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Bezorgers 
wensen u fijne 
feestdagen
Velsen - Volgende week breekt de 
mooiste tijd van het jaar aan voor 
onze bezorgers. Dan bezorgen zij sa-
men met de Jutter hun nieuwjaars-
wens. Zij hopen natuurlijk op waar-
dering van de lezers. In weer en wind 
hebben zij weer een jaar lang de gra-
tis krant boordevol lokaal nieuws 
wekelijks bij u thuisgebracht.

Sinter is een grondstof die Tata 
Steel nodig heeft voor de produc-
tie van ruwijzer. De sinter wordt 
afgekoeld door er van onderaf 
koude lucht doorheen te blazen. 
De lucht wordt daardoor warm, 
een deel ervan wordt opgevan-
gen en hergebruikt, maar een an-

der deel gaat direct naar de bui-
tenlucht. Tata Steel constateerde 
zelf in april van dit jaar dat de uit-
stoot hoger is dan de vergunning 
toestaat en meldde dit bij de Om-
gevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied. Het staalbedrijf gaat nu 
een extra filter installeren, waar-

door de uitstoot aanzienlijk ver-
mindert. Het kan echter nog wel 
een jaar duren voordat dit filter 
gereed is. Adnan Tekin, gedepu-
teerde Leefbaarheid & Gezond-
heid van de provincie Noord-
Holland, betreurt het voorval ten 
zeerste. ,,Veel inwoners van de 
IJmond maken zich grote zorgen 
over het effect van stof op hun 
gezondheid. Het minste dat ze 
van ons mogen verwachten is dat 
we goed in kaart hebben waar 
het om gaat”, reageert hij. De fa-
brieken op het terrein van Tata 
Steel zullen nader onder de loep 

worden genomen, de provincie 
wil duidelijkheid over de werke-
lijke uitstoot op het terrein. Ook 
de gemeenten Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk zijn geschrokken 
van het bericht. ,,We begrijpen 
en delen de vragen en zorgen die 
dit bericht oproept bij inwoners 
en medewerkers van Tata”, zeg-
gen de drie burgemeesters. Ze 
vragen zich af hoe het mogelijk 
is dat dit niet eerder is opgemerkt 
en hebben aan Omgevingsdienst 
IJmond gevraagd de achterlig-
gende documenten op te vragen 
en te onderzoeken.

Sinterkoelers Tata Steel:

Uitstoot blijkt al jaren te hoog
Velsen - De sinterkoelers van Tata Steel blijken veel meer stof uit 
te stoten dan op basis van de afgegeven milieuvergunning is toe-
gestaan. Uit metingen blijkt dat anderhalf tot twee keer zo veel 
stof vrijkomt en daarmee komen ook meer zware metalen in de 
lucht terecht dan tot nu toe werd aangenomen. De overschrijding 
zou al jaren voortduren, de provincie gaat uitzoeken hoe dit heeft 
kunnen gebeuren.

Ook een kerstboom voor de visser
IJmuiden - De bronzen visser  
kijkt al decennia lang uit over de 
haven en ziet telkens weer iets 
nieuws. De laatste dagen waakt 
hij over de Blue Tern, die sinds an-
derhalve week in de IJmuiden-
se haven ligt. Of, beter gezegd, 

hangt. Het schip werd in 2012 ge-
bouwd en voer aanvankelijk on-
der de naam Seafox 5. 
Het gaat hier om een zogenoem-
de Offschore Support Vessel, der-
gelijke schepen worden ingezet 
voor het uitvoeren van onder-

houd aan offshore projecten. De 
Blue Tern is geschikt voor klus-
sen in zware offshore-omstandig-
heden en in waterdieptes tot 65 
meter. Het schip heeft een hoofd-
kraan van 1200 ton aan boord, de 
grootste in zijn soort. 

Nu het schip meters boven de 
IJmuidense haven uitsteekt, doet 
het evenwel dankzij de vele lamp-
jes ook enigszins denken aan een 
alternatieve kerstboom. (tekst: 
Bos Media Services/foto: Erik 
Baalbergen)

Pakketten inleveren op kantoor Jutter/Hofgeest

Kerstpakkettenactie Voedselbank
Velsen - Even leek het er op dat de 
jaarlijkse Kerstpakkettenactie van 
de IJmuider Courant en de Voed-
selbank door de verhuizing van de 
redactie naar Beverwijk niet door 
zou kunnen gaan. Dat zou beteke-
nen dat er voor de klanten van de 
Voedselbank Velsen deze feestda-
gen geen pakketten met feestelij-
ke en wat luxe producten zouden 

worden uitgedeeld. Daarom is de 
Voedselbank naarstig op zoek ge-
gaan naar een andere locatie en 
die werd gelukkig gevonden bij 
de Jutter/Hofgeest aan de Zeeweg 
189-191 in IJmuiden.
Van maandag 16 tot en met maan-
dag 23 december tijdens de werk-
dagen kunnen de kerstpakket-
ten worden afgegeven of neerge-

zet in de ruimte vóór de balie van 
de redactie van de Jutter/Hofgeest.  
Daarbij gaat de voorkeur uit naar 
de middag tussen 13.00 en 17.00 
uur omdat dit voor de redactie al-
tijd een zeer drukke periode is. Er 
zal in de middag dan ook zoveel 
mogelijk een vrijwilliger van de 
Voedselbank aanwezig zijn om de 
pakketten in ontvangst te nemen. 

Op vrijdag moet het wel in de och-
tenduren want dan is het kantoor 
geopend tot 12.00 uur. 
Ook zelf samengestelde pakketten 
door particulieren of scholen en 
verenigingen met feestproducten 
zijn van harte welkom. 
Helpt u ook mee de klanten van de 
Voedselbank Velsen fijne feestda-
gen te bezorgen?

Finale Ouderen Songfestival:
José van Waveren
wint publieksprijs
IJmuiden - José van Waveren heeft 
zaterdagmiddag de publieksprijs 
van het Ouderen Songfestival ge-
wonnen. Tijdens de grande fina-
le van het evenement bracht zij, 
samen met vijftien andere deel-
nemers, haar liedje nogmaals ten 
gehore. De in IJmuiden wonen-
de zangeres kreeg weliswaar niet 
het hoogste puntenaantal van de 
vakjury, maar wist het publiek wel 
te raken met haar vertolking van 
het stuk ‘Bref’. In de weken vooraf-
gaand aan de finale kon via inter-
net worden gestemd. Hierbij heeft 
José 229 stemmers achter zich ge-
kregen, een resultaat waar ze bij-
zonder trots op is en wat haar de 
overwinning bracht. De uitslag van 
de vakjury was echter beslissend 
voor het winnen van het Ouderen 
Songfestival, opvallend daarbij is 
dat geen van de drie publieksfavo-
rieten door de vakjury met een ere-

plaats werd bekroond. Het optre-
den van José van Waveren tijdens 
de grande finale is via haar websi-
te www.josevanwaveren.nl te be-
kijken. (tekst: Bos Media Services/
foto: aangeleverd)
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
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In en rond IJmuiden zijn diverse 
plekken waar je een klein uitstap-
je naar het verleden kunt maken. 
En dan heb ik het over plekken 
met zichtbare en tastbare sporen 
uit het verleden. Hoewel de aan-
leg van het kanaal en de havens, 
de uitbreidingen van IJmuiden en 
de vestiging van industrie aan de 
noordoever van het kanaal veel 
van die sporen hebben uitgewist, 
zijn er toch nog genoeg doorkijk-
jes naar het verleden aanwezig. 
Denk hierbij bijvoorbeeld maar 
aan oude huizen, fabriekspanden 
en andere gebouwen, het Fortei-
land met het negentiende-eeuw-
se Nederlandse fort en de voor-
malige aardappelveldjes en wei-
landjes in het bos- en duingebied 
rond IJmuiden. Van recente da-
tum zijn de Duitse verdedigings-
werken uit de Tweede Wereldoor-
log in ons duingebied, zoals bun-
kers, tankmuren, drakentanden 
en tankgrachten.

Veel ouder zijn de restanten van 
eeuwenoude boerderijen, ploeg-
sporen en andere door de mens 
achtergelaten sporen die dikwijls 
bij diepe graafwerkzaamheden 
tevoorschijn komen. Zo hebben 
kanaalgravers in 1866 bij de hui-
dige zuidersluis gouden munten 
uit de vroege middeleeuwen ge-
vonden. Wie weet wat er zich nog 
allemaal diep onder onze voeten 
bevindt. De ‘jonge duinen’, waar 
een groot deel van IJmuiden op 
gebouwd is, hebben veel sporen 

uit de middeleeuwen verborgen.

In en rond Velsen zijn ook sporen 
van het ‘rijke verleden’ aanwezig. 
Enkele eeuwen geleden zochten 
rijke Amsterdammers in de zo-
mermaanden rust en ontspan-
ning op hun buitenplaatsen bui-
ten de stad om de stadse druk-
te en stank te ontvluchten. In de 
zestiende eeuw werden tegen de 
binnenduinrand rondom Velsen 
de eerste buitenplaatsen aange-
legd, tussen de oevers van het 
Wijkermeer in het oosten en de 
duinen in het westen. Per schip 
was Velsen immers gemakkelijk 
via het IJ en het Wijkermeer van-
uit Amsterdam te bereiken. Vaak 
werd een bestaande boerderij, 
ook wel hofstede genoemd, uit-
gebouwd tot buitenplaats. Zo’n 
buitenplaats bestond meestal 
uit een herenhuis omgeven door 
aangelegde natuur in de vorm 
van tuinen met vijvers, beekjes, 
lanen en beelden. In de loop der 
eeuwen verwisselden de buiten-
plaatsen dikwijls van eigenaar en 
wijzigden de grenzen. Uiteinde-
lijk zijn veel buitenplaatsen ver-
dwenen door verval en de aanleg 
van het kanaal. Velserbeek, Beec-
kestijn en Waterland hebben de 
tand des tijds doorstaan.

Op en rond het grondgebied van 
het tegenwoordige IJmuiden 
hebben ook (delen van) enkele 
buitenplaatsen gelegen, waaron-
der Tolsduijn, Plackersbosch, Vel-

serduin, Velseroogh en Duijnvliet. 
We vinden weinig tastbaars meer 
terug van deze vergane glorie. De 
herenhuizen zijn vaak door ver-
val al lange tijd verdwenen. De 
tuinen zijn voor een groot deel 
�guurlijk overwoekerd door de 
kanaalgraverij en de uitbreidin-
gen van IJmuiden, en hebben 
plaats moeten maken voor hui-
zen, straten en plantsoenen. Voor 
een deel zijn de tuinen ook let-
terlijk overwoekerd. In en bij het 
bosgebied van de Heerenduinen, 
in het gebied van de voormalige 
buitens Plackersbosch en Velser-
duin zijn ook nog restjes van ou-
de lanen te vinden, dikwijls her-
kenbaar aan dubbele of enkele 
rijen bomen die ooit langs de la-
nen zijn aangeplant.

Aan de Heerenduinweg, een 
stukje westelijk van de grote in-
gang van het Nationaal Park Zuid 
Kennemerland, vinden we zo’n 
voormalige laan. Jan Morren, die 
de buitenplaatsen van Velsen uit-
voerig heeft onderzocht en heeft 
beschreven in diverse artikelen 
en boeken, vermoedt dat deze 
laan pas in de tweede helft van 
de 19e eeuw is aangelegd. De 
laan liep vanuit het duin achter 
het gebied van het oorspronkelij-
ke Velserduin het gebied van het 
voormalige Plackersbosch in. 
De laan maakt geen onderdeel uit 
van de oude tuinen van Velser-
duin en Plackersbosch. Bij de aan-
leg van de Heerenduinweg is de 
laan afgekapt. Hierdoor biedt het 
tracé van de voormalige laan een 
fraaie doorkijk vanaf het voetpad 
langs de zuidkant van de Hee-
renduinweg. De herfstkleuren en 
de stralen van de herfstzon ma-
ken het nostalgische plaatje com-
pleet!

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens 
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardig-
heden over IJmuiden. In deze a�evering aandacht voor een voor-
malige laan aan de Heerenduinweg als doorkijkje naar het verle-
den.

Kerst-tour van De Delta Singers
Velsen - Het afgelopen jaar heeft 
het gezelligheidskoor De Delta 
Singers uit IJmuiden ruim 
30 optredens mogen verzorgen 
in de diverse woon- en zorgcen-
tra en verpleeghuizen binnen en 
buiten onze regio. Om de bewo-
ners van een aantal locaties alvast 
in de Kerststemming te brengen, 
kunnen deze huizen dan ook re-

kenen op een optreden van De 
Delta Singers met liedjes uit ons 
bijzondere Kerstrepertoire.
Ze treden de komende periode 
diverse keren op:
Donderdagmiddag 12 december 
om 14.30 uur in Woonzorgcom-
plex Lommerlust te Beverwijk; za-
terdagmiddag 14 december om 
14.15 uur voor Samen Verder in 

Huiswaard te Alkmaar; zondag-
middag 15 december om 15.00 
uur in Woonzorgcentrum Huis ter 
Hagen te Driehuis; dinsdagmid-
dag 17 december om 14.00 uur 
voor KBO Velserbroek; woensdag-
middag 18 december om 13.00 
uur voor KBO Haarlem; vrijdag-
middag 20 december om 14.45 
uur in Verpleeghuis Velserduin te 

IJmuiden; zaterdagmiddag 21 de-
cember om 14.30 uur in Woon-
zorgcentrum Kennemerduin te 
Heemstede; zondagmiddag 22 
december om 14.30 uur in Zorg-
groep Geesterheem te Uitgeest; 
maandagmiddag 23 december 
om 14.00 uur in Woonlocatie De 
Duinpan te IJmuiden; dinsdag-
middag 31 december om 14.00 

uur in Verzorgingshuis De Rijp te 
Bloemendaal. 
De Delta Singers kijken terug op 
een fantastisch jaar en wensen 
iedereen prettige feestdagen en 
een muzikaal 2020. Voor infor-
matie over het koor kunt u con-
tact op nemen met het secretari-
aat 06-10318237 of via www.del-
tasingers.nl. (foto: aangeleverd)

Magische momenten vier je samen
Stadsschouwburg 
Velsen maakt zich op 
voor de feestdagen

Velsen - Stadsschouwburg Velsen 
maakt zich op voor de feestdagen. 
Vanaf 6 december is het gebouw 
gehuld in kerstsfeer en zijn er fees-
telijke voorstellingen te zien die he-
lemaal passen bij deze speciale tijd 
van het jaar. Ook kunt u uw wens in 
de theaterkerstboom hangen en 
zo kans maken op vrijkaarten, een 
meet & greet met Nick en Simon 
winnen als u het concert bezoekt 
of een stadgenoot gelukkig ma-
ken met een kaartje voor het Seni-
orenbal. Al deze magische momen-
ten vier je samen in Stadsschouw-
burg Velsen!
Tijdens de koude wintermaan-
den is er niks �jner dan samen de 
warmte en intimiteit van het the-
ater op te zoeken. De voorstel-
lingen die Stadsschouwburg Vel-
sen deze maand in huis heeft, be-
zorgen u magische momenten: 

Nick & Simon, SLÄPSTICK (voor-
heen Wereldbänd), Mathilde San-
ting, Charkov City Opera & Ballet 
met de klassieker De Notenkraker. 
Ook de kerstshows van lokale ma-
kers KOEL Creative Productions en 
DanceWorks Velsen hebben ruimte 
in het programma. Aan de kleintjes 
is gedacht met Sesamstraat LIVE!, 
de feestelijke jubileumshow in de 
kerstvakantie.
Magische momenten zijn ook te 
schenken. Zo kunt u voor een (on)
bekende 65-plusser een kaart-
je doneren voor het Nieuwjaars-
bal voor Senioren. De schouwburg 
wordt voor deze gelegenheid om-
getoverd tot een danspaleis. Waar 
u ook voor kiest, vergeet in elk ge-
val niet om tijdens uw bezoek aan 
de schouwburg uw wens voor het 
nieuwe jaar in onze kerstboom te 
hangen. Daarmee maakt u name-
lijk kans op twee kaarten voor de 
voorstelling A Släpstick New Year!
Alle voorstellingen zijn te vinden 
op www.stadsschouwburgvelsen.
nl. (foto’s: aangeleverd)

Aubade VIP Event bij 
Lincherie Santpoort
Santpoort - Zaterdag 14 decem-
ber van 11.00 tot 17.00 uur is er 
bij Lincherie Santpoort aan de 
Hoofdstraat 154 in Santpoort het 
Aubade VIP Event. Onder het ge-
not van bubbles, iets lekkers en 

een lingeriemodel kunt u de ver-
leidelijke collectie van Aubade 
ontdekken. 
Tijdens dit event krijgt u bij aan-
koop van een setje een leuke Au-
bade goodie. (foto: aangeleverd)
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Vuurwerk is prachtig om te zien, maar kan 
ook negatieve gevolgen hebben. Het af-
steken van vuurwerk kan leiden tot ge-
luidsoverlast, brandgevaar of schade aan 
mens, dier en spullen. Politie, gemeente-
lijke handhavers en HALT slaan daarom de 
handen ineen tijdens de vuurwerkperiode.
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Vuurwerkoverlast bestraft

 Hoe houd ik mijn huis brandveilig 
tijdens Kerst?
De feestdagen staan bijna voor de deur! 
Om in de Kerstsfeer te komen halen we 
massaal kerstspullen in huis. Al die licht-
jes, kaarsjes en kerstbomen zijn gezel-
lig, maar hoe zorgt u ervoor dat er geen 
brandgevaar ontstaat? 

Kerstbomen
      

       
        
          

         
      

         
 

Versiering
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Fonduen en gourmetten
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Donderdag 2 en vrijdag 3 januari 2020 
organiseren de buurtsportcoaches van 
de gemeente Velsen een Dubbel6Kamp 
in Sporthal Zeewijk in IJmuiden. Don-
derdag brengen ze 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.

De sportcoaches zoeken nog enthousiaste 
mensen vanaf 15 jaar die goed met kinderen 
kunnen omgaan en het leuk vinden om één 
van de zes spellen te begeleiden en uit te leg-

gen en om de kinderen in de gaten te houden. 
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 je doet ervaring op met kinderen 
en 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 buurt-
sportcoach Bianca via bvgeldorp@sportsup-
port.nl

Meehelpen met Dubbel6Kamp? 
Graag!

In de leegstaande Laurentiuskerk is op 
donderdag 5 december de anterieure ex-
ploitatie overeenkomt voor het Fidelishof 
30 getekend door wethouder Sebastian 
Dinjens en Jan Stolk,  eigenaar van de Bran-
ding-Holding B.V. In deze overeenkomst 
staan onder andere afspraken over de kos-
ten voor een concrete gebiedsontwikke-
ling van de grond.

De kerk wordt op termijn gesloopt om plaats 
te maken voor acht eengezinswoningen in de 

vorm van een ho� e. Begin 2020 worden de di-
rect omwonenden uitgenodigd voor een infor-
matieavond.
Het is nog niet bekend wanneer en door welke 
partij de woningen in de verkoop gaan. 
Om deze herontwikkeling mogelijk te maken, 
komt er een wijzigingsplan. Hiermee wordt de 
bestemming gewijzigd.

De gemeente Velsen publiceert informatie 
over dit project op haar website: www.velsen.
nl/actueel/projecten. (Foto Reinder Weidijk)

Laurentiuskerk maakt plaats voor 
groen ho� e met woningen

Gladheid heeft in Velsen zijn intrede ge-
daan en de eerste strooirondes zitten 
er op. Het college van B&W stelt jaarlijks 
de strooiroutes vast, het strooien zelf 
doet HVC. 

Ondanks het strooien, kan het toch glad zijn. 
Het dooimiddel gaat namelijk pas echt goed 
werken zodra eroverheen wordt gereden. Rijd 
daarom altijd extra voorzichtig als het glad is.
HVC en de gemeente strooien geen stoepen 
en trottoirs. U kunt zelf een handje meehel-
pen door uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij 

te houden. Bij bouwmarkten zijn daarvoor 
sneeuwschuivers en zakken zout te koop.

Wilt u weten welke wegen in Velsen worden 
gestrooid? Bekijk de strooiroutes op www.
velsen.nl  (onder het kopje inwoner bij  ver-
keer en vervoer). 

Als wegen uit de strooiroute niet goed ge-
strooid zijn, kunt u dat via de Slim Melden 
App doorgeven of neem contact op met HVC 
via mail: klantenservice@hvcgroep.nl of via 
tel. 0800-0700. 

Gladheid doet zijn intrede, 
opgelet!

“Hoe zit dat met glas op kleur?”

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. 

U gooit uw glas op kleur in de glasbak en vervolgens komt er een vuilniswagen 
die het in één container leegt. Hoe zit dat nou? De vuilniswagen heeft net 
als de container ook drie vakken, het legen van de container gaat per vak en 
dus blijft het glas ook in de wagen per kleur gescheiden.

Hoe zit dat?

VRAAG

2

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 

U gooit uw glas op kleur in de glasbak en vervolgens komt er een vuilniswagen 
die het in één container leegt. Hoe zit dat nou? De vuilniswagen heeft net 
als de container ook drie vakken, het legen van de container gaat per vak en 

 Sportverenigingen maken kans 
op 500 euro
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 in Velsen 500 
euro kan winnen. 

Welke sportvereniging is  dé trots van 
Velsen?                                                                                                             
Om voor deze prijs in aanmerking te komen 
zijn we op zoek naar de sportvereniging die dé 
trots van Velsen in huis heeft; bijvoorbeeld de 
gezondste kantine, het duurzaamste clubge-
bouw, de meest actieve leden/vrijwilliger(s), 
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 sport-
vereniging is.

Ona� ankelijke jury kiest de 3 beste in-
zendingen.          
Van deze top 3 wordt per vereniging een kor-
te fi lm gemaakt die we gaan tonen tijdens het 
Sportgala. Door middel van een interactie-
ve stemming in de zaal kiest het publiek die 
avond de uiteindelijke winnaar van de “Sport 
en Cultuur Impuls – Verenigingsprijs” en 
krijgt de prijs uitgereikt..
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

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

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend 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, omgevingsver-
gunningen 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 bel-
len 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 web-
site www. O�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. U kunt zich abonneren op een door u 
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de 
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties ver-
schijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen. 

Nieuws van de raad

DE TEGENSTELLING

Iedere maand gaan er twee raadsleden met 
elkaar in gesprek over een actueel onder-
werp. Deze maand MaartenJan Hoekstra van 
GroenLinks en Cees Sintenie van CDA over de 
woonvisie.

Deze maand staat de Woonvisie op de 
agenda. Wat is jullie opgevallen? 
MaartenJan Hoekstra: In de Woonvisie 
worden lijnen uitgezet om tot 2040 onze 
huidige en toekomstige inwoners op een 
prettige manier te laten wonen in Velsen. 
Gezien de klimaatverandering en de bevol-
kingsprognose betekent dat investeren in 
duurzame bestaande én nieuwe woningen. 
Daarvoor moet de gemeente samenwerken 
met woningbouwcorporaties, ontwikke-
laars, zorginstellingen en vooral ook onze 
inwoners. 

Cees Sintenie: Wij constateren dat een vi-
sie niet langer houdbaar is dan maximaal 
10 jaar. Immers deze vervangt een visie uit 
2013. Met name de klimaatverandering 
haalt ons links en rechts in. Maar ook de 
woonvraag naar duurzaamheid verandert 

razend snel. En niet te vergeten de bereik-
baarheid van onze woonkernen en de parkeer 
problematiek.

MaartenJan Hoekstra: GroenLinks is blij dat 
duurzaamheidsmaatregelen zo’n centrale rol 
spelen. Maar de opgave voor bestaande wo-
ningen is natuurlijk veel groter. De Woonvi-
sie besteedt terecht aandacht aan het levens-
loopbestendig maken van woningen. Verder 
ligt de nadruk op het bevorderen van door-
stroming en op het bijbouwen van woningen 
in het middensegment en sociale huur. Voor 
nieuwbouw wordt duidelijk gekozen voor re-
alisatie binnen bestaand stedelijk gebied, het 
liefst bij OV-haltes en NS-stations. Daar kan 
GroenLinks zich goed in vinden.

Wat zouden jullie anders willen zien?
Cees Sintenie: Het CDA vindt dat er veel aan-
dacht moet gaan naar het langer thuis wonen 
door ouderen. Vooral die doelgroep wil graag 
in hun eigen omgeving blijven wonen, met op 
loopafstand voorzieningen voor de dagelijkse 
boodschappen. Door onvoldoende beschik-
bare nieuwbouwlocaties staat dit onder grote 
druk. Daarom zijn grootschalige renovaties 
en herbouw van portiekfats zonder lift een 
absolute noodzaak.

MaartenJan Hoekstra: GroenLinks wil een 
duurzaam, divers en betaalbaar woningaan-
bod. Nieuwbouw moet ook aansluiten bij de 
sfeer en schaal van de kernen. GroenLinks 
heeft vragen gesteld aan de wethouder over 
de keuze “om meer te bouwen dan de bere-
kende behoefte”. Is dat wel realistisch, in 
onze gemeente met beperkte ruimte en het 
uitgangspunt om het groen te behouden? We 

zijn benieuwd naar zijn antwoord in de ses-
sie van 12 december en zullen zo nodig met 
een amendement komen.

Cees Sintenie: Wonen in het groen is voor 
weinig mensen weggelegd. Wonen rondom 
het groen is in Velsen de regelmaat. De be-
hoefte aan meer woningen is groot het aan-
bod is te klein. Slim met de beperkte bouw-
locaties omgaan en toch voldoende groen 
overhouden moet mogelijk zijn in de ogen 
van het CDA. Immers, aan de randen van 
onze gemeente is veel groen beschikbaar. Zo 
ook tussen de woonkernen.

MaartenJan Hoekstra: GroenLinks  wil 
realistisch bouwen voor de woningbouw-
behoefte van de toekomst. In plaats van 
het voor de langere termijn verkennen van 
bouwlocaties buiten de kernen zouden wij 
liever onderzoeken waar woningbouw mo-
gelijk de hoogte in kan. Hierover bereiden 
we momenteel een motie voor.

Wat willen jullie nog meer meegeven 
over de Woonvisie? 
Cees Sintenie: Een andere belangrijke doel-
groep zijn de 1-persoons huishoudens. Daar 
is in de afgelopen decennia nauwelijks reke-
ning mee gehouden. Ook vind het CDA dat 
er veel nieuwbouw moet plaatsvinden voor 
de midden inkomensgroep. Zij zitten klem 
met een te hoog inkomen voor een sociale 
huurwoning en een te laag inkomen om te 
kopen of te huren. Als je  bent aangewezen 
op de vrije sector ben je de Sjaak.  Huur-
prijzen stijgen tot abnormale proporties 
en huur-koopwoningen met een maximale 
woonlast van € 900,00 zijn er niet of nau-

Op donderdag 12 december is de sessievergadering waar onder andere de woonvisie zal worden besproken. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. 
De vergaderingen starten om 19u30 op het gemeentehuis Velsen in IJmuiden, ingang aan Plein 1945

welijks. Volgens CDA is nieuwbouw voor 
de midden inkomensgroep ook goed voor 
de doorstromers uit sociale huurwoningen 
die dan vrijkomen. En wij denken dat in-
vesteerders eerder geïnteresseerd zijn om 
te bouwen zonder rekening te houden met 
een ruim percentage bouwen voor de so-
ciale sector. Een win-win situatie noemen 
wij dat.

MaartenJan Hoekstra: GroenLinks vindt 
de betaalbaarheid van de energietransitie 
en CO2-reductie voor woningeigenaren en 
corporaties heel belangrijk. De gemeente 
kan daar een rol in spelen met bijvoorbeeld 
Duurzaamheidsleningen of Groene leges. 
Ook hierover bereiden we moties voor.

Cees Sintenie: Wat we vooral nodig heb-
ben zijn concrete (bouw) plannen voor de 
komende 10 jaar. Het Rijk zal daar ook een 
belangrijke rol in moeten spelen. Er zijn 
enorme investeringen noodzakelijk en die 
mag niet gaan ten kosten van de inwoners 
met een laag inkomen. De wooncorporaties 
spelen daar een heel belangrijke rol in. 

MaartenJan Hoekstra: Bij prettig wonen  
komt meer kijken dan een geschikte wo-
ning. Het gaat ook over luchtkwaliteit, de 
aanwezigheid van groen, winkels en cul-
turele voorzieningen. De Woonvisie 2040 
is dus nauw verbonden met ander beleid, 
zoals het dit jaar aangenomen Groenstruc-
tuurplan. Daarin is onder andere de groene 
ruimte tussen de kernen benoemd als ruim-
telijk en ecologisch waardevol. En in het 
beschermen van het groen staan CDA en 
GroenLinks al jaren zij aan zij.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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 algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Slingerduinlaan 6,interne wijzigingen Duin-
hof  (04/12/2019) 107242-2019 (Rijksmonu-
ment)

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg t.o. nr. 3, herstellen en restaure-
ren toegangspoort  Velserbeek (05/12/2019)
107688-2019(Rijksmonument)
Stelling 21, bouwen schuur (05/12/2019) 
107746-2019

Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, gebruik van sportveld voor tij-
delijke camping (voor Dutch Grand Prix) 
05/12/2019) 107750-2019 Bloemendaal-
sestraatweg 87-89, plaatsen raam en deur 
voorgevel, vervangen begane grond- en ver-
diepingsvloer, maken 2 interne doorbraken 

(06/12/2019) 108063-2019

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 57, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (04/12/2019) 107114-
2019

Velserbroek
Liniepad 54, bouwen schuur (06/12/2019) 
108148-2019
Elisabeth Vijlbriefstraat 7, veranderen pui 
voorgevel (06/12/2019) 108209-2019  

Welstand

Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 49, uitbouwen woning (ach-
terzijde) (04/12/2019) 99503-2019
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Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst
De gemeente heeft op 5 december 2019 een 
anterieure overeenkomst van grondexploi-
tatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro 
ten aanzien van het project ‘Fidelishof 30’. 
Het projectgebied wordt omsloten door 
de Zeeweg, Kloosterstraat en Fidelishof te 
IJmuiden.  

De navolgende kadastrale percelen maken 

deel uit van het projectgebied: kadastraal 
bekend gemeente IJmuiden, sectie M, num-
mers  9330, 9332 (beide geheel) en  9300, 
10078 10192, en 9894 (alle ged.). 

De overeenkomst is gesloten met de ontwik-
kelaar van het project en heeft onder andere 
betrekking op de ontwikkeling en de reali-
satie van 8 grondgebonden woningen met 

buitenruimte, het aanleggen van de vereiste 
parkeerplaatsen, de inrichting van het pro-
jectgebied en de aanheling van het project 
op de openbare ruimte. 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst ligt tijdens kantoor-
uren vanaf vrijdag 13 december 2019 6 we-
ken ter inzage bij de balie van het stadhuis 

(Dudokplein 1 te IJmuiden). 
De openingstijden van het stadhuis zijn van 
08:00 uur tot 17.00 uur maandag tot en met 
vrijdag en donderdagavond tot 20.00 uur.

Nota bene: Tegen de gesloten overeen-
komst staat geen bezwaar of beroep 
open.

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, 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 ver-
leend voor: 

IJmuiden 
Grote Beerstraat 45, aanbouwen erker (voor-
zijde) (04/12/2019) 100969-2019
Grevelingenstraat 15, plaatsen kozijn (zijge-
vel) (04/12/2019) 101881-2019
Kennemerlaan 54 RD, plaatsen van reclame 
(05/12/2019) 102558-2019
IJsselstraat 4, plaatsen dakopbouw 
(05/12/2019) 97094-2019
Strandweg 7, vergroten opslagruimten 
(06/12/2019) 61498-2019

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 57, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (05/12/2019) 107114-
2019

Velserbroek
Dammersweg 15, verbouwen van een B&B 
(05-12-2019) 74269-2019  

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 8, kappen boom 
(05/12/2019) 89186-2019

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22, plaatsen dakkapel (zijgevel) 

(02/12/2019) 72894-2019

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een standplaats-
vergunning verleend voor: 

Velserbroek
Chicken Queen, verlenging (5 jaar tot 15 
maart 2024), wekelijks op vrijdag, locatie: 
Ster Bastion (04/12/2020) 100651-2019

Vishandel Smeding, verlenging (5 jaar tot 1 
augustus 2024), wekelijks op donderdag en 
vrijdag, locatie: Vestingplein (04/12/2019) 
99848-2019

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben standplaatsver-
gunning geweigerd voor: 

Velserbroek
Extra openstelling bloemenkraam, op 24 
en 31 december 2019, locatie: Vestingplein 
(04/12/2019) 95407-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-

recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 

Santpoort-Noord
Kerstmarkt Santpoort, op 15 december 2019 
van 12:00 tot 17:00 uur, locatie: Hagelinger-
weg en Hoofdstraat (06/12/2019) 75645-2019 

Besluiten

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor de volgende perce-
len;

• Van Poptaplantsoen 2, 1972 PE  IJMUI-
DEN

• Van Rijswijkstraat 8, 1951 XH  VEL-
SEN-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-

mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 

college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Aanmelding  bomenkap
Kapmelding voor 1 x Prunus  25cmØ aan 
Groot Hoe¦ lad 2 Velserbroek, de boom is 

beschadigd /ingezaagd door vandalisme en 
wordt verwijderd.

13 12 december 2019

Kerst in Griekse sfeer:
Live muziek bij restaurant Rhodos
IJmuiden - Beleef de kerstsfeer dit 
jaar in Griekse stijl bij restaurant Rho-
dos. Op kerstavond trakteert het res-
taurant de gasten vanaf 18.00 uur op 
live muziek. Het restaurant is ook op 
beide kerstdagen geopend en op 
tweede kerstdag zijn nog een paar 
plekjes vrij. Snel reserveren wordt 
aangeraden om teleurstellingen te 
voorkomen.
Onlangs heeft restaurant Rhodos de 
menukaart geheel vernieuwd. In sa-

menwerking met de vaste slagerij 
waarmee het bedrijf zaken doet, zijn 
enkele mooie nieuwe gerechten aan 
de kaart toegevoegd, waaronder bij-
zondere vleesspecialiteiten zoals de 
tomahawk steak en de ribeye. Kwa-
liteitsvlees van de bovenste plank, 
met zorg bereid en gecombineerd 
met diverse andere heerlijkheden 
uit de Griekse keuken. Op kerst-
avond is het restaurant vanaf 17.00 
uur geopend, op de beide kerstda-

gen zelfs al vanaf 16.30 uur. Heer-
lijk een avondje onbezorgd genie-
ten van Griekse culinaire hoogstand-
jes? Het team van restaurant Rhodes 
zorgt ervoor dat het u aan niets zal 
ontbreken. Op 31 december is het 
restaurant gesloten, maar wie het 
jaar 2020 goed wil beginnen, is op 1 
januari natuurlijk gewoon weer wel-
kom voor een heerlijk diner! Restau-
rant Rhodos is gevestigd aan Plein 
1945 4 te IJmuiden.

Vier prachtige kerstbomen
Ondernemersvereniging 
trakteert Velsen-Noord
Velsen-Noord - Onderne-
mers Vereniging Velsen-Noord 
(OVVN) heeft het gemeente-
deel boven het Noordzeekanaal 
weer in kerstsfeer gebracht. Vier 
grote Normann-bomen staan 
weer te pronken in het dorp. 
Dit is gerealiseerd in samen-
werking met vrijwilligers uit 

het dorp, Han Arxhoek, Ronald 
Mijnders, John Jansen en Aad 
bakker. 

Vaste vrijwilliger Cock Fennema 
was helaas niet van de partij. De 
winkeliers en de andere vrijwil-
ligers wensen hem een spoedig 
herstel. (foto: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Zondag 15 december
Kerstmarkt in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Zondag 
wordt in Santpoort-Noord de 
jaarlijkse kerstmarkt gehouden 
van 12.00 tot 17.00 uur. Naast de 
lokale ondernemers staan er veel 
kramen met leuke kerstgerela-
teerde producten.
Er is gedurende de gehele dag 
veel te beleven. De kerstman is 
aanwezig evenals de kerstvrou-
wen met hun zoenen.

Er lopen een ijsbeer en een 
sneeuwpop rond en er is een ge-
weldige vervanging voor de be-
faamde ‘wandelende kerstboom’. 
 
Sfeervolle kerstmuziek is er van-
uit de muziektent op het plein. En 
het koor Decibel verzorgt twee 
keer een optreden.
Voor de kinderen is er een winters 
springkussen en zijn er spelletjes 

in Dickens’ stijl. Tevens is er van 
14.00 tot 15.00 de mogelijkheid 
om geschminkt te worden.
Natuurlijk ontbreken de koek & 
zopie niet en kan er op verschil-
lende plaatsen allerlei lekkers ge-
smikkeld worden.
In verband met de beperkte par-
keergelegenheid wordt geadvi-
seerd om lopend of op de � ets te 
komen. (foto: aangeleverd)

Nieuw in IJmuiden: De Zorgdiscounter

IJmuiden - Aan Plein 1945 is 
vorige week een nieuwe ves-
tiging van Zorgdiscounter ge-
opend. Ondernemer Erwin 
van der Kolk verkoopt er zowel 
nieuwe als gebruikte artikelen 
op het gebied van zorg en wel-
zijn. Het aanbod is zeer breed, 
van steunkous tot scootmo-
biel.

Na jaren in de � nanciële wereld te 
hebben gewerkt, sloeg Erwin van 
der Kolk (51) een heel nieuwe weg 
in. 

Hij vertelt: ,,In die sector ging het 
alleen nog maar om dure pak-
ken en mooie auto’s. Ik heb daar-
na even in de horeca gewerkt bij 
vrienden van me, maar elke avond 

werken is niet bevorderlijk voor 
het gezinsleven. Uiteindelijk ben 
ik als taxichau� eur gaan werken in 
het WMO-vervoer. Zo ontmoette 
ik veel mensen met een handicap 
en hoorde ik hun verhalen. Ik ben 
gaan inventariseren welke klach-
ten en behoeften er waren.’’ 
Niet veel later kwam Erwin in con-
tact met de Haagse ondernemer 
Joey Scheick, die een franchiseor-
ganisatie heeft opgezet onder de 
naam Zorgdiscounter. Scheick zag 
in 2012 een gat in de markt ont-
staan toen besloten werd om rol-
lators niet meer te vergoeden van-
uit de basisverzekering. Inmid-
dels heeft hij een bloeiend be-
drijf in gebruikte en nieuwe zorg-
artikelen. Ook IJmuiden heeft nu 
dus een vestiging van de Zorgdis-
counter. 
Erwin van der Kolk: ,,Alles wat je 
maar kunt bedenken op het ge-
bied van zorg en welzijn, ver-
koop ik. Je kunt ook een rollator of 
scootmobiel huren en we hebben 
een reparatieservice.’’
Het winkelpand beschikt over een 
ruime achtertuin, daar worden 
volgend jaar instructies gegeven 
voor het rijden in een scootmo-
biel. (foto: aangeleverd)

Op Technisch College Velsen en Martitiem College IJmuiden
Kerstmarkt voor het goede doel
IJmuiden - Op het Technisch Col-
lege Velsen en het Maritiem Col-
lege IJmuiden wordt op woens-
dag 18 december van 16.30 tot 
19.00 uur voor het goede doel 
een sfeervolle kerstmarkt georga-
niseerd. Een kerstmarkt ontstaan 
uit een idee van twee leerlingen, 
een kerstmarkt voor het goe-
de doel. De leerlingen zijn al een 
aantal weken bezig om de mooi-
ste creaties te maken en de lek-
kerste recepten uit te proberen 
om deze sfeervolle avond invul-
ling te geven. 

Wat kan men verwachten op de 
kerstmarkt
Er zal heerlijk eten en drinken ver-
kocht worden dat door de leerlin-
gen gemaakt wordt onder bege-
leiding van de “gezonde-school-
coördinator” die de kerstmarkt 
voorziet van gezond maar vooral 
ook lekker eten en drinken.

Leerlingen zijn al druk bezig met 
het maken van verschillende 
kerstversieringen en feestelijke 
accessoires voor in huis. De knut-
selaars onder ons worden zeker 
niet overgeslagen, er wordt hard 
gewerkt aan mooie pakketjes om 
werkstukjes thuis te kunnen ma-
ken. Ook zullen er leuke artike-
len zijn die doormiddel van laser 
technieken van een naam wor-

den voorzien, hèt perfecte ca-
deau voor de kerst.

Telstar - Ajax
Natuurlijk is de organisatie zich 
ervan bewust dat de kerstmarkt 
voorafgaande is aan een voor 
voetbalminnende IJmuidenaren 
hele spannende avond. Maar ook 
daar is rekening mee gehouden. 
Men kan meedoen aan een Toto 
en de uitslag van de wedstrijd Tel-
star - Ajax voorspellen, wie weet 
valt u in de prijzen.

Het goede doel
De opbrengsten zullen verdeeld 

worden onder het gekozen goe-
de doel en de herinrichting van 
de aula voor de leerlingen. De 
markt wordt voornamelijk ge-
dragen door leerlingen van de 
school en daarom is er gekozen 
voor een doel dat ook voor kinde-
ren in actie komt. 
Er is gekozen voor stichting Kika, 
kinderkankervrij.

Kom met een lege maag en een 
volle portemonnee om de heer-
lijkste happen en sappen te proe-
ven en het goede doel Kika te 
steunen. (afbeelding: aangele-
verd)

Voor het goede doel:

Sfeer * Eten * Drinken 
Shoppen * Telstar-Ajax Toto

& meer..

18 December 
2019

16:30 - 19:00 uur 

Technisch College Velsen |
Maritiem College IJmuiden

Ingang via het schoolplein :
De Noostraat | IJmuiden Jubileumcadeau Schoonheidssalon Annabelle:

Aanplant van 25 spekbomen 
in Zuid-Afrika bekostigd
Santpoort - In Zuid-Afrika groei-
en binnenkort vijfentwintig bo-
men met een Santpoorts tint-
je. Het zijn zogenoemde spekbo-
men, die erom bekend staan dat 
ze zeer grote hoeveelheden kool-
dioxide - tot zo’n 4,2 ton per jaar 
kunnen opnemen en omzetten in 
zuurstof en vastgelegde koolstof. 
Dit is een factor 10 meer dan ge-
bruikelijk in een tropisch regen-
woud. 
De bomen zijn namens Schoon-
heidssalon Annabelle geschon-
ken en leveren straks een natuur-
lijke bijdrage aan de strijd tegen 
de klimaatverandering op aar-
de. Schoonheidssalon Annabel-
le vierde eind vorige maand het 
25-jarig bestaan met een feeste-
lijke receptie. 
Al twintig jaar wordt samenge-
werkt met LOOkX Group BV, de 
leverancier van de huidverzor-

gingsproducten en make-up die 
in de schoonheidssalon wordt 
gebruikt. Het team van LOOkX 
Group BV heeft als cadeau voor 

het jubilerende bedrijf de aan-
plant van deze spekbomen in 
Zuid-Afrika bekostigd. (foto: aan-
geleverd)

Wegens falend toezicht op Tata Steel
Gedeputeerde Adnan Tekin afgetreden
Regio - De recent openbaar ge-
worden informatie over de uit-
stoot van de sinterkoelers bij Ta-
ta Steel heeft ertoe geleid dat ge-
duputeerde Adnan Tekin zijn ont-
slag heeft ingediend. Tekin was 
sinds december 2016 als gede-
puteerde op onder meer de be-
leidsterreinen gezondheid en mi-
lieu actief. Vanuit die functie was 
hij nauw betrokken bij de discus-
sie rond de uitstoot van schade-
lijke sto� en op het terrein van Ta-
ta Steel. In een o�  ciële verkla-
ring laat hij weten: ,,Ik heb de af-
gelopen periode geprobeerd een 
goede balans te vinden tussen de 
volksgezondheid van de omwo-
nenden en het economisch be-
lang van Tata. Na drie jaar hard 
werken in dit dossier, bleek re-

cent weer dat de samenwerking 
met de controlerende en toe-
zichthoudende instanties niet 
bracht wat daarvan verwacht 
mocht worden.” Volgens Tekin 
verdienen de inwoners van het 
gebied een bestuurder die dit in-
gewikkelde dossier met een frisse 
blik verder brengt. 
Het college van Gedeputeerde 
Staten noemt Tekin een kundig 
en betrokken bestuurder. ,,Voor 
Adnan stond altijd de inwoner 
van Noord-Holland voorop. Na-
mens het college dank ik hem 
voor zijn grote inzet”, reageert 
Commissaris van de Koning Ar-
thur van Dijk op het vertrek van 
de gedeputeerde. (foto: aangele-
verd door Provincie Noord-Hol-
land)

Kerstkienen in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Seniorenver-
eniging Velsen-Noord organi-
seert een kerstkien op vrijdag 
20 december in wijkcentrum 
de Stek aan de Heirweg. 

Aanvang 19.00 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij mevrouw Jopie 
Hanssen, tel. 0251-833833 of 
aan de zaal. 
Deelnamekosten bedragen 4 

euro inclusief een kopje koffie.

Ook wordt er weer een loterij 
gehouden, voor 5 loten betaalt 
men 2,50 euro.

Dankzij Van Berghé Asbestsanering
VV IJmuiden JO10-4 in nieuw jasje
Velsen-Zuid - Onlangs zijn de man-
nen van de jo10-4 van voetbalver-
eniging IJmuiden verrast met een 
compleet nieuw kledingpakket en 
stoere rugzakken. Dit alles werd 
mogelijk gemaakt door Fred van 
Berghé, opa van spits Kay Klobe-
danz en eigenaar van Van Berghé 
Asbestsanering uit IJmuiden. 
Na een bijzonder succesvolle se-
rie in de vierde klasse promoveer-
den deze toppers al naar de twee-
de klasse. Daarin begonnen zij wat 
stroef maar door hun fantastische 
doorzettingsvermogen en werklust 
heeft de JO10-4 ook daar zijn draai 
gevonden. Precies die eigenschap-
pen waarin Van Berghé Asbestsane-
ring zich herkent.

Op de foto: (achter) Fred van Berg-
hé, staand van links naar rechts 
kleinzoon Kay Klobedanz, Sepp Rut-
ten, Mees van Schooten, Sem Wie-
ssner en Michael Ko� eman. Zittend 
van links naar rechts Conor Ven-
del, Bjorn Sao, Luuk van der Leden 
en Jayden van Hattum. Ajay Braam 
ontbreekt. (foto: aangeleverd)
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Revuestijl in de sfeer van Moulin Rouge en Cabaret
Bijzondere circusshow 
bij Kerstcircus Haarlem
Haarlem - Bezoekers die de-
ze kerstvakantie eens de ech-
te warme sfeer willen proeven 
van de Moulin Rouge inclusief 
sexy showballet, hoeven hiervoor 
niet helemaal naar Parijs. In het 
Reinaldapark in Haarlem staat het 
Kerstcircus Haarlem opgesteld. In 
het begin word je meegevoerd in 
de zwoele en sensationele wereld 
van de revue van de jaren ’60. Mis 
het niet.
Het circus gaat er nog niet veel 
over verklappen, maar zowel de 
sfeer als de muziek doen je zeker 
denken aan de �lm Cabaret met 
Liza Minnelli. De 28e editie van 
Kerstcircus Haarlem wordt mis-
schien wel de mooiste voorstel-
ling ooit! Want met het program-
ma ‘into the future’ haalt het cir-
cus de top van de Europese cir-
cusartiesten binnen. Uiteindelijk 
word je van die jaren ’60 in Revue-
stijl gevoerd naar de toekomst, 
zoals de titel van de show. Bent u 
er al klaar voor?
De voorstelling wordt opge�eurd 
door een sexy en modern show-
ballet, de beroemde La Bouche 

Showgirls. Elisa Cussadié presen-
teert haar beroemde papagaai-
en. Acrobaten springen rond op 
reusachtige banden, Olympische 
acrobaten vliegen met een duize-
lingwekkende precisie rakelings 
langs elkaar via de horizonta-
le bar en Max Weldy presenteert 
een onvergetelijke hilarische 
trampolineact. Blake Hicks komt 
speciaal uit Las Vegas met een �it-
sende BMX �etsact. De jonge Am-
sterdamse Scott the Juggler im-
poneert net als bij Hollands Got 
Talent zijn publiek en Justin Ron-
day biedt een uitermate specta-
culaire en gevaarlijke illusionis-
tenact die nog nooit eerder is ver-
toond in een circus. Mimeclown 
Kevinski laat even je zorgen ver-
geten met doldwaze invallen. Het 
Duo Fantastic presenteert een 
prachtige Craddle act. 

Naast een prachtige voorstel-
ling biedt het Kerstcircus Haar-
lem aantrekkelijk verblijfsver-
maak met een vertederende kin-
derboerderij van de beroem-
de showman Josh Clemens. De 

kans dat je met een beroemd dier 
op de foto kan is daar erg groot, 
Want Clemens traint zijn dieren 
voor allerlei doeleinden, theaters, 
�lms, dierentuinen. Met veel ge-
duld en liefde. De dieren van deze 
kinderboerderij zijn gewend aan 
aanrakingen en vinden het zelfs 
prettig. Voor mensen is het aanra-
ken van dieren ook magisch, niet 
alleen voor kleine kinderen, ook 
voor volwassenen. 
Aan de inwendige mens is ook 
gedacht met bijzondere food-
trucks en snoepkramen. Er is nog 
meer fun met een nostalgische 
draaimolen. Het Kerstcircus Haar-
lem geeft voorstellingen van vrij-
dag 20 december tot en met zon-
dag 5 januari. Pro�teer daarom 
nu van onze aanbieding speciaal 
voor de lezers van deze krant. El-
ders gaat u een circusvoorstelling 
bekijken, bij Kerstcircus Haarlem 
gaat u het beleven!
Kerstcircus Haarlem is ook uitste-
kend via het openbaar vervoer te 
bereiken. Meer informatie op de 
website www.kerstcircus-haar-
lem.nl. (foto: aangeleverd)

Sky’s Dierenspeciaalzaak viert 
eerste verjaardag met leuke acties
IJmuiden - Eigenaresse Lisette 
Reker laat met trots weten dat za-
terdag 14 december Sky’s Dieren-
speciaalzaak op Plein 1945 nr. 53 
het éénjarige jubileum viert. Op 
deze dag zijn er een hoop leuke 
activiteiten te doen tussen 11.00 
en 15.00 uur.
Kom gezellig langs met je hond, 
kat, vogel, knaagdier of reptiel 
en laat deze door Nico Vermeer 
op de foto zetten. Verder is er een 
heuse tapasbar aanwezig van 
Carnis. Hier kan jouw hond diver-
se soorten voer, vlees en snacks 
proeven. Voor de baasjes van de 
dieren zijn er lekkere versnape-
ringen aanwezig zoals popcorn, 
kaas en worst.
 
Ook zal er een ballenbak in de 
winkel staan. Is jouw hond de 

snelste die de �es met snoepjes 
uit de ballenbak kan halen? Dan 
gaat deze er misschien wel met 
een leuke prijs vandoor.
Bodycasting Vera is deze dag ook 
te vinden in de winkel. Ben je ge-
interesseerd in een mooi beeldje 
van de poot van je hond dan kan 
je bij haar terecht. 
,,In samenwerking met Vera heb-
ben we ook nog een leuke winac-
tie’’, vertelt Lisette. ,,Bij elke aan-
koop kan je de kassabon inleve-
ren in de daarvoor bestemde bus. 
Aan het einde van de dag wordt 
er een winnaar getrokken die een 
bodycasting van Vera wint.’’
 
Het rad van fortuin mag deze dag 
ook niet ontbreken. Bij elke aan-
koop mag er een draai aan het 
rad gegeven worden en maak je 

kans op leuke kortingen en prij-
zen.
De winkel is sinds de opening al 
�ink uitgebreid. Het assortiment 
is gegroeid en ook de showroom 
van 60 vierkante meter is uitge-
breid met manden en krabpalen.
Wat nieuw in de winkel is, en ook 
erg leuk is om te geven of te krij-
gen voor de feestdagen, zijn de 
cupcakes en taarten voor hon-
den.
Tevens zijn er genoeg leuke kerst-
speeltjes en snacks voor hond, kat 
en knaagdier te vinden in de win-
kel.
 
Sky’s Dierenspeciaalzaak is door-
deweeks geopend van 09.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag van 
09.00 tot 17.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Van der Meer restaurant opent op 
zondag haar deuren voor gezelschappen
IJmuiden - Gezien de enor-
me vraag naar partijen zal per 
1 januari 2020 de zondag bij 
Van der Meer restaurant wor-
den opengesteld voor gezel-
schappen vanaf 25 personen. 
,,U heeft op de desbetre�ende 
dag de zaak exclusief tot uw be-
schikking’’, aldus Evert van der 
Meer.
 
Hiervoor is een speciaal driegan-
genkeuzemenu samengesteld 
bestaande uit 5 voorgerechten, 
5 hoofdgerechten en een heerlijk 
grand dessert waar op de avond 
zelf een keuze uit kan worden ge-
maakt. 
Maar ook maatwerk in de vorm 
van een lunch, brunch of een wal-
king dinner behoort tot de moge-
lijkheden. 
Evert: ,,Een prachtige gelegen-
heid voor als men bijvoorbeeld 
iets te vieren heeft. Uiteraard blij-
ven wij iedereen van woensdag 
tot en met zaterdag graag ont-
vangen om te genieten van ons 
a la carte menu met heerlijke ge-
rechten en een goed glas wijn.’’

Stefan, Evert en het team van Van 

der Meer restaurant bedanken al 
hun gasten voor hun bezoek in 
het afgelopen jaar en wensen ie-
dereen alvast �jne feestdagen en 
een gezond nieuwjaar toe. 

U vindt Van der Meer restaurant 
op de Wijk aan Zeeërweg 31 in 
IJmuiden, tel. 0255-757555. Zie 
ook: www.vandermeerrestaurant.
com. (foto: aangeleverd) 

Partnership Rabobank IJmond en 
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports
Regio - Rabobank IJmond sluit 
een partnership met Amster-
dam IJmuiden O�shore Ports 
(AYOP). Met een structurele 
bijdrage uit het Rabo Investe-
ringsfonds – één van de coö-
peratiefondsen van Rabobank 
IJmond – draagt Rabobank 
IJmond bij aan het versterken 
van de regio Amsterdam IJmui-
den en het verduurzamen van 
bedrijven in deze regio.

Jerry Notenboom, directievoor-
zitter van Rabobank IJmond: ,,Wij 
zijn ontzettend blij met de sa-
menwerking met AYOP. Eén van 
de kernsectoren waar Rabobank 
IJmond zich op richt is Energy. 
Hiermee richten wij ons onder 
andere op het duurzame ver-
dienvermogen van de onderne-
mers in het Noordzeekanaalge-
bied tussen de zeehavens van de 
IJmond en Amsterdam. Door on-
ze krachten te bundelen en sa-
men te werken met AYOP kun-
nen wij onze impact vergroten 
en de verduurzaming en circula-
riteit van dit gebied een impuls 
geven. Daarom zullen we AYOP 
de komende drie jaar ondersteu-
nen met een �nanciële bijdrage 
uit het Rabo Investeringsfonds.’’

Amsterdam IJmuiden O�shore 
Ports
Amsterdam IJmuiden O�shore 
Ports (AYOP) is een vereniging 
van bedrijven en overheden in 
de regio Noordzeekanaalgebied 
die zich richten op de o�shore-
winning van olie, gas en wind-

energie. AYOP promoot de regio 
nationaal en internationaal als 
dé regio voor windenergie. Daar-
naast ondersteunt AYOP haar le-
den bij het vinden van innovatie-
ve business cases en kansen in 
de o�shoresector. AYOP stimu-
leert met onder andere ledenbij-
eenkomsten samenwerking en 
kennisuitwisseling tussen de le-
den.
,,AYOP heeft het programma 
Energy-@-Work opgezet om het 
aanbod te organiseren rond-
om de bouw van Hollandse 
Kust Zuid I – IV. Deze windpar-
ken hebben de regio veel te bie-
den op het gebied van werkge-
legenheid, clustering, innova-
tie en duurzaamheid. Rabobank 
is een belangrijke partner in het 

Noordzeekanaalgebied en kan 
met haar kennis, netwerk en �-
nanciële mogelijkheden een be-
langrijke bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling en uitvoering hier-
van’’, aldus Ron Davio, voorzitter 
van AYOP.

Coöperatief dividend  
Rabobank IJmond geeft via het 
coöperatiefonds een deel van 
haar winst terug aan de samenle-
ving en ondersteunt hiermee di-
verse lokale sociaal-maatschap-
pelijke en economische initiatie-
ven. Zo wordt bijgedragen aan 
het versterken van de werk- en 
woonomgeving en de economi-
sche infrastructuur in de IJmond. 
Kijk voor meer informatie op 
www.rabobank.nl/ijmond.

Jerry Notenboom (links; directievoorzitter Rabobank IJmond) en Ron Da-
vio (rechts; voorzitter AYOP) (foto: Reinder Weidijk Fotogra�e)

Nieuw in IJmuiden: Lovely Day
IJmuiden - Lovely Day is een 
nieuwe winkel aan het Markt-
plein 38 in IJmuiden en verkoopt 
de leukste merken met een goed 
verhaal. Een verhaal dat verder 
gaat dan economische groei al-
leen. 

Je vindt er interieurartikelen, sie-
raden, accessoires, boeken en bij-
zondere cadeaus. 
Producten die duurzaam ge-
maakt zijn of die een project on-
dersteunen dat mensen lokaal of 
ergens anders in de wereld verder 
helpt. Zo doen ze iets (terug) voor 
de maatschappij en of de wereld. 
Lovely Day noemt zichzelf daar-
om ‘a planet friendly store’. De 
winkel zelf werkt ook zoveel mo-
gelijk co2 neutraal. 

Ga gezellig langs en ‘Have a lovely 
day’. (foto: aangeleverd)
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In ‘t Mosterdzaadje
Rose-île Kwartet en pianiste Prokofieva

Santpoort - Op vrijdag 13 de-
cember om 20.00 uur wordt ‘t 
Mosterdzaadje ondergedom-
peld in de sfeer van het Franse 
Chanson en de Tango. Het Rose-
Île Kwartet, �nalist van het ‘Con-
cours de la Chanson’ 2018 in Den 
Haag, bestaat uit de chansonniè-
re Toetie Rijnaard, Gérard Baldeo 
– gitaar en basgitaar, Theo Worm 
– klarinet en gitaar en Nico Hoog-
land – accordeon. Zij brengen 
luisterliedjes zoals Franse chan-
sons, Spaanstalige liedjes uit Zuid 
Amerika, Duits- en Jiddisch re-
pertoire. En ook de tango, rumba 
en wals. Zangeres Toetie Rijnaard 
bouwde een breed repertoire op. 
Haar warme stem past uitstekend 
bij de mooie klankkleur van de in-
strumenten. Dit wordt een avond 

vol van melancholie en roman-
tiek. Gevoelige muziek om bij 
weg te dromen, maar soms ook 
om te willen gaan dansen. Kort-
om, muziek om van te genieten. 

‘Viva Italia’ met  pianiste Maria 
Proko�eva
De pianiste Maria Proko�eva 
brengt met haar programma ‘Viva 
Italia’ zonnige sferen van de Itali-
aanse muziek in ‘t Mosterdzaadje. 
Zondag 15 december om 15.00 
uur maakt zij een Mix and Match 
van Barok, Klassiek en laat-Ro-
mantiek. Uitgevoerd worden: Ci-
marosa, Scarlatti, Clementi, Pucci-
ni, Respighi, Rossini en Mascagni. 
Scarlatti schreef vele sonates, stuk 
voor stuk klankjuweeltjes. Dat Ci-
marosa, beroemd door zijn ope-

ra’s, ook voor de piano compo-
neerde is voor velen een verras-
sing. Maria gaat het laten horen.
De Pianosonate van Clementi is 
een briljant meesterwerk vol le-
venslust en geluk. 
Respighi baseerde zijn compo-
sities op barok muziek.  De ‘Peti-
te Polka Chinoise’ van Rossini zit 
vol humor en sarcasme. Tot slot 
toch nog opera in de transcriptie 
voor piano. De twee grootste hits 
van  Puccini en Mascagni staan 
op het programma. Maria Pro-
ko�eva (Minsk- Wit-Rusland) be-
haalde haar diploma’s voor piano 
en begeleiding met onderschei-
ding. In 2006 begon ze haar post-
graduaat opleiding in Brussel. In 
Amsterdam deed ze haar Mas-
ter bij Naum Grubert. ‘t Mosterd-
zaadje, 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’s: 
aangeleverd)

Energiecoaches sluiten aan 
bij Repair Café Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Omdat het Re-
pair Café en de Coöperatie Ener-
giek Velsen allebei duurzaam-
heid hoog in het vaandel heb-
ben staan, zullen er tijdens het 
Repair Café op zaterdag 14 de-
cember in Santpoort-Zuid ook 
energiecoaches van de coöpe-
ratie Energiek Velsen aanwezig 
zijn. Zij kunnen voorlichting ge-
ven over het duurzamer maken 
van uw woning: welke stappen 
kunt u zetten om uw huis com-

fortabeler te maken en energie 
te besparen?Natuurlijk zitten ook 
de reparateurs weer voor ieder-
een klaar. Man ziet u graag weer 
komen met uw �ets(verlichting), 
(software)problemen van pc of 
mobiele telefoon, voor reparaties 
aan bijvoorbeeld kleding, elektri-
sche apparaten, klokken en hor-
loges, meubeltjes, en dergelijke. 
Heel veel objecten die stuk zijn 
kunnen wellicht een tweede le-
ven krijgen en dat spaart grond-

sto�en en het milieu! De repara-
tie is gratis, onderdelen soms niet, 
een donatie is welkom.
Daarnaast is het gewoon erg ge-
zellig in ’t Brederode Huys. Kom 
eens kijken! Het Repair Café is van 
13.30 tot 16.00 uur. Voor meer in-
formatie, zie: www.repaircafe.org 
en www.energiekvelsen.nl/
Repair Café Santpoort-Zuid is ge-
vestigd in ’t Brederode Huys aan 
de Bloemendaalsestraatweg 201, 
Santpoort-Zuid.

Inzamelactie Lions Velsen
voor de Stichting Opkikker

Santpoort - Lions Velsen zamelt 
oude mobiele telefoons en oude 
printer cartridges in voor de Stich-
ting Opkikker. Vanaf deze week 
staatbij de DEKA markt aan de Ha-
gelingerweg in Santpoort-Noord 
de verzamelbox voor de Stichting 
Opkikker,  naast het lege �essen 
inzamelpunt. Al sinds 1985 orga-
niseer deze stichting ‘opkikkerda-
gen’ voor gezinnen met een ziek 
kind. Op die dagen krijgen die ge-
zinnen een leuke dag, waarop ze 
met heel veel activiteiten de zor-
gen van ieder gezinslid naar de 
achtergrond laten verdwijnen. Zie 
ook www.opkikker.nl of www. vel-
sen.lions.nl.
De inzamelbox zal tot half janua-
ri te vinden zijn in de DEKA markt. 
(foto: aangeleverd)

Kinderboekje Mamalou verschenen

IJmuiden - Mamalou, bekend 
van diverse evenementen in de 
regio, heeft een kinderboekje uit-
gebracht. In ’De prinses van Hoe-
lawatta’ vertelt ze een spannen-

de avontuur, waarin het schip van 
de prinses in noodweer is ver-
gaan. De prinses maakt gebruik 
van haar bijzondere krachten en 
verschillende personages onder-
gaan onmogelijke transformaties. 
Uiteindelijk loopt alles goed af. 
Het spannende fantasieverhaal is 
geschikt voor jongens en meisjes 
van alle leeftijden. In het boekje 
kan ook naar hartenlust gekleurd 
worden met gewone kleurpotlo-
den.
,,Van kleuren wordt je lekker rus-
tig en in het boekje staan ook 
handige kleurtips’’, legt Mamal-
ou uit. 

Tussen de verhaallijn door geeft 
ze mondjesmaat uitleg over de 
Nederlandse taal. Spelender-
wijs leren is een educatieve vorm 
die bij Mamalou past. Het boek-
je is gedrukt in een kindvriende-
lijk lettertype en verkrijgbaar in 
IJmuiden bij de Read Shop aan 
het Marktplein te en de Dranke-
nier aan de Noordarcade. 

Rechtstreeks bestellen bij Mama-
lou (inclusief speciaal gekalligra-
feerde envelop met de naam van 
uw kind in hun lievelingskleur) 
kan via nummer 06 48142555. (af-
beelding: aangeleverd)

Velsens echtpaar schrijft boek over 
hun triathlon-trainingservaringen
Velsen-Zuid - Het echtpaar Wic-
ky Bakker - van Zelst (30) en Jos 
Bakker (37) woont aan de rand 
van trainingsgebied Spaarnwou-
de. Ze schreven samen een boek 
met als titel ‘Als je halverwege een 
halve triathlon ingehaald wordt 
door je vrouw - Tips en ervaringen 
van een stel tijdens een triathlon’

,,Sportief leven is gezond leven”, 
zegt het stel uit Velsen-zuid in 
koor. Wicky voegt hier aan toe: 
,,Buitensport is onze grote pas-
sie. En wij willen duursport in de 
buitenlucht voor beginners toe-
gankelijker maken. Pas je doel 
aan, aan wat haalbaar is, is onze 
boodschap. Laat op tijd de snel-
heid van lopen los, bijvoorbeeld 
als het erg warm is. Geniet van 
de omgeving.” 
Dat inhalen uit de titel is ove-
rigens maar één keer gebeurd. 
Hun vele binnen- en buitenland-
se triathlonprestaties inspireer-
den hen tot het schrijven van 
dit boek. Het idee tot het schrij-
ven ervan is van Jos. Door Wicky 
is het er van gekomen. Jos maak-
te een voorzet per hoofdstuk en 
Wicky vulde dat dan aan. De re-
acties op het boek zijn positief. 
Het leest makkelijk weg en staat 
vol praktische tips. Veel van de 

trainingen spelen zich binnen of 
net buiten de gemeentegrenzen 
van Velsen af. Toen Jos en Wicky 
elkaar leerden kennen, was met 
name de sportieve uitstraling 
waar zij bij elkaar op vielen. Wic-
ky had net de marathon van New 
York gelopen en Jos liet een fo-
to van zichzelf in hardlooptenue 
zien.
In het dagelijks leven is Wicky fy-
siotherapeut in IJmuiden. Haar 
kennis en kunde heeft zij goed 
kunnen inzetten. Jos werkt als 
toezichthouder op naleving van 
wetgeving waar het gaat om 
voedsel en waren. Op de vraag 
‘hoe gezond is hardlopen?’ ant-
woordt Wicky: ,,Hardlopen, �et-
sen en zwemmen kan men tot 
op hoge leeftijd zonder blessu-
res volhouden. Hardlopen is wel 
kniebelastend, maar tot een jaar 
of 70, mits in een aangepast tem-
po, goed haalbaar”. 
Even voor het begrip vertelt Wic-
ky wat een halve triathlon ook 
alweer behelst: ,,1,9 kilometer 
zwemmen, 90 kilometer �etsen 
en 21 kilometer hardlopen.” Het 
echtpaar deed hun ervaringen in 
Almere op en veelal in het bui-
tenland, zoals Lissabon en Ber-
lijn. Menig vakantie werd ge-
pland, waar een marathon of een 

achtste, een kwart of een halve 
triathlon plaatsvond. Als vakan-
tiebestemming wordt ook wel-
eens iets anders gekozen dan 
waar een wedstrijd is, maar de 
hardloopschoenen gaan beslist 
altijd mee. Wicky miste tijdens en 
na haar zwangerschap het hard-
lopen “best wel” en merkte goed, 
dat dit niet altijd haar humeur 
ten goede kwam.
Het stel heeft vijf maanden ge-
leden zoon Jan gekregen. Bij 
zijn geboorte is er een babyjog-
ger door een bevriende hardlo-
per cadeau gedaan. Die staat bo-
ven klaar. Zodra Jan goed kan zit-
ten, mag hij namelijk mee de na-
tuur in. Wicky en Jos kunnen niet 
wachten tot het zover is. 
Een wens voor in de toekomst 
zou het organiseren van een tri-
athlon op de Velsense pieren, 
IJmuiderstrand of Spaarnwoude 
kunnen zijn. Jos: ,,Wie weet met 
een hoofdsponsor als Tata Steel. 
Per slot van rekening is Tata ook 
hoofdsponsor van de marathon 
in New York in 2017 geweest.’’

Meer wetenswaardigheden over 
het toegankelijk geschreven 
boek zijn te lezen op www.tria-
thlonboek.nl. (tekst/foto: Arita 
Immerzeel)

Voor de lekkerste delicatessen 
ga je naar De Kaasmarkt
IJmuiden - Wie de gezellige Kaas-
markt aan de Kennemerlaan bin-
nen stapt ziet pas hoe uitgebreid 
het assortiment is en vindt niet 
alleen, zoals de naam zegt een 
mooie sortering Hollandse ka-
zen, buitenlandse kazen en gei-
tenkazen, maar ook diverse soor-
ten tapas, olijven, 20 soorten sala-
des, sausen, patés, �jne vleeswa-
ren, een grote sortering aan zelf 
vers gebrande noten, een prach-
tige vitrine Leonidas bonbons en 

prachtige wijnen. De Kaasmarkt 
is bovendien gespecialiseerd in 
kaasfondue met eigen recept. Mis 
ook niet de veelal leuke kerstge-
schenken.

Hét adres voor kerstpakketten 
en relatiegeschenken
De kerstpakketten zijn dan ook 
zeer veelzijdig en worden met 
zorg en aandacht bereid. Naast 
de inhoud van het kerstpakket 
besteedt eigenaresse Els altijd 

veel tijd aan het uitzoeken van 
originele verpakkingen waaron-
der aparte manden, dienbladen, 
houten emmertjes, blikken met 
opdruk om uw lekkernijen fees-
telijk en memorabel in te verpak-
ken. Zodat het kerstpakket, wat 
van De Kaasmarkt afkomstig is, 
niet snel vergeten wordt.
Mocht u zelf op zoek zijn naar een 
bijzonder item, dan vindt u de 
Kaasmarkt op de Kennemerlaan 
43, tel. 0255-530890.
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Eerste duizend rap uitverkocht
Tweede druk voor boek
‘Het dorp Velsen-Noord’
Velsen-Noord - Het eerste boek, 
dat in zijn geheel gaat over de 
geschiedenis van Velsen-Noord, 
is uitverkocht. De afgelopen da-
gen gingen 1.000 exemplaren 
van ‘Het dorp Velsen-Noord’, ge-
schreven door de Beverwijkse 
oud-journalist en oud-wethouder 
Wim Spruit, over de toonbank.
Er is een tweede, ongewijzigde 
druk op komst. Nog voor de kerst-
dagen volgt een tweede oplage 
van 500 boeken. Het is mogelijk 
om een exemplaar te bestellen 
via de website www.dorpvelsen-
noord.nl. Ook is ‘Het dorp Velsen-
Noord’ binnenkort weer verkrijg-
baar bij lokale boekwinkels. (foto: 
aangeleverd)

Twee nieuwe exposities 
in ‘t Brederodehuys
Santpoort-Zuid - Van 15 de-
cember tot 18 januari worden er 
sieraden geëxposeerd in de hal 
van ’t Brederode Huys. Deze zijn 
gemaakt door de Santpoortse 
Carolien Kramer. De professio-
nele Haarlemse kunstenaar Li-
zan van Dijk exposeert ook ge-
durende deze periode.

Carolien Kramer
Ruim tien jaar kreeg zij les bij 
Het Haarlems Kunst Atelier van 
Dominiek Steinmeyer. Na haar 
pensionering als docent Engels 
aan de Hogeschool Haarlem is 
zij zich gaan toeleggen op het 
ontwerpen en maken van siera-
den. Bij voorkeur gebruikt Kra-

mer hiervoor messing, koper, 
zink, plaat en draad; ook herver-
bruik van oude voorwerpen en 
sieraden. De meeste sieraden 
zijn unica, want steeds nieu-
we ideeën uitvoeren blijft voor 
haar de grootste uitdaging. 

Lizan van Dijk
Lizan van Dijk komt uit een 
schildersfamilie en studeerde 
aan de Gerrit Rietveld Acade-
mie in Amsterdam. Van Dijk ver-
zorgt schilderlessen en work-
shops, zowel in Nederland als 
Frankrijk, waar zij ook een ate-
lier heeft. Haar schilderijen en 
objecten bestaan soms uit veel 
uiteenlopende materialen. Voor 
haar is het een constant zoe-
ken naar een evenwicht tussen 
de verf en/of andere materia-
len. In de serie Terminus schil-
dert Van Dijk een wereld die let-
terlijk voorbijgaat. Reizigers ko-
men en gaan. Stations roepen 
veel emoties op. Mensen zijn op 
zoek en maken keuzes. Op het 
perron staat de tijd even stil. Ze 
creëert werelden van beweging 
en rust, van licht en donker. (fo-
to: aangeleverd)

Bezichtiging is mogelijk tijdens 
openingsuren van ’t Bredero-
de Huys. Adres: Bloemendaalse-
straatweg 201, Santpoort-Zuid. 
(foto: aangeleverd)

‘Kerststolconcert’
door het Naaldkoor
Santpoort - Iedereen wordt 
van harte uitgenodigd voor het 
eerste lustrumconcert van het 
Naaldkoor, zondag 15 decem-
ber om 13.30 uur in de Naald-
kerk in Santpoort-Noord. In-
loop vanaf 13.00 uur met kof-
fie of thee en ook aan de inwen-
dige mens zal gedacht worden. 
Het Naaldkoor staat onder lei-
ding van Titia Mijnen-Joosen en 

Jan Mooij begeleidt het koor op 
de piano. 
Tevens zal medewerking ver-
leend worden door Imke van 
Herk,  zang met pianobegelei-
ding van Bart Kaptein. Ook zul-
len ze met de aanwezgen en-
kele bekende kerstliederen zin-
gen.
De toegang is vrij, wel is er een 
deurcollecte voor de onkosten. 

Kerstconcert uitverkocht
Decibel op kerstmarkt
Santpoort - Het kerstconcert van 
popkoor Decibel uit Driehuis, za-
terdag 21 december in de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid, is uit-
verkocht.
Het koor is nog wel te beluiste-

ren tijdens de Kerstmarkt in Sant-
poort-Noord op zondag 15 de-
cember. Eerst om 14.30 uur in de 
muziekkoepel op het plein en om 
15.30 uur halverwege de Hoofd-
straat.

Lezing Conny Braam: 
Hoe ‘rauw’ is IJmuiden?
IJmuiden - Hoe toepasselijk is 
het om het jubileumjaar van het 
IJmuider Zee- en Havenmuseum 
op zondag 29 december te laten 
afsluiten door schrijfster Conny 
Braam. Conny woont niet alleen 
op steenworpafstand van het 
museum, maar ademt ook van-
uit al haar vezels IJmuiden. Con-
ny was ‘vereerd met het verzoek’ 
en het museum is erg blij dat zij 
deze speciale lezing komt geven.
Conny zal voor deze gelegen-
heid duiken in het verleden van 
IJmuiden, een in vele opzich-
ten bijzondere plaats. Een verle-
den dat begon met het graven 
van het Noordzeekanaal. Het le-
ven in IJmuiden was hard, rauw 
en grauw. Dat heeft de IJmuide-
naren tot op heden gevormd en 
zit diep in de genen. Is het on-

danks of dankzij deze rauwheid 
dat IJmuidenaren zich zo verbon-
den voelen met elkaar en met de-
ze plaats? Wat weten we eigenlijk 
nog van dat verleden van IJmui-
den? En hoe vertaalt zich dat naar 
het heden? Conny zal in haar le-
zing op deze en andere vragen in-
gaan. Na de pauze is er gelegen-
heid voor vragen en reacties van-
uit het publiek. De lezing is op 
zondag 29 december, aanvang 
14.00 uur. Havenkade 55, IJmui-
den. De kosten voor deze middag 
bedragen euro 7,50, inclusief toe-
gang museum (museumkaart en 
vrijkaarten zijn niet geldig voor 
de lezing). Inschrijven via de web-
site wordt aanbevolen, want vol 
is vol. www.zeehavenmuseum.nl.
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden, 
telefoon 0255 538007. 

Buurtfeest in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Met een groot 
multicultureel buurtfeest op 
22 december wil de stichting 
IJmondse Horizon in Velsen-
Noord op een feestelijke manier 
de sociale samenhang in de wijk 
verbeteren. Op het feest, dat van 
11.00 tot 20.00 uur plaatsvindt in 
wijkcentrum De Stek aan de Heir-
weg 2A, is onder meer een bra-
derie, etenswaren uit verschillen-
de culturen en allerlei activiteiten 
voor de kinderen.
De organisatie wil met dit feest la-
ten zien welke culturen er in Vel-
sen-Noord leven. Bovendien wil 
men de bezoekers kennis laten 
maken met de gebruiken binnen 
de verschillende culturen. Met 
de opbrengst van dit feest wil de 
stichting ook middelen verwer-
ven voor de kinderen die in het 

weekend les krijgen.

Stichting IJmondse Horizon
De IJmondse Horizon is opge-
richt om de kinderen op allerlei 
manieren te ondersteunen zo-
dat ze op school goed mee kun-
nen komen. Bovendien kunnen 
ze op die manier goed integreren 
in de samenleving. Op de lessen 
die in het weekend worden gege-
ven komen kinderen uit Neder-
land, Marokko, Turkije, Somalië, 
Syrië,Irak, Maar inmiddels komen 
er ook kinderen uit IJmuiden en 
Beverwijk. De organisatie werkt 
samen met wijkcentrum De Stek 
en andere organisaties in Velsen-
Noord.
Iedereen is op zondag 22 decem-
ber van11.00 tot 20.00 uur van 
harte welkom!

In Velsen-Zuid
Politiehonden 
oefenen met vuurwerk 
Velsen-Zuid - De politie heeft vo-
rige week woensdagavond een 
grote oefening gehouden op het 
terrein achter de HVC aan de Am-
sterdamseweg in Velsen-Zuid. 
Met de jaarwisseling in aantocht 
mochten diverse hondengelei-
ders van de politie met hun hon-
den oefenen met het lawaai van 
vuurwerk.
Zo’n 16 honden uit de hele re-

gio waren bij de oefening aanwe-
zig. Er werden potten met vuur-
werk afgestoken terwijl de hon-
den werden ingezet en verdachte 
personen moesten bijten.

De oefening duurde van 19.00 tot 
iets na 21.00 uur en het vuurwerk 
was in de omgeving goed te ho-
ren en te zien. (foto: Michel van 
Bergen)

Pompoen als blikvanger
IJmuiden - Pompoenen worden behalve in de pan gehakt, ook wel als 
blikvanger bij een voordeur gelegd. Zo zal de eigenaar van een super-
markt op het Marktplein ook gedacht hebben. Alle uitgestalde waar is 
namelijk te koop, op de pompoen na. (Arita Immerzeel)

Kerstconcert door gehele 
IJmuider Harmonie
Velsen - De gehele muziekver-
eniging IJmuider Harmonie geeft 
op 21 december een kerstcon-
cert. Iedereen is van harte uitge-
nodigd om dit gratis kerstconcert 
bij te wonen in het prachtig ver-
sierde muziek gebouw Tolsduin. 
De showband, IJHmusementsor-

kest en Seabreeze Bigband zul-
len in hun eigen stijl de mooiste 
kerstmuziek spelen. Toegang gra-
tis aan de Tolsduinerlaan 12 inVel-
sen-Zuid. Aanvang 20.00 uur. Par-
keren kan op de parkeerplaats bij 
het Telstar stadion. (foto: aange-
leverd)

Van Rixel kalender
IJmuiden - In onze editie van 
vorige week stond dat de nieu-
we kalender van Van Rixel alleen 
op 7 december te koop was op 
de Oosterduinweg 29 in IJmui-
den. Van Rixel heeft besloten 
daar twee data aan toe te voe-

gen: zaterdag 14 en zaterdag 21 
december van 14.00 tot 17.00 
uur. 
De kalender is bovendien dage-
lijks verkrijgbaar op het nieuwe 
adres van Van Rixel op de Rijks-
straatweg 27 in Heemskerk.

Muntenclub
Santpoort-Noord - Op maandag 
16 december is de laatste bijeen-
komst in dit jaar van de Munten-
club, met een leuke veiling met 
circa 100 kavels, die men vooraf-
gaand aan de veiling kan bekij-
ken. Als afsluiting is er een loterij, 
met aantrekkelijke prijzen.

Locatie van de bijeenkomst is Het 
terras, Dinkgrevelaan 17, Sant-
poort-Noord. Vanaf 19.00 uur is 
de zaal geopend en iedereen is 
van harte welkom. Meer inlichtin-
gen worden graag verstrekt door 
de heer S.Wagner, zijn telefoon-
nummer is 06-26404240.
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Tweede deel verschenen:
Jan Bakker, een leven
in 100 singletjes
IJmuiden - Eerder verscheen 
van Jan Bakker (1964) al het eer-
ste deel van zijn boek ‘Een leven 
in 100 singletjes’, nu is ook het 
tweede deel van het boek ver-
schenen. Opnieuw beschrijft hij 
50 singles uit zijn platencollec-
tie, maar een hitparade is het vol-
gens de auteur zeker niet. ,,Het is 
een staalkaart aan liedjes die wat 
meer hebben dan vele anderen’’, 
schrijft hij in het voorwoord van 
het boek.
Over muziek raakt Jan Bakker ei-
genlijk nooit uitgepraat. In de 
loop der jaren bezocht hij ontel-
baar veel optredens van muzi-
kanten en kocht hij heel wat pla-
ten. Zijn huidige collectie bestaat 
uit ongeveer 2.300 singles en nog 
eens 500 maxi-singles, cd-singles 
en EP’s. Aan elke plaat kleeft wel 
een verhaal. Soms zijn dat her-
inneringen aan optredens, soms 
ook gewoon een opsomming 
van wat leuke weetjes over de 
totstandkoming van een bepaal-
de productie. Maar in veel geval-
len koppelt de auteur de geselec-
teerde platen aan andere gebeur-
tenissen in zijn leven. Zo valt bij-
voorbeeld te lezen hoe het num-

mer Wooly Bully, in 1965 een hit 
voor Sam the Sham & The Pha-
raos, hem doet herinneren aan de 
Pierloop in IJmuiden van 2013. En 
omdat de naam Iggy Pop voor-
komt in een door Jan geschreven 
twaalf pagina’s tellend verslag 
van een reis naar Ierland, koppelt 
hij diens single ‘Real Wild Child’ in 
het boek aan dat verhaal. Zo be-
handelt hij op luchtige wijze op-
nieuw vijftig songs, van ‘Onweer 
in Beverwijk’ (Prima, 1984) tot ‘It’s 
the end of the World as we know 
it’ (R.E.M., 1988). Een aantal stuk-
ken werden, in een iets gewijzig-
de vorm, al eerder op internet ge-
publiceerd. 
Het boek bevat echter ook tek-
sten die nooit eerder werden ge-
publiceerd. En wie dacht dat Jan 
Bakker zijn project hiermee heeft 
afgerond, heeft het mis. 

Deel drie, met de voorlopige titel 
‘De toegiften’, vordert inmiddels 
al aardig. Deel 1 en 2 zijn via ht-
tps://www.boekenbestellen.nl te 
bestellen en (beperkt) verkrijg-
baar bij Primera Prince (Planeten-
weg) en Readshop (Marktplein) te 
IJmuiden. (foto’s: aangeleverd)
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Stormvogels heeft na ruime
zege de subtop in beeld
Broederlijk stonden Stormvo-
gels en haar tegenstander FC 
Castricum met 16 punten uit 
10 wedstrijden op een gedeel-
de zesde en zevende plaats en 
daarom was het beide teams 
eraan gelegen na a� oop drie 
punten op hun conto bij te 
kunnen schrijven om zodoen-
de richting subtop te gaan. En 
na een 2-0-ruststand bleven na 
een 4-0-zege voor Stormvogels 
de drie punten op Zeewijk, een 
overwinning waar niets vanaf 
viel te dingen en als een verlaat 
Sinterklaas-cadeau gezien mag 
worden.

De eerste kansen waren voor het 
team van invaller-trainer Bert van 
Duijvenbode: een afstandsschot 
van topscorer Patrick Krop vloog 
na vijf minuten naast en vier mi-
nuten later had een kopbal van 
Berry Willemse niet de kracht 
doelman Lars Beukers te verschal-
ken.
In de twaalfde minuut bereik-
te een verre pass vanaf het mid-
denveld van Huseyin Yilmaz spits 
Krop, die Carlo Vrijburg wilde om-
spelen, de bal vervolgens van 
zijn voet zag springen, maar hulp 
kreeg van Vrijburg die zijn eigen 
doelman passeerde, 1-0. Vier mi-
nuten later verscheen Krop al-

leen voor doelman Beukers die 
met een spectaculaire redding 
zijn ploeg voor een grotere ach-
terstand kon behoeden. Tien mi-
nuten lang gingen beide ploe-
gen op zoek naar een doelpunt, 
maar beide defensies gaven geen 
kansen weg tot de 28ste minuut 
Krop op links een verre diepte-
pass ontving van de actieve Ro-
wan van Eijk en met een diago-
naal schot werd doelman Beu-
kers opnieuw het nakijken gege-
ven, 2-0. Vier minuten voor rust 
een van de weinige kansen voor 
het team van Stormvogels-oud-
trainer Jeroen Kroes: na een vrije 
schop kopte de gevaarlijke cen-
trumverdediger de bal rakelings 
naast waardoor de ruststand 2-0 
werd.
In de zesde minuut van het twee-
de bedrijf miste Brian Ezeoke een 
grote kans omdat hij bij een voor-
zet van José Leone de bal half 
raakte. Ook Jesse Verbeek van 
Castricum zag een doelpoging 
in rook op gaan. In de 62ste had 
Krop weer geen succes; nu schoot 
hij de bal, na een vrije schop van 
Van Westen, naast de verkeerde 
kant van de staander, maar vier 
minuten later hadden beide spe-
lers wel een hoofdrol bij het der-
de doelpunt: een voorzet van Rick 
van Westen belandde op de arm 

van Erwin van Velzen waardoor 
de 67-jarige goed leidende refe-
ree Theo Verbij vervolgens gede-
cideerd naar de stip wees. Krop 
kon hierdoor vanaf 11 meter zijn 
doelpuntentotaal op 15 brengen 
en hij deed dat feilloos. Invaller 
Joey Wolthuis bood twee minu-
ten later Ezeoke een niet te mis-
sen kans, maar huizenhoog vloog 
de bal over het vijandelijke doel.
Met nog tien minuten op de klok 
verrichtte doelman Beukers zijn 
zoveelste redding en uit de re-
bound stond Ezeoke klaar om zijn 
doelpunt mee te nemen, maar 
opnieuw door te gehaast om te 
springen met deze 100-procent-
kans bracht Beukers opnieuw 
redding. Maar dit was voor de-
ze doelman uitstel van executie, 
want een minuut later volgde een 
heel mooie een-tweecombinatie 
tussen Krop en Van Eijk en met al-
le krachtsinspanningen bepaal-
de laatstgenoemde met een ka-
nonskogel de eindstand op 4-0. 
Een verdiende overwinning voor 
Stormvogels en langzaam krui-
pen de IJmuidenaren richting 
subtop.
Zaterdag a.s. staat de laatste wed-
strijd van het jaar 2019 op het 
programma en in Haarlem-Zuid 
is United/DAVO de tegenstander, 
aanvang 14.00 uur.

Stormvogels MO15-1 winterkampioen!
De meiden van Stormvogels 
MO 15-01 zijn winterkampioen 
geworden, iets dat niemand 
had verwacht. Deze meiden 
verschillen best van leeftijd, de 
jongste telg is 10 jaar en de oud-
ste 15. Er is lange tijd getwijfeld 
of dit team deel zou gaan ne-
men aan de competitie MO13 
of MO15. 
,,Aangezien wij maar één mei-
denteam hebben, en dit team 
zo hecht is is toch besloten om 
onder de 15 te gaan spelen, in 
de weet dat de tegenpartijen 
groot zouden zijn en fysiek een 
stuk sterker, want onze smurfen 
zijn nog niet allemaal zo groot’’, 
aldus een van de ouders. ,,Angst 
was dat de meiden overlopen 
zouden worden maar het te-
gendeel is bewezen, wat heb-
ben de meiden gestreden in el-
ke wedstrijd. Keer op keer ston-
den ze hun vrouwtje. Soms 
hadden ze het moeilijk natuur-
lijk, dan stond er weer een gro-
te meid tegenover ze, maar met 
hun goede technieken, lange 
pases, en zeker hun overspel, 
wonnen ze keer op keer. Op één 
keer na, maar dat is niet erg, ze 

zijn kampioen en hebben veel 
plezier met elkaar en dat is het 
belangrijkste.’’
Het team staat onder de bege-
leiding van Glenn Gerritse en 
Ane van de Molen die drie keer 
in de week vrijwillig op het veld 
staan om deze meiden te coa-
chen en te trainen.

Nu op naar de tweede klasse, 
het zal nog zwaarder gaan wor-
den voor de meiden, maar daar 
hebben de coaches en het pu-
bliek alle vertrouwen in. 
Stormvogels wil het aantal mei-
denteams graag uitbreiden, ie-
dereen die belangstelling heeft 
is welkom. (foto: aangeleverd)

Telstar verdient meer dan gelijkspel
Ook tegen NAC heeft Telstar 
zichzelf te kort gedaan. De eer-
ste helft is matig en komen de 
withemden op een 0-1 achter-
stand. De tweede helft is Telstar 
de bovenliggende partij. Elayis 
Tavsan scoort de verdiende ge-
lijkmaker. De thuisclub lijkt op 
weg naar de drie punten maar 
de lat staat een tweede tre� er 
in de weg.

In de beginfase heeft Telstar het 
meeste balbezit. Echter zonder 
gevaar voor het Bredase doel. 
De eerste kans voor NAC is direct 
raak. In de 7e minuut geeft Arno 
Verschueren de voorzet en Hu-
seyin Dogan schiet raak: 0-1. Twee 
minuten later is balverlies van de 
withemden bijna dodelijk. Husey-
in Dogan neemt de bal direct op 
zijn schoen maar mikt te hoog. 
Zestig tellen later heeft Shayne 
Pattynama de gelijkmaker voor 
het inschieten. In kansrijke posi-
tie maait hij over de bal heen. In 
de 18e minuut gooit Elayis Tavsan 
zijn trukendoos open. Hij sla-
lomt langs drie tegenstanders en 
wordt door Jethro Mashart vast-
gehouden. Weer geen penalty, 

oordeelt de leidsman. Halverwe-
ge het eerste bedrijf neemt Be-
naissa Benamar een vrije trap. 
Hij schiet de bal rakelings naast. 
In de 31e minuut laat NAC Breda 
aanvallend weer eens wat zien. 
Uit een vrije trap van Ivan Ilic kopt 
Colin Rösler het leer in de handen 
van Sven van der Maaten. Twee 
minuten later zet Senne Lynen de 
bal voor. Het leder verdwijnt door 
de harde wind bijna in de boven-
hoek. Het slotakkoord is voor Finn 
Stokkers. Hij schiet naast.

In de tweede helft neemt de druk 
op het doel van Nick Olij toe. Het 
is duidelijk te zien dat Telstar uit 
een ander vaatje tapt. In de 54e 
minuut is Telstar dicht bij de ge-
lijkmaker. Uit een voorzet van Re-
da Kharchouch kopt Shayne Pat-
tynama de bal op de lat. Vijf mi-
nuten later staat de gelijkma-
ker wel op het scorebord. Marcus 
McGuane komt aan de bal, haalt 
de achterlijn en zet voor. Elayis 
Tavsan schiet raak: 1-1. In de 66e 
minuut lijdt Telstar balverlies. Lu-
ka Ilic schiet de bal in het zijnet. 
Dit is het eerste gevaar van de be-
zoekers in de tweede helft. NAC 

is geen schim meer van de eerste 
helft. Mede door het spel van Tel-
star. In de 77e minuut maakt Luka 
Ilic ter hoogte van de middenlijn 
een overtreding op Anthony Be-
renstein. Een opstootje volgt. Uit-
eindelijk ontvangen beide spelers 
en Nick Olij een prent. Eén minuut 
later ontsnapt NAC. Ilias Bronk-
horst levert de bal op een presen-
teerblaadje af. Elayis Tavsan schiet 
over. Vlak voor tijd is daar bijna de 
2-1. 
Opnieuw wordt de lat geraakt. 
Deze keer is het Ilias Bronkhorst. 
Na 94 minuten � uit arbiter Ruper-
ti voor het einde van een enerve-
rend duel. (tekst: Marja Korbee, 
foto: 1963-pictures.nl)

Opstelling Telstar: 12. Sven van 
der Maaten, 4. Charlie Gilmour, 
6. Frank Korpershoek, 7. Elay-
is Tavsan (90e min. 29. Glynor 
Plet), 8. Senne Lynen (70e min. 
13. Ilias Bronkhorst), 9. Reda 
Kharchouch, 11. Anthony Be-
renstein, 14. Marcus McGua-
ne, 18. Benaissa Benamar, 21. 
Anass Najah en 25. Shayne Pat-
tynama (85e min. 5. Redouan El 
Yaakoubi). 

IJmuiden wint weer en staat tweede
De reis naar Edam per bus was 
een goed begin van de middag 
voor de mannen van VV IJmui-
den. Alleen de wedstrijd begon 
minder. Het was EVC die de bal 
al na 1 minuut in het doel ach-
ter Tom Hoogendijk wist te krij-
gen. Na dit doelpunt was het 
EVC die rond de 16 meter een 
muur optrok en niet meer echt 
aan voetballen dacht. Met 1 
spits nog 89 minuten voetbal-
len.
Het waren de IJmuidenaren die 
er lustig op rond combineer-
den. Met veel kansen maar de 

1-0 bleef op het bord. Maar 
het was Milan van Essen die in 
de 23ste minuut zijn 10de goal 
van het seizoen wist te maken. 
De druk op het doel van EVC 
bleef. Met goede aanvallen via 
Raoul van de Berghe en Dela-
no Post door het midden werd 
het middenveld van EVC kapot 
gespeeld. Dat de ruststand 1-1 
was is zeker opmerkelijk te noe-
men.
Na de rust eenzelfde beeld. 
IJmuiden zeer aanvallend en de 
kansen waren er in overvloed. 
Het was Raoul van de Berg-

he die in de 68ste minuut de 
1-2 wist te maken. Dat de sco-
re lang bij 1-2 bleef steken was 
aan het afmaken van IJmuiden 
te danken.
Gelukkig kon in de 93ste mi-
nuut Delano Post de 1-3 maken 
en kon de reis met de bus naar 
IJmuiden prettig gemaakt wor-
den.
De tweede plaats waar IJmui-
den nu staat geeft goede hoop 
voor de rest van het seizoen.
Zaterdag speelt IJmuiden de 
laatste wedstrijd dit jaar om 
14.30uur thuis tegen ADO 20.

Weer belangrijke overwinningen 
voor de vlaggenteams van VSV
De zaterdag 1 van VSV moest 
thuis van Haarlem/Kennemer-
land winnen om zicht op de kop-
positie te houden en de zondag 
1 moest het lager geklasseerde 
Aalsmeer uit verslaan om aan-
sluiting met de subtop te krijgen. 
Beide teams slaagden in hun op-
zet al was dit wel moeizaam te 
noemen. 

De zaterdag 1 was gewaar-
schuwd vanwege het feit dat 
koploper HBC vorige week uit 
tegen Haarlem/Kennemerland 
maar moeizaam met 0-2 wist te 
winnen. Voor VSV leek er in eer-
ste instantie geen vuiltje aan 
de lucht want na enkele minu-
ten zorgde Wesley van der Wal 
al voor de 1-0 en Danny Roos 
scoorde 10 minuten later de 2-0. 
De rest van de eerste helft ge-
loofde VSV het wel en liet Haar-
lem/Kennemerland vlak voor 
tijd zelfs de 1-2 scoren, zodat 
de wedstrijd nog niet gespeeld 
was. Na de rust hetzelfde beeld. 
VSV was meester in het verprut-
sen van de kansen en 10 minu-

ten vòòr tijd kreeg de tegenstan-
der zelfs een dot van een kans 
op de 2-2, maar faalde oog in 
oog met keeper Mario Velt. Het 
was uiteindelijk Max Hummel die 
met een prachtige halve omhaal 
aan alle onzekerheden een ein-
de maakte. (3-1). Het slotakkoord 
was weer voor Wesley van de Wal 
die met zijn tweede doelpunt 
voor de 4-1 eindzege zorgde. 
Zaterdag staat er weer een thuis-
wedstrijd op het programma en 
normaal gesproken moet het be-
zoekende THB geen probleem 
voor het team van trainer Paul 
Meinders opleveren. 

De zondag 1 reisde af naar 
Aalsmeer die een paar jaar ge-
leden een mooi complex uit de 
grond hebben gestampt. VSV 
had in de eerste helft het bes-
te van het spel, maar als zo vaak 
dit seizoen blijft het scoren een 
lastige opgave. Aalsmeer was 
slechts 1 keer gevaarlijk en met 
een 0-0 stand werd de rust op-
gezocht. Na de rust hetzelfde 
beeld, al had de sterk spelende 

Toine de Zwart niet te klagen dat 
een vermeende overtreding bin-
nen de 16 van hem niet door de 
scheidsrechter met een penal-
ty werd bestraft. VSV kreeg daar-
na nog enkele dotten van kan-
sen maar het vizier van de spit-
sen bleef onscherp staan. Juist 
toen iedereen zich uiteindelijk 
met een gelijkspel had verzoend, 
kwam verdediger Haye Kamstra 
bij een corner mee naar voren en 
scoorde 10 minuten voor tijd uit 
een scrimmage de bevrijdende 
0-1. Met deze overwinning krijgt 
VSV, met nog een inhaalwed-
strijd tegen de rode lantaarndra-
ger Sporting Leiden te gaan, de 
vierde plaats in zicht. 
Zondag komt RKDES op bezoek 
en dit team staat op de der-
de plaats zodat de laatste thuis-
wedstrijd van dit seizoen een he-
le belangrijke is. Na de wedstrijd 
zal VSV 2019 in (kerst)stijl afslui-
ten met een optreden van zan-
ger Fred Post en een loterij met 
een elektrische � ets als hoofd-
prijs! De aanvang is om 14.00 uur 
op sportpark De Hofgeest. 

Op 28 december
Elfde Velser Futsal toernooi
Zaterdag 28 december zal het 
Velser Futsal toernooi weer wor-
den gehouden. Dit zal gebeu-
ren in sporthal IJmuiden Oost. 
Ook zullen dit jaar weer de selec-
tie teams aantreden van de regio 
clubs. Dit zijn Terrasvogels, Vel-
sen, IJmuiden, SVIJ, Stormvogels, 

VSV, VVH Velserbroek en oud-Tel-
star.
De teams zullen vanaf 17.00 uur 
hun kunsten vertonen in twee 
poules. Vanaf 22.00 uur zullen de 
halve � nales zijn en om 22.30 uur 
de � nale waarna het in de kanti-
ne gezellig afgesloten gaat wor-

den met muzikale omlijsting.
Het toernooi zal dit jaar gedra-
gen worden door enkele sponso-
ren met als hoofdsponsor Kloos-
terboer.
De organisatoren en spelers ho-
pen op veel publiek op de tribu-
nes.
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12 DECEMBER

Gezinsexcursie ‘uilen’ op buiten-
plaats Leyduin. Verzamelen op de 
parkeerplaats van buitenplaats 
Leyduin, op de grens van Voge-
lenzang en Heemstede, 19.00 
uur. De excursie duurt ca. ander-
half uur. Reserveren: www.gaatu-
mee.nl. (foto: Marga Vijfhuizen)

Lezing met nieuwe inzichten 
over Michiel de Ruyter bij Histo-
risch Genootschap Midden Ken-
nemerland in Huis van Geschie-
denis (Noorderwijkweg 2a, ach-
ter Museum Kennemerland) Be-
verwijk. Entree € 5, HGMK-leden 
gratis.

Lisa Loïs brengt ode aan Adele 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.15 uur. (foto: aangele-
verd)

Komische observaties in debuut-
voorstelling Janneke de Bijl in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: Anne van Zant-
wijk)

13 DECEMBER
Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4 
euro p.p.

Pieter Vermeulen Museum: ten-
toonstelling ‘De Magische Vogel-
tuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Spelletjesavond bij Full Speed in 
het clubhuis aan de Tolsduiner-
laan in Velsen-Zuid vanaf 19.30 
uur. Info: 06-40059191.

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat, IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Bingoavond in clubhuis tennis-
club LTC de Heerenduinen, Hee-

renduinweg 12 in IJmuiden, 20.00 
uur. Aanmelden: 06-30494470 of 
ajhoitinga@hetnet.nl. (foto: Pixa-
bay)

Zang- en muziekavond in de Ich-
thuskerk in IJmuiden, 20.00 uur. 
Entree gratis, bijdrage in de kos-
ten wenselijk.

Het Rose-île Kwartet in ’t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord, 20.00 uur. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. www.mosterdzaadje.
nl. (foto: aangeleverd)

G-disco in kerstsfeer in Jongeren-
centrum Discovery op de Dorps-
straat 2 in Castricum, 20.00-22.00 
uur. Entree 4 euro. (foto: aangele-
verd)

Speciale jubileumeditie van de 
Grote Kerstshow van Koel Crea-
tive Productions  in Stadsschouw-
burg Velsen, 20.15 uur. Ook za-
terdag en zondag. (foto: aange-
leverd)

14 DECEMBER
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Stiltemeditatie in Dorpskerk Sant-
poort  09.30-10.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Midwinterloop Le Champion over 
7,6 en 16,8 kilometer in Egmond. 
Info: www.lechampion.nl. (foto: 
aangeleverd)

Peuter/kleuter kerstmusical De 
Gelukkige Ster om 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.30 en 15.30 uur 
in Verhalenhuis Haarlem, Van Eg-

▲

mondstraat 7 in Haarlem-Noord. 
www.verhalenhuishaarlem.nl.

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4 
euro p.p.

Kerst in woonzorgcentrum Vel-
serduin: 11.00 uur – Kerstvoor-
stelling ‘Altijd kerstmis’ van Harald 
Veenstra. Voor iedereen gratis 
toegankelijk. (foto: aangeleverd)

Aubade VIP Event bij Lincherie 
Santpoort van 11.00 tot 17.00 uur.

Repair Café in ’t Brederode Huys 
in Santpoort-Zuid, 13.30-16.00 
uur. Ook de Energiecoaches van 
de Coöperatie Energiek Velsen 
zijn aanwezig om vragen te bean-
toorden over het duurzamer ma-
ken van de woning. Info: www.re-
paircafe.org en www.energiekvel-
sen.nl.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
po’s: Museumschatten/Wederop-
bouw Velsen/ZO BLAUW. 4 speur-
tochten/escapespel.

Gratis lezing ‘Lang en gelukkig 
uit elkaar’ door relatie- en schei-
dingscoach Denise Janmaat en 
mediator en scheidingsmakelaar 
Hans van Son van 14.00 tot 16.15 
uur in het kantoor van Janmaat 
en Van Son op bedrijventerrein 
De Trompet in Heemskerk. Aan-
melden via de website www.de-
nisejanmaat.nl. 

Fotogra� eworkshop ‘Landschap 
in het duister’ door Nando Harm-
sen bij fotogra� ecentrum ISOO in 
Beverwijk, 17.00-21.00 uur. Info: 
workshops@isoo.nu. (foto: Nan-
do Harmsen)

De Grote Kerstshow in Stads-
schouwburg Velsen, zie vrijdag.

Nederlandse Bachvereniging met 
Mariavespers in Grote Kerk Alk-
maar, 20.15 uur. Inleiding om 
19.15 uur. (foto: Simon van Box-
tel)

Kerstshow ‘It’s Christmas Time’ 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.00 uur. (foto: aangeleverd)

15 DECEMBER
Herbert van Erkelens geeft een 
lezing in De Kapel, Potgieterweg 
4 in Bloemendaal, met als thema 
dieptepsychologie, kosmologie 
en autisme. Aanvang 11.00 uur.

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4 
euro p.p.

Kerstmarkt in Santpoort-Noord, 
12.00-17.00 uur. (foto: aangele-
verd)

Pieter Vermeulen Museum: ten-
toonstelling ‘De Magische Vogel-
tuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
van 13.00 tot 17.00 uur. Adop-
teer een kerstboom 13.00 – 16.30 
kosten van 20 tot 50 euro afhan-
kelijk van de adoptieboom. Boe-
ken- (alle leeftijden) en speel-
goedruilbeurs! 13.00 -16.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Winterexcursie IVN op Landgoed 
Velserbeek. Verzamelen om 13.00 
uur bij De Theeschenkerij. Info: 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. 
(foto: aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
zie zaterdag.

Kerststolconcert door het Naald-
koor om 13.30 uur in de Naald-
kerk in Santpoort-Noord.

Kerstconcert show- en accorde-
onorkest Klavierschippers in het 
gebouw van de IJmuider Harmo-
nie aan de Tolsduinerlaan in Vel-
sen-Zuid, 14.00 uur. Kaarten aan 
de zaal of via bestuur@klavier-
schippers.nl. (foto: aangeleverd)

Velser Seniorenkoor Vitaal geeft 
kerstconcert in de Oud Katholie-
ke Engelmunduskerk, Kon. Wil-
helminakade 119 in IJmuiden, 
14.00 uur (kerk open 13.30 uur). 
Entree gratis, collecte na a� oop.

Gezelligheidskoor zingt kerstlie-
deren in Seniorencentrum Zee-
wijk, 14.00-16.00 uur. Zaal open 
13.00 uur.

Kerstconcert Tata Steel Orkest 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
14.30 uur. Kaarten: 06-51079045.

De Deltasingers op kerst-tour: om 
15.00 uur in Woonzorgcentrum 
Huis ter Hagen in Driehuis. (foto: 
aangeleverd)

Kerst in woonzorgcentrum Vel-
serduin: 15.00 uur – Kerstpro-
gramma Theatergroep Plug Inn. 
Voor iedereen gratis toegankelijk.

De Grote Kerstshow in Stads-
schouwburg Velsen, zie vrijdag. 
Vandaag ook om 15.00 uur.

De pianiste Maria Proko� eva in 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, 15.00 uur. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. www.mosterd-
zaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Vredesconcert Salaam Shalom 
Selam om 15.30 uur in Verhalen-
huis Haarlem, Van Egmondstraat 
7 in Haarlem-Noord. www.verha-
lenhuishaarlem.nl. Entree 7,50. 
(foto: aangeleverd)

Kerstspel met samenzang in de 
Doopsgezinde Gemeente in de 
Frankestraat 24. In Haarlem, 16.00 
uur. Soep na a� oop, deelname 
gratis.

16 DECEMBER
Wandelen in een rustig tem-
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 in Santpoort-Noord.

Bijeenkomst Muntenclub in Het 
Terras, Dinkgrevelaan in Sant-
poort-Noord, 19.00 uur. Info: 06-
26404240.

Lezing over zeevogels door na-
tuurfotograaf Sijmen Hendriks in 
het Vogelhospitaal, Vergierdeweg 
292 in Haarlem, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden: beheerder@vogel-
hospitaal.nl. (foto: aangeleverd)

Het Haarlems koor Noorderlicht 
geeft een Winterconcert in de 
Groenmarktkerk, 20.00 uur. Info: 
www.gummisko.nl/noorderlicht.

17 DECEMBER
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 9.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29, IJmuiden. Aanmelden: con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
 
Hoogovensmuseum op de Wenc-
kebachstraat 1 in Velsen Noord is 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook www.hoogovensmuse-
um.nl.

De Opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een hape-
rend brein start 10.30 bij sport-
café Nol (Sporthal Zeewijk). Info: 
c.willemse@zorgbalans.nl of 06-
52516734.

Klaverjassen in de Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot 
16.00 uur. 

De Deltasingers op kerst-tour: om 
14.00 uur voor KBO Velserbroek.

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

Afscheid voorzitter Emiel Webbe 
van Wijkplatform IJmuiden-Zuid 
vanaf 16.30 uur in Buurtcentrum 
de Spil.

ZORG.IK? Carrière- en oriëntatie-
avond: oriënteren op een (vaste) 
baan in zorg of welzijn van 18.00 
tot 21.00 uur bij het UWV Werkbe-
drijf, Zijlsingel 1 in Haarlem. Aan-
melden via infopuntzorg.nl.

Nick & Simon are Coming to Town 
in Stadsschouwburg Velsen, 
20.15 uur. (foto: Rogier Jaarsma)

Kerstconcert Songs for You in de 
Vredevorstkerk, Laan der Neder-
landen 152 in Beverwijk, 20.00 
uur. Entree 9,50. Kaarten bij de in-
gang van de kerk. (foto: aangele-
verd)

18 DECEMBER
OIG tweedehandswinkel open 
aan de Industriestraat IJmuiden. 
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-
522330.

Hoogovensmuseum: zie dinsdag. 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
zie zaterdag.

Pieter Vermeulen Museum: ten-
toonstelling ‘De Magische Vogel-
tuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
van 13.00 tot 17.00 uur. Adopteer 
een kerstboom 13.00 – 16.30 kos-
ten van 20 tot 50 euro afhankelijk 
van de adoptieboom. Workshop 
knutselen 13.30 – 15.30 uur kos-
ten €1,50 bovenop de entreeprijs.

Advies � etsreparaties in De Spil, 
14.00-16.00 uur. Voor meer infor-
matie: Ad Otten, 06-11883720 of 
otten@welzijnvelsen.nl.

Kerstmarkt voor het goede doel 
(KiKa) op het Technisch College 
Velsen en het Maritiem College 
IJmuiden van 16.30 tot 19.00 uur. 
Ingang via het schoolplein op de 
De Noostraat.

Lezing over de geestelijke ver-
zorging in de gevangenis door 
Ds. Hittjo Hummelen bij Nivon 
afd. Beverwijk in zaal Tropica aan 
de Const. Huygensstraat 99 te 
Heemskerk, 20.00 uur. Inlichtin-
gen: www.nivonbeverwijk.nl

19 DECEMBER
Hoogovensmuseum: zie dinsdag. 

Kienmiddag Senioren Vereniging 
Velsen in Het Terras in Santpoort-
Noord, vanaf 13.30 uur zaal open.

Snertconcert Alkmaarse vo-
cal group Close-Up in de Oude 
Kerk aan het Kerkplein in Spaarn-
dam, 20.00 uur. Kaarten: www.vo-
calgroupcloseup.nl/kaarten. (fo-
to: aangeleverd)
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Dressuurwedstrijd voor de jongste 
ruiters op manege Kennemergaarde

Santpoort - Op manege Kenne-
mergaarde reden zondag heel 
veel stoere amazones en ruiters 
hun wedstrijd. Vrolijk reden de 

jongste deelnemers hun proeven. 
De kinderen behaalden op hun 
pony’s mooie resultaten. 
Aan het eind van de middag werd 

in de bomvolle foyer de uitslag 
bekend gemaakt en onder luid 
applaus van de trotse familie kre-
gen de winnende deelnemertjes 
hun beker, rozet en protocol. 
In de rubriek F1 ging de eerste 
prijs naar Lana van der Tonne-
kreek en Feliene Buschman werd 
tweede. Er reden veel kinderen 
een F2 proef, waardoor er maar 
liefst 5 bekers werden uitgereikt 
in deze categorie: Kick Goemaat 
won de eerste prijs, Saar End-
lich de tweede prijs, Denise Al-
rich werd derde, Hannah van Roel 
vierde en Maxime Akkerman vijf-
de. In de rubriek F3 werd Maartje 
Nelissen eerste en was de tweede 
prijs voor Joyce Asselman. 

Op de foto de winnaars van de ru-
briek F2. (foto: Ineke Adema)

Iedereen is welkom bij het 
kerstprogramma in Velserduin
IJmuiden - Deze en komende 
weken staat Velserduin in het te-
ken van de sfeervolle kerstdagen. 
Het woonzorgcentrum staat be-
kend om haar vele activiteiten. 
Vorige week vrijdagmiddag trad 
zangeres/revuevedette Lily Kok 
op samen met het Delta Combo. 
Ook vond er een kerst-photos-
hoot plaats. En afgelopen dins-
dagochtend bracht zanger Jan 
Zwanenburg zijn programma 
met kerstnummers.

Naast de feestelijke kerstdagen 
heeft de activiteitenbegeleiding 
gezorgd voor nòg een aantal mu-
zikale kerstoptredens. Zaterdag 
14 december speelt zanger/con-
ferencier Harald Veenstra (foto) 
in Velserduin zijn kerstvoorstel-
ling ‘Altijd kerstmis’. ,,En natuur-

lijk bent u daarbij van harte wel-
kom” zo vertelt Mark Metselaar. 
,,Natuurlijk zijn er nog meer acti-
viteiten, speciaal voor de bewo-
ners, maar de onderstaande acti-
viteiten zijn voor iedereen gratis 
toegankelijk.”

14 december, 11.00 uur – Kerst-
voorstelling ‘Altijd kerstmis’ van 
Harald Veenstra
15 december, 15.00 uur – Kerst-
programma Theatergroep Plug 
Inn
20 december, 15.00 uur – Kerst-
concert De Delta Singers
21 december, 11.00 uur – Kerst-
liedjes door Scoutinggroep Wia-
waha
24 december, 15.00 uur – Kerst-
concert De Midday Singers. (foto: 
aangeleverd)

Sociaal Wijkteam in kerstsferen 
op de weekmarkt in IJmuiden
IJmuiden - Met de kerst in aan-
tocht wil het Sociaal Wijkteam 
graag een ieder een hart onder 
de riem steken. De feestdagen zijn 
het moment om samen te zijn en 
te delen. Kent u iemand die zich 
wel eens eenzaam voelt? Of heeft 
u daar zelf soms last van? Het So-
ciaal Wijkteam kan een steun in 
de rug zijn. Daarom deelt zij op de 
weekmarkt van donderdag 19 de-
cember in IJmuiden kerstchoco-
lade uit om samen te delen. Van 
10.00 tot 13.00 uur (of tot het op is) 
zijn ze op de markt te vinden. Met 
deze chocolade kunt u iemand die 
eenzaam is verrassen en er samen 
van eten. Ook voor advies op het 
gebied van �nanciën, wonen, wel-
zijn of zorg kunt u bij hen terecht. 
Ze zien u graag op donderdag de 
19e! (foto: aangeleverd)

Akrides wint derby 
van Onze Gezellen

Velsen - De heren van Velser Bas-
ketbal Club Akrides (9-1) hebben 
afgelopen zaterdagavond thuis 
in een goed bevolkte Sporthal 
IJmuiden-Oost de districtsder-
by in de NBB Eerste Divisie Noord 
met 78-66 gewonnen van buur-
man Onze Gezellen (6-3) uit Haar-
lem. Akrides had nagenoeg de 
gehele wedstrijd de leiding en 
coach Mark Hooiveld zag al zijn 
negen spelers scoren. Na het eer-
ste kwart was het 25-11 en met 
rust stond er een stand 40-22 op 
het scorebord. Na de pauze in 
het derde kwart (11-21) vocht OG 
zich terug in de wedstrijd om na 
drie gespeelde kwarten de ach-
terstand verkleind te hebben tot 
51-43. 
In het vierde en laatste kwart ver-
grootte Akrides de voorsprong 
om die vervolgens te consolide-
ren en met een 78-66 zege de ne-
gende overwinning op rij bij te 
schrijven. Center Bas Rozendaal 
had voor Akrides met 18 pun-
ten en 10 rebounds een double-
double en vermaakte het pu-
bliek met twee krachtige spec-
taculaire dunks (zie foto) en een 
aantal zeer fraaie passes. Wyt-
ze Blom (13), Rik Wessels (12) en 
Laurens de Vilder (11) waren de 

andere Akridessers qua punten 
in de dubbele cijfers. Point Guard 
Gijs Schouten had net als zijn OG-
collega Tim van der Peet acht as-
sists waaronder een aantal echt 
prachtige passes waaruit een sco-
re voort kwam. Akrides domi-
neerde overigens in de rebound 
(61-39) en Akrides power for-
ward Jaap Zonjee werd met zes-
tien rebounds toprebounder van 
de wedstrijd. OG shooting guard 
Sven Burger werd met 19 punten 
topscorer van de wedstrijd en zijn 
broer Mick liet met 13 punten en 
10 rebounds een double-double 
noteren. Amauri de Best was met 
10 punten de derde man in dub-
bele cijfers voor Onze Gezellen. 
Komende weekend aanstaande 
vrijdagavond de dertiende de-
cember staat voor de heren van 
Velser Basketbal Club Akrides de 
laatste wedstrijd van 2019 en te-
vens de laatste wedstrijd van de 
eerste helft van het seizoen op 
het programma. Akrides speelt 
dan om 20.30 uur in Sport Cen-
trum Olympos in Utrecht tegen 
promovendus SBU (Studenten 
Basketbal Utrecht) dat vorig sei-
zoen ongeslagen Kampioen werd 
in de Tweede Divisie. (Archibald 
Akerboom, foto: aangeleverd)

Eindejaarsfeest 
in de Spil
IJmuiden - Op zaterdag 21 de-
cember van 17.00 tot 20.00 uur 
vindt in Buurtcentrum de Spil in 
IJmuiden het grote Eindejaars-
feest plaats, georganiseerd door 
en voor de �etsles-vrouwen van 
Fietsschool “Heel Velsen Fietst’ en 
de wandelgroepen van de Spil.  
De toegang is uitsluitend voor 
genodigden. Er worden wel een 
15-tal gratis toegangskaarten 
beschikbaar gesteld aan men-
sen die zich aanmelden voor de 
voorafgaande wandeling onder 
de noemer ‘Heel Velsen Loopt 
zich �t’. Dit is een overkoepelen-
de wandelclub voor iedereen die 
wandelt voor zijn gezondheid, 
voor de gezelligheid of beide. 
‘Heel Velsen loopt zich Fit’ is te-
vens een samenwerkingsverband 
tussen de Buurtsportcoaches van 
Stichting Welzijn Velsen en de 
huisartsenpraktijken. De wandel-
tocht vertrekt om 15.30 uur bij de 
Spil en duurt een uur. 
Bij het Eindejaarsfeest is er spra-
ke van een running diner (buf-
fet) waarbij de drie grootste za-
len van de Spil gebruikt worden. 
Onder de noemer: ‘Heel Velsen 
Bakt (en nu de mannen)’ wordt 
het eten die dag uitsluitend be-
reid en rondgebracht door een 
15-tal mannelijke koks.  De keu-
ken is overdag geopend en er 
wordt bij de bereiding van het 
eten rekening gehouden met al-
le leeftijden, smaken en culturen. 
Dit is tevens het mogelijke start-
punt voor kookclubs van mensen 
die het beste uit de eigen cultuur 
voor elkaar op tafel gaan bren-
gen onder de noemer van ‘Heel 
Velsen Bakt’. 
Tijdens het diner zal er sprake 
zijn van diverse muziekoptredens 
vanuit het publiek. 
Omdat er op het Eindejaars-
feest veel kinderen aanwezig zul-
len zijn, is een sport- en spelpar-
cours uitgezet in alle ruimten 
die niet als eetzaal gebruikt wor-
den. Bij binnenkomst ontvan-
gen zowel kinderen als volwas-
senen een strippenkaart die ze 
toegang geven tot darten, sjoe-
len, boogschieten, zaalvoetbal, 
koersbal, jeu de boules, blokken-
bouwraces, denksporten en nog 
veel meer.  Kinderen hebben wel 
voorrang op de volwassenen bij 
de diverse onderdelen. Onder de 
noemer ‘Heel Velsen speelt’ wil de 
organisatie aan de jeugd en hun 
ouders laten zien dat spelen zon-
der games en beeldschermen 
vandaag de dag heel goed mo-
gelijk (en nodig!) is.  Om dit te be-
vorderen wordt eenieder bij bin-
nenkomst gevraagd de mobiele 
telefoon uit te zetten of deze in 
bewaring te geven bij de recep-
tie. Bezoekers kunnen zich opge-
ven om in de toekomst onder de-
zelfde noemer sport- en spel voor 
de jeugd te  helpen organiseren 
in de diverse buurtcentra. 
De coördinatie van dit feest wordt 
mogelijk gemaakt door een 15-
tal jonge Velsenaren genaamd 
‘Heel Velsen pakt aan’, die zijn 
voortgekomen uit de vrijwilligers 
van de Huttenbouw Velserbroek. 
Zij richten zich op maatschappe-
lijke activiteiten en evenementen 
die de sociale cohesie, het besef 
dat iedereen er bij hoort, wil ver-
sterken in de samenleving. Opga-
ve voor de wandeling en meer in-
formatie over de diverse ‘Heel Vel-
sen’  projecten bij de receptie van 
buurtcentrum De Spil, tel. 0255- 
510186. Ook zijn er nog een paar 
open plekken voor mannelijke 
koks. (foto: aangeleverd)

Gezelligheidskoor in 
Seniorencentrum Zeewijk
IJmuiden - Op zondag 15 decem-
ber is er weer een optreden van 
het gezelligheidskoor in het Seni-
orencentrum Zeewijk. Dit gaat de 
toehoorders in een vroege kerst-

stemming brengen, het senioren-
centum is al in de kerstsfeer. Het 
optreden is van 14.00 tot 16.00 
uur. Deur open om 13.00 uur, de 
toegang is gratis maar vol is vol.

Emiel Webbe neemt afscheid 
van wijkplatform IJmuiden-Zuid
Velsen - De gedreven, enthou-
siaste, kundige voorzitter Emiel 
Webbe van Wijkplatform IJmui-
den-Zuid neemt na 6 jaar af-
scheid. Eind 2013 heeft een aan-
tal bewoners van IJmuiden-Zuid 
(gebied tussen Gijzenveltplant-
soen, Lange Nieuwstraat, HOV-
busbaan, Heerenduinweg) het 
slapende wijkplatform weer 
nieuw leven ingeblazen. Een 
Wijkplatform behartigt de be-
langen van de wijkbewoners en 
wil een actieve bijdrage leveren 

aan de samenleving, sociale be-
trokkenheid en veiligheid. 
Emiel heeft vormgegeven aan 
het wijkplatform. Hij wilde altijd 
positief kritisch naar alles wat er 
in de wijk gebeurde en stond te 
gebeuren kijken. En daarin is hij 
geslaagd.
Er zijn vele onderwerpen de re-
vue gepasseerd in deze zes jaar, 
zoals parkeeroverlast rondom 
de Stadsschouwburg, de aanleg 
van de HOV-busbaan in de wijk, 
de herinrichting van de Lange 

Nieuwstraat, de bebouwing van 
het KPN-terrein en de Binnenha-
ven.  Het Wijkplatform, en zeker 
de enorme inzet en kennis van 
Emiel, hebben hier een stempel 
op gedrukt en hebben de meer-
waarde van een Wijkplatform 
duidelijk gemaakt.
De voorzitter bedanken voor 
zijn inzet kan op dinsdag 17 de-
cember vanaf half vijf in buurt-
centrum de Spil, Frans Hals-
straat 29. Iedereen is van harte 
welkom.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL

Voor het Ichtus Lyceum
Scholier komt lelijk 
ten val met scooter
Driehuis - Een scholier is dins-
dagochtend lelijk ten val geko-
men voor het Ichthus Lyceum 
in Driehuis. De jongen reed op 
zijn scooter over de Wol� en De-
kenlaan toen hij ter hoogte van 
de school langs een auto moest. 
Daardoor reed hij over blaadjes 
en gleed vervolgens onderuit.
Meerdere hulpdiensten, waar-
onder een traumateam, werden 

opgeroepen om hulp te bieden. 
Het slachto�er is door ambulan-
cepersoneel gestabiliseerd waar-
na hij met spoed naar het zieken-
huis is vervoerd voor verdere be-
handeling. Het opgeroepen trau-
mateam hoefde uiteindelijk niet 
in actie te komen. De scooter van 
het slachto�er is bij de school ge-
parkeerd. (foto: Michel van Ber-
gen)
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Winterexcursie op 
Landgoed Velserbeek
Velsen-Zuid - Op zondag 15 de-
cember organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een prachtige 
winterexcursie op Landgoed Vel-
serbeek. De activiteit staat in het 
teken van een aloude fascinatie: 
de kerstboom en ander winter-
groen in de periode van de ‘don-
kere dagen’. 
Er zal veel aandacht zijn voor de 
historische en landschappelijke 
kenmerken van de oude duinen 
ter plaatse. Onze natuurgidsen 
nemen u mee op zoek naar de 
inheemse wintergroene bomen 
met een link naar zowel de Ger-

maanse als de Christelijke achter-
grond van het kerstfeest. Daarbij 
zal de kerstboom natuurlijk niet 
ontbreken!
Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. Bij deze ac-
tiviteit zijn honden niet toege-
staan. De groep verzamelt om 
13.00 uur bij lunchroom De Thee-
schenkerij Velserbeek (Velser-
beek 3, Velsen-Zuid). De excursie 
zal ongeveer 2 uur duren. Meer 
informatie via Eric van Bakel, e-
mailadres ericvanbakel@hetnet.
nl of kijk op www.ivn.nl/zuidken-
nemerland. (foto: aangeleverd)

Scouting verkoopt 
kerststukjes
Velsen - Zaterdag belden goed-
gemutste scouts in Driehuis, 
Santpoort-Zuid en Santpoort-
Noord huis aan huis aan om 
kerststukjes te koop aan te bie-
den. Voor het goede doel, name-
lijk ten gunste van de spaarpot 
van Sint Radboud Scouting. Jes-
per Molenaar, 16 jaar, die overi-
gens liever zijn maten in plaats 
van zichzelf op de foto wil zien, 
vertelde enthousiast, dat er ge-
spaard wordt voor een trektocht. 
Waar de trektocht plaats zal gaan 
vinden is nog onduidelijk. In het 

verleden is de groep al eens in Po-
len geweest. Er wordt nu gedacht 
aan een trektocht in de bergen 
van een à twee weken. Voor een 
door de scouts zelfgemaakt kerst-
stukje betaalt de koper vijf euro. 
Een vrijwillige bijdrage is echter 
ook welkom. Het clubhuis van St. 
Radboud Scouting staat in Sant-
poort-Zuid op de hoek van Mid-
denduinerweg en Willem de Zwij-
gerlaan, naast boerderij Wester-
hoeve, in een mooi stukje histo-
risch landelijk gebied. (tekst + fo-
to: Arita Immerzeel)

Richard van Veelen 
2e dan Aikido
IJmuiden - Zaterdag behaalde 
Richard van Veelen van ABC Kops 
IJmuiden zijn 2e dan, zwarte 
band, Aikido. Richard, net 40 ge-
worden en vader van 2 kinderen, 
werd zo’n 20 jaar geleden gegre-
pen door het Aikido. Met soepe-
le sierlijke bewegingen ontwijk je 
daarbij de vele en ook gewapen-
de (mes, stok, zwaard) aanval-
len van de trainingspartner. On-
danks studie, werk en gezin bleef 
hij ruimte vinden voor het inten-
sief trainen van Aikido onder lei-
ding van trainer Bent Bervoets 
en zijn groep. Ruim 10 jaar gele-
den haalde hij zijn 1e dan. Bij Ai-

kido train je nooit met een vas-
te partner, maar wissel je conti-
nue met alle deelnemers. Daar-
om staat Richard ook midden op 
de foto met zijn trainer, examen-
partner Ronald Bleeker en de an-
deren van de groep, waarvan er 
nog een aantal ontbraken. Het is 
een gezamenlijke prestatie, waar-
van Richard op dit moment de 
vruchten mocht plukken. Ronald 
Bleeker doet in mei zijn examen 
voor 2e dan. Dat wordt nog hard 
werken voor de groep op vrijdag-
avond om 19.30 uur. Een keer 
proefdraaien? www.abckops.nl. 
(foto: aangeleverd)

Huurverhoging 2020 blijft beperkt
WBV en Huurdersraad 
maken prestatieafspraken
Velsen - Woningbedrijf Velsen en 
de Huurdersraad van Woningbe-
drijf Velsen zijn het na stevige on-
derhandelingen eens geworden 
over de prestatieafspraken voor 
2020. Resultaat is matiging van 
de huurverhoging en  een harde 
toezegging voor de start van de 
aanpak van tenminste 380 wo-
ningen in 2020. 
Concreet betekent dit dat 1 op de 
5 huurders geen huurverhoging 
krijgt en de helft van de huur-
ders een huurverhoging van ten 
hoogste in�atie. Dit zijn de huur-
ders met een woning met een 
rood energielabel (E, F & G). Dat 
geldt ook voor huurders die al re-
latief veel huur betalen; meer dan 
de zogenaamde streefhuur. Ver-
der heeft de Huurdersraad be-
dongen dat de resultaten die in 
2020 worden behaald ten aan-
zien van starten met 380 wonin-
gen worden meegewogen bij de 
huurverhoging in 2021.
De Huurdersraad en Woning-

bedrijf Velsen geven allebei de 
hoogste prioriteit aan het verbe-
teren en verduurzamen van oude 
woningen. Het wooncomfort van 
de huurders moet omhoog, en de 
energierekening voor de huurder 
omlaag. De huurverhoging inves-
teert het Woningbedrijf in betere 
woningen.  
Beide partijen zijn tevreden over 
het onderhandelingsresultaat. 
John van Opijnen, voorzitter van 
de Huurdersraad van Woningbe-
drijf Velsen: ,,Wij wilden concrete 
toezeggingen en die hebben we 
gekregen. Huurstijgingen wor-
den ingeperkt en er gaat wat ge-
beuren.  Dat waren onze belang-
rijkste prioriteiten.” Directeur-be-
stuurder Rogier van der Laan van 
Woningbedrijf Velsen: ,,We willen 
allebei betere woningen en zo 
laag mogelijke huren. De discus-
sie ging vooral over haalbaarheid. 
Dan moet ieder zijn eigen rol ver-
vullen, en daar zijn we goed uit-
gekomen.” 

Kerstconcert Velser 
Seniorenkoor Vitaal
IJmuiden - Zoals elk jaar geeft 
het Velser Seniorenkoor Vitaal 
ook dit jaar een kerstconcert. 
Het wordt gehouden op zondag 
15 december 2019 in de Oud Ka-
tholieke Engelmunduskerk, Kon. 
Wilhelminakade 119 in IJmuiden. 
Aanvang van het concert: 14.00 
uur. De kerk is open om 13.30 uur.
Het vierstemmige koor staat on-
der leiding van de enthousias-
te dirigent Wim de Vries.Er is een 
programma samengesteld met 

een aantal Nederlandstalige en 
diverse buitenlandse liederen 
waaronder een lied uit Hawaii, 
Mele Kalikimaka.Vitaal wordt be-
geleid door pianiste Elizabeth 
Scarlat. 
Als solisten zullen optreden de 
sopraan Ineke Groen en de bari-
ton Wim de Vries. De toegang van 
het concert is gratis maar na af-
loop van het concert wordt een 
blijk van waardering zeer op prijs 
gesteld. 

Sesamstraat live! in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Het is feest in de bekend-
ste straat van Nederland! Sesam-
straat bestaat 50 jaar en komt 
met hun grootste show ooit op 
zondag 29 december naar Stads-
schouwburg Velsen! Koekiemon-
ster, Elmo, Tommie en Bert & Er-
nie beleven samen met Janouk 
Kelderman, bekend van Het Klok-
huis, de vrolijkste avonturen. Dus, 
laat je speelgoed staan en schuif 
gezellig aan… in het theater voor 
deze gloednieuwe, fantasierijke 
familiemusical!
Een spannend nieuw avontuur 
begint voor Sophie. Vandaag 
gaat ze verhuizen! Maar voor ze 
vertrekt, keert ze nog één keer 
terug naar haar favoriete plek: 
de rommelzolder. Terwijl ze haar 
moeder helpt met inpakken, ziet 
Sophie plots een hele oude, mys-
terieuze ko�er. Nieuwsgierig 
maakt ze de slotjes open. Een le-
ge zak koekjes, een rubber eend-
je en nog veel meer spulletjes; al-
lemaal van Sesamstraat. En dan 
gebeurt er iets magisch… de Se-
samstraatvriendjes komen tot le-
ven! Het is het begin van een heel 
bijzonder verhaal waarin alles 
kan én alles mag.
Zing en dans gezellig mee met al-
le Sesamstraatbewoners en ge-
niet van deze grappige, swingen-

de voorstelling voor het hele ge-
zin. Want, bij Sesamstraat is het 
altijd feest!
Ook in de foyer willen de Sesam-
straatvriendjes natuurlijk uitge-
breid met alle jonge bezoekers 
op de foto gaan tijdens de meet 
& greet.

Al 50 jaar Sesamstraatplezier: 
Kom verkleed!
Op 10 november 2019 bestaat 
Sesamstraat o�cieel 50 jaar! Het 
is een feest voor iedereen we-
reldwijd en dat vieren onze vro-
lijke Nederlandse Sesamstraat-
vrienden natuurlijk samen met al-
le theaterbezoekers. Bij zo’n bij-
zonder feest hoort natuurlijk een 
mooie out�t. Daarom nodigen 
Koekiemonster, Elmo, Tommie en 
Bert & Ernie alle jonge bezoekers 
uit om verkleed naar het theater 
te komen als hun favoriete Se-
samstraatkarakter!
Zondag 29 december om 15.00 
uur, bij Stadsschouwburg Velsen, 
Groeneweg 71. Kaartprijs € 17,50, 
exclusief reserveringskosten. Re-
serveringen: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefonisch via 
0900 - 1505. Kijk voor meer infor-
matie op www.VanHoorne.com/
Sesamstraat. (foto: Nick van Or-
mondt)

Nieuwe raamschildering
Santpoort - De kerstdagen zijn in 
zicht en voor Peter Heeremans is 
dan het moment aangebroken om 
zijn raam te voorzien van een prach-
tig schilderij. Al een kleine veer-
tig jaar beschildert hij het glas met 
steeds weer een ander tafereel. Het 
kost de Santpoorter ongeveer een 
week, dan is het af. En elk jaar weer 
iets totaal anders. Dit jaar koos hij 
voor twee zwanen, een zwarte en 
een witte. Hiermee staat Heeremans 
op subtiele wijze stil bij het feit dat 
de maatschappij nog altijd gebukt 
gaat onder allerlei vormen van ra-
cisme. Het beschilderde raam heeft 
een afmeting van 80 x 180 centime-
ter. Het kunstwerk siert de voorge-
vel van zijn woning aan de Kopslaan.

Klootschietnieuws
Velsen - Onder prima weersom-
standigheden gingen de leden 
van sv Fullspeed zaterdag rich-
ting Spaarnwoude om hun bes-
te beentje voor te zetten tijden 
hun wekelijkse klootschietwed-
strijd. Winnaar werd het team 
van Albert die samen met Hen-
drik, Harm en Ray een score wist 
neer te zetten van 83 worpen. 
Het team van Dries deed er sa-
men met Ina, Willem, Lia en Ine-

ke 91 worpen over.
Halverwege het parcours vloog 
er een kloot in de sloot en ging 
Dries, met angst voor het koude 
water, aan de gang om de kloot 
boven water te krijgen. Wat hem 
dan ook gelukt is. Hij werd daarbij 
goed vast gehouden door Lia die 
hem behoedde voor een nat pak. 
Meer informatie over het kloot-
schieten bij Full Speed bij Nico 
Prins, tel. 06 - 24973470.

Park lijkt op vuilnisbelt
Santpoort - ‘Je bent Santpoorter als......je het ook vreselijk vindt als je 
ziet wat er in het Burgemeester Rijkenspark is gedumpt’. Het is maar 
één van de tientallen reacties op Social Media. In het park tro�en wan-
delaars dit weekend een enorme puinhoop aan. Uiteraard zonder een 
visitekaatje van de boosdoener.... (foto: aangeleverd)

Gezellige drukte op 
boerderij Westerhoeve
Santpoort-Zuid - Zaterdag was 
de jaarlijkse open dag van boer-
derij Westerhoeve, aan de rand 
van Santpoort-Zuid. Alle stal-
deuren op de Middenduiner-
weg nummer 80 stonden open 
om welkom te heten iedereen, 
die meer over het bedrijf te we-
ten wilde komen. Met name ge-
zinnen met kinderen maakten 
van deze gelegenheid gebruik. 
Het weer werkte goed mee en 
het werd een gezellige drukte. 
Veel bezoekers kwamen lopend 
of op de �ets. Behalve melkkoei-
en, die tot ongeveer half april op 
stal staan en daarna de wei weer 
in mogen, worden er ook scha-
pen gehouden op Westerhoe-
ve. Deze waren ook te zien en te 
knu�elen. Op Westerhoeve wor-
den tevens stieren gehouden 
voor het vlees. Er bleek toevallig 
twee dagen geleden een kal�e 
geboren te zijn, een jongetje. Tra-
ditiegetrouw krijgt een stier geen 
naam, al vinden diverse bezoe-

kers dat niet leuk. Sommigen op-
perden om het zwartwitte koetje 
toch een naam te geven. Namen 
als Boris of Herman passeerden 
de revue. Een bezoeker, die geen 
vlees eet, bedacht ,Hartje’ naar de 
witte vlek op de zwarte kop van 
het stiertje. Al met al waren in de 
stallen schapen, biggen en koei-
en te zien, te ruiken, te horen en 
te aaien. De boerderijwinkel was 
ook open. Melk en vlees von-
den er gretig aftrek. Voor de lief-
hebbers was er ook nog een rit-
je in de omgeving te maken met 
paard en wagen. 

Wie de open dag gemist heeft en 
wel interesse in de zogenaam-
de laatste Santpoortse melkvee-
boerderij heeft, kan iedere za-
terdagmorgen terecht bij Wes-
terhoeve, laat de boer middels 
een folder weten. Hij verwijst 
ook naar de website www.sant-
poortsweidevlees.nl. (tekst/foto: 
Arita Immerzeel)








