velsen
moest met nog zo’n twintig minuten op de klok zien vol te houden terwijl lastpak Patrick Castricum aan de andere kant de
Hoornse verdediging het nodi-

VSV ligt op koers

Afgelopen weekend werd de O12-1 van Velsen ongeslagen kampioen, een prima prestatie. Enkele uren later herhaalden de mannen van O19-1 na een enerverende pot tegen ADO’20 dat kunstje. Ook deze presDe doelstellingen van de zaterdag
tatie is een felicitatie waard. (foto’s: aangeleverd)
en zondag 1 van VSV zijn verschillend. De zaterdag 1 gaat voor de
rechtstreekse promotie terwijl het
jonge zondag 1 tevreden zal zijn
met een plaats in het bovenste rijtje. Met een knappe uitoverwinning op zaterdag bij het nog ongeslagen Hoofddorp en een terecht
gelijk spel op zondag blijft VSV op
koers om deze doelstellingen te
bereiken.
De zaterdag 1 reisde niet met een
geheel gerust gevoel naar Hoofddorp af, want dit team was nog ongeslagen en dus een belangrijke
concurrent voor VSV. Wel was het
duidelijk dat er een andere instelling dan tegen Terrasvogels zou
moeten worden getoond. De start
was veelbelovend want na 3 minuten kopte Wesley van der Wal keihard raak (0-1), maar lang kon het
team van VSV niet van deze voorsprong genieten want een paar minuten later maakte Mick Wever namens Hoofddorp de gelijkmaker
(1-1). Deze stand bleef tot de rust
gehandhaafd en voor trainer Paul

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

ge werk bezorgde. De paal redde Velsen van een achterstand
toen Bart Spil de bal loeihard via
de staander naast kogelde waar
iedereen de beslissing in Hoorns
voordeel verwachtte. Die beslissing kwam er wel maar dan
aan de andere kant. Kort voor
tijd werd Patrick Castricum door
Nick Reus in het strafschopgebied onderuit gehaald. Mischa
Plug verzilverde vanaf elf meter
dit buitenkansje. 2-3 een mokerslag voor Hollandia dat met man
en macht de aanval zocht. Uiteindelijk slaagde Velsen erin de
overwinning uit het vuur te slepen. Volgende week als gezegd
is Hoogeveen in Driehuis de tegenstander. (foto: Frans van der
Horst)

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

Jan Schrama heeft liederen
verzameld op USB-stick
Regio - De regionaal bekende componist en tekstschrijver
Jan Schrama (72), woonachtig in
Heemskerk en voorheen in Velsen-Noord, maakte in de loop der
jaren diverse liederen over deze
streek.
Ze zijn al geruime tijd gratis te beluisteren en te downloaden via
de website van Kennemer Delta
en kunnen nu ook op een USBstick worden aangeschaft. De
USB-stick wordt in een jewel case

verpakt met daarbij een boekje waarin onder meer de namen
van de ongeveer 320 deelnemende artiesten uit de regio IJmond
staan vermeld.
Op deze wijze brengen zij met
hun muzikale bijdragen de teksten over de regionale geschiedenis tot leven. Er is een voorlopige oplage van vijftig USB-sticks
uitgebracht. Bestelinformatie is
op www.kennemerdelta.nl te vinden. (foto: aangeleverd)

Velsen - Na het succes van de
eerdere inzamelingsactie van
Douwe Egberts punten in 2017
wordt dat als kerstactie dit jaar
herhaald door Voedselbank Velsen. Doel is om zoveel mogelijk
DE-punten te verkrijgen die via
de landelijke actie van Lions Nederland kunnen worden omgezet in pakken koffie voor de lokale Voedselbanken. Douwe Egberts werkt ruimhartig mee met
deze actie, en biedt zelfs steun
door het beschikbaar stellen van
fraaie inzameldozen.
Die inzameldozen worden neergezet in vrijwel alle supermarkten
in de Gemeente Velsen, en ook in
de wijkcentra en de beide bibliotheken. Regelmatig worden ze
geleegd om de ingeleverde pun-

ten veilig te stellen.
Voedselbank Velsen zet zich in
voor huishoudens die niet meer
in staat zijn om dagelijks het
brood op de plank te krijgen door
ze wekelijks een gratis voedselpakket aan te bieden. Voedselbank Velsen werkt samen met de
Stichting SOCIUS Maatschappelijke Dienstverleners die de intake
met advies voorstel van toelating, de regelmatige hercontrole
en de begeleiding van onze klanten verzorgt. Voor het aanvragen
van een voedselpakket kan men
een afspraak maken met SOCIUS
via tel. 088 - 88769000.
Nieuwe vrijwilligers voor Voedselbank Velsen kunnen zich melden via mail info@voedselbankvelsen.nl.

Voorplaats,
kern van Santpoort

IJmuiden - Ongeveer tachtig
senioren genoten vrijdagmiddag van bekende liedjes uit diverse musicals in woonzorgcentrum Velserduin. De in 2011
landelijk doorgebroken act La
Familia (destijds als Opera Familia) trad er op en bracht een
mooi, afwisselend programma.
Het muzikale gezin was dit keer
niet compleet, want dochter
Belinda is onlangs bevallen van
een zoon en staat daarom enige tijd niet op het podium.

Na een ode aan hun kersverse
kleinzoon bracht het zingende
echtpaar Paul en Carla een hommage aan de musical, met werk
uit onder meer Cats, Evita en West
Side Story. Ook het Nederlandse lied werd niet vergeten, want
in ons land was de revue min of
meer de voorloper van de musical en dus werd een medley ingezet met de bekendste liedjes uit
de legendarische theaterproductie De Jantjes.
Ook het stuk All I Ask Of You uit
The Phantom Of The Opera werd
gezongen, een lied dat voor de
twee artiesten een bijzondere betekenis heeft, het is namelijk het
lied dat ook tijdens hun eigen
bruiloft werd gezongen. Volgende maand zijn de twee 12,5 jaar

getrouwd. Met een van Nederlandse tekst voorziene uitvoering
van The Second Waltz (Shostakovich) kreeg het echtpaar het publiek in beweging. Er werd van
links naar rechts geschommeld
en met de armen bewogen, een
enkeling waagde zelfs een dansje
met een van de aanwezige activiteitenbegeleiders.
De afsluiting van het optreden
werd gevormd door het stuk
You’ll Never Walk Alone, waarvan
velen amper nog weten dat het
oorspronkelijk ook uit een musical afkomstig is. Het werd namelijk geschreven voor de Amerikaanse theaterproductie Carousel, die in 1945 voor het eerst
te zien was. Latere versies van
het nummer, zoals die van Gerry & The Pacemakers en in ons eigen land die van Lee Towers, zijn
bij een veel breder publiek bekend. Het optreden van La Familia in Velserduin werd mogelijk
gemaakt dankzij de stichting Wij
Voor Jou.
Met het project Goud Voor Oud
brengt deze stichting de optredens van La Familia naar zorgcentra in het hele land, zodat de bewoners er kunnen genieten van
een heerlijke middag vol muziek
die ze echt raakt. (tekst: Bos Media Services/foto: Ton van Steijn)

Santpoort - De Voorplaats vormt
samen met de naaste omgeving
de oude kern van het dorp Santpoort. Wegen die toen al bestonden, waren de huidige Hoofdstraat, Huis ten Biltstraat en de
Vlugthovenstraat.
De Voorplaats maakte oorspronkelijk deel uit van de oude hofstede Velserhooft, die zich uitstrekte naar het noorden toe
richting Driehuis en waarvan de
naam nog terug te vinden is in
de Velserhooftlaan en de Velserhooftflat. Het was een van de
grootste en fraaiste hofsteden
van Velsen.
Een voorplaats is een deel van
een buitenplaats dat vóór het
centrale gedeelte van die buitenplaats ligt, waar het huis staat,

omringd door fraaie tuinen, en
daarvan gescheiden wordt door
een weg. In het geval van Velserhooft was dat de huidige Kerkweg, vroeger het Voet- of Kerkpad.
De mensen die op en rond de
Voorplaats woonden, vonden
werk bij boerenbedrijven, blekerijen, herbergen (w.o. De rode Valck, later De groene Valck),
die rond de woonkern lagen, buitenplaatsen (w.o. Velserhooft)
en later in de bloembollenteelt.
Zo groeide de oude woonkern
steeds verder uit tot een waar
dorp.
Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

daan komt. Na de ontmoeting
met onze boerderijdieren staat er
een lekker kopje warme chocolademelk en erwtensoep van Santpoorts weidevlees voor iedereen
klaar. Het adres is Middenduinerweg 80 in Santpoort. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Zuid - Op dinsdagavond 10 december geeft Willem de Winter in ’t Brederode
Huys een lezing over zijn loopbaan en ervaring als antiquair en
taxateur, aangevuld met diverse
anekdotes.
De nieuwsgierigheid naar de
waarde van een geërfd familiestuk brengt veel mensen ertoe
om hun bezit te laten taxeren.
Hoe ontdek je tussen alle prullaria en nageschilderde stukken
een echt meesterwerk?
Kunsthandelaar en taxateur Willem de Winter is sinds 2007 een
van de vaste experts van ne-

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

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

Gemeente controleert
Klaverjassen bij Full Speed weer op hondenbezit

Velsen-Zuid - Bij Sport Vereniging Full Speed wordt al bijna
65 jaar geklaverjast. Het zijn altijd gezellige avonden, waar men
graag nog wat meer deelnemers
wil verwelkomen. Er wordt gekaart op vrijdagavond vanaf
20.00 uur, op de eerste en derde

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

Try Out ‘De Troje Trilogie’
door Tokodrama

Het toneelstuk is een prachtige
bewerking van het verhaal van
Sophocles. Troje is gevallen en de
vrouwen worden als slaven verdeeld. Andromache wordt toegewezen aan Neoptolemos. Koos
Terpstra schreef een fascinerend
toneelstuk in drie delen over de
gruwel van oorlogen en het verzet van vrouwen. We zien in de
drie delen Andromache vechten
voor haar vrijheid en overtuiging
en tegen overheersing en onderdrukking. Een hedendaagse feministe schreef onlangs: ‘Als ik gebruik maak van mijn recht en dat
Velsen-Zuid - Zondag 8 decem- Een deskundige gids neemt beverdedig, dan noemt men mij een
ber vindt weer de maandelijkse langstellenden mee op een wanbitch’. Is Andromache inderdaad
rondleiding door huis en tuinen deling door Huis en tuinen. Opeen bitch? Oordeelt u zelf.
van Beeckestijn plaats. De rond- geven kan via www.natuurmonuKaarten kunnen gereserveerd
leiding, een week later in ver- menten.nl/natuurgebieden/bui- Velsen - Tokodrama speelt zon- worden voor 8 december op
band met de vorige week gehou- tenplaats-beeckestijn. Deelname dag 8 december in het Kraakthe- kraaktheater@gmail.com a 10 euden Kerstfair, gaat van start om kost 9 euro p.p. (leden Nantuur- ater in Diehuis een try-out van de ro per stuk. Aanvang: 15.30. (foto:
voorstelling ‘De Troje Trilogie’
11.00 uur.
monumenten 5 euro).
aangeleverd)

Maandelijkse rondleiding
Museumhuis Beeckestijn

Santpoort - Zaterdag 7 december kunnen belangstellenden
tussen 10.00 en 15.00 uur een
kijkje nemen bij de laatste melkveehouderij van de gemeente
Velsen: boerderij Westerhoeve.
Kom op deze open dag ontdekken waar je zuivel en vlees van-

Lezing Kunst & Kitsch
in ‘t Brederode Huys

Thuis in Santpoort

La Familia ontroert
met musicalmelodieën

Open dag laatste
Velsense veehouderij

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

ten gevonden zijn voor de hondenbelasting, blijkt het antwoord
positief. Meest gehoorde motief
is dan ‘we wonen hier net’ of ‘mijn
vriendin is net bij mij ingetrokken
en de hond is van haar’. Een enkele
keer weet de hondenbezitter niet
dat er hondenbelasting moet worden afgedragen.
Soms krijgt de controleur ook kritiek over zich heen. Dat het onrechtvaardig is dat katten vrij van
belasting gesteld zijn. Opmerkelijk is ook wel het aantal leenhonden of logeerhonden in Driehuis,
vertelt de controleur. Hij vraagt
dan naar het woonadres van de
hond in kwestie. Onderling checken de gemeentes of dat klopt. De
controleur, die van oorsprong uit
IJmuiden komt, doet dit werk nog
niet zo lang, maar met veel plezier,
vertelt hij als hij weer verder gaat.
Op naar de volgende voordeur.
(tekst/foto: Arita Immerzeel)
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Ook huisartsen in Velsen slaan alarm:
schrijnend zorgtekort aan kwetsbaren

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

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

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

Door Pieter Vermeulen Museum en #Brak

Fotowedstrijd: klimaatverandering
in onze achtertuin
Velsen - Op 8 december start
het museum in samenwerking
met Brak IJmuiden de fotowedstrijd ‘klimaatverandering in onze achtertuin’. Fotografeer kabouter Pietertje in een situatie
waarbij klimaatverandering in de
eigen omgeving in beeld wordt
gebracht.
Dat kan natuurlijk op heel veel
verschillende manieren. Het kan
zijn dat je de aanpassingen die
zijn genomen ten aanzien van
het klimaat zoals een groen dak
in beeld wilt brengen, een situatie waarbij juist de uitdaging
zichtbaar wordt of misschien wil
je een bijzonder plantje of diertje
vastleggen dat in onze omgeving
terecht is gekomen door dat veranderende klimaat. Beroepsfotograaf en tevens jurylid Mark Sassen is 8 december de hele middag aanwezig om tips en aanwijzingen te geven. Het Pietertje dat
op de foto niet mag ontbreken,
kan door kinderen boven de 12
jaar en volwassenen terplekke in
een workshop gemaakt worden,
kosten 2,50 euro.
Een kant en klaar Pietertje kan
worden aangeschaft voor 4 euro.
De winnende foto zal worden gepubliceerd in het boek ‘Pietertje
gaat voor groen’.
Verder ontvangt de fotograaf een
prijzenpakket vol met duurzame
artikelen. Uitleg en voorwaarden strekt. Op die dag wordt om twee Driehuizerkerkweg in Driehuis.
voor de fotowedstrijd worden op uur ook een nieuwe expositie ge- Zie ook: www.pietervermeulen8 december in het museum ver- opend in het museum aan de museum.nl. (foto: aangeleverd)

Pierewaaien

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

Het Belinfante Strijkkwartet en
het Phoenix Trio in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Op vrijdag 6 december om 20.00 uur treedt Het Belinfante Quartet op in ‘t Mosterdzaadje. Dit jonge, dynamische en
spraakmakende strijkkwartet is
opgericht in 2016 en speelt in kamermuziekseries door heel Nederland. Dit jaar wonnen zij de
Delft Chamber Music Award. Het
Belinfante Quartet (vernoemd
naar Frieda Belinfante, celliste
en de eerste professionele dirigente in Europa, bestaat uit: Olivia Scheepers en Fiona Robertson – viool, Sophie Vroegop – altviool, Pau Marquès i Oleo – cello.
Uitgevoerd wordt het kwartet uit
1927 van Henriette Bosmans, zij
was een goede vriendin van Frieda Belinfante. Schotse volksliederen – uit heimwee naar Schotland
gearrangeerd door Fiona Robertson en Robert Schumanns strijkkwartet no 1.
De kwartetleden hebben hun
studietijd in diverse landen afgerond, waaronder aan the Royal
College of Music, Conservatorium
van Amsterdam, Conservatorium
Utrecht en het Koninklijk Conser-

Nederlandse violist Ian de Jong.
Zij weten in deze spannende samenstelling werk uit te voeren
van Mozart ( Divertimenti), Scarlatti ( sonate voor trio bewerkt)
en Nicolas Barci ( Im Volkston).
Het ensemble is in 2017 in Rotterdam opgericht. De leden zijn
professionele musici afkomstig
uit Nederland, Duitsland en Italië. Veel verschillende combinaties van instrumenten en een uitgebreid repertoire maken dat
dit Phoenix Ensemble zijn naam
heeft gevestigd en volop concerten geeft in binnen en buitenland. Uit dit grote ensemble is
voor dit concert Het Phoenix Trio
bij elkaar. Ze gaan een speciale en
levendige concertervaring verzorgen, waarin naast het bekende plaats is voor het nieuwe.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook: www.mosterdzaadje.nl. (foto strijkkwartet: Foppe
Schut)

vatorium Den Haag. Hoogtepunt
van het aankomende seizoen is
o.a. optredens tijdens het Internationaal Kamermuziek Festival
Utrecht.
Phoenix Trio
Zondag 8 december om 15.00 uur
komen drie leden van het Phoenix Ensemble in de combinatie
van cello, klarinet en viool met
een bijzonder programma naar ‘t
Mosterdzaadje. De musici zijn de
Italiaanse klarinettiste Letizia Elsa
Maulà, de Italiaans-Duitse celliste
Sylvia Cempini en de Amerikaans-

Ideeën voor Havenstad IJpoort
worden steeds concreter

Regio - De mensen die wellicht
in de nabije toekomst hun baan
verliezen bij Tata Steel door de
aangekondigde reorganisatie,
zouden allemaal aan het werk
kunnen blijven wanneer de
ontwikkeling van Havenstad
NOORDZEE
IJpoort groen licht zou krijgen. Dat stellen de initiatiefnemers in de eerste nieuwsbrief
die vorige week is verzonden.
WWW.LIJFENGE
Het project Havenstad IJpoort,
een idee van architect Pieter
van Duijn, voorziet in volledige
stopzetting en demontage van het totaal op 570 hectare groen/ gio. Men stelt: ,,Hoewel de infrahet staalbedrijf en vervolgens recreatiegebied komt’’, laat men structuur een zaak van de overgeeft het orkest een kerstconcert de bouw van een stadswijk op weten. In de plannen zijn onder heid is, hebben wij gemeend het
die locatie.
meer velden voor voetbal, tennis, project niet afhankelijk te moein het gebouw van de
hockey, handbal en een 27-holes ten maken van de politieke grilIJmuider Harmonie aan de Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid. Aan- Het spraakmakende plan van de golfbaan ingetekend. Ook is len van Den Haag waar het uitvang 14.00 uur, zaal open 13.30 in Wijk aan Zee wonende archi- ruimte gecreëerd voor ongeveer breiding van de infrastructuur
tect is in de afgelopen maanden vierhonderd tiny houses midden betreft. Binnen de projectbegrouur.
ting is een bedrag van twee milEen kaartje kost 7,50 euro in- verder uitgewerkt, waarbij on- in het natuurgebied.
jard euro opgenomen voor een
clusief een kopje koffie of thee. der meer verdere invulling is gezijn verkrijgbaar aan de geven aan de detaillering van het Als het project voet aan de grond betere bereikbaarheid van de reWWW.50PLUSWIJZER.NL Kaartjes
zaal of te reserveren via bestuur@ gebied. ,,Door de zones tussen de krijgt, zou dit betekenen dat zich gio met zelfs de aanleg van een
klavierschippers.nl. Parkeren kan woongebouwen ook in te vullen uiteindelijk 200.000 mensen in tweede Velsertunnel binnen dit
gratis op het parkeerterrein te- als natuur/speelgebieden heb- de nieuwe stadswijk gaan vesti- budget.’’
ben we netto 70 hectare aan het gen. De initiatiefnemers beseffen Zie www.havenstadijpoort.com
genover het Telstar stadion.
De bezetting van het orkest be- nieuw te creëren natuurgebied dat dit grote gevolgen heeft voor voor uitgebreide informatie. (afstaat uit 14 accordeons met de kunnen toevoegen, waardoor de verkeersbewegingen in de re- beelding: aangeleverd)
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