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KOM JE ONS TEAM VERSTERKEN?
VERKOPER KOZIJNEN ALLROUND TIMMERMANBraak Velsen is gesloten vanaf 

24 december tm 8 januari.

En….. de slogan is….. natuurlijk hetzelfde gebleven.
“EEN TIMMER TIMMERT… EEN TANDARTS BOORT…

MAAR WIJ ZITTEN LEKKER IN VELSEN-NOORD”

Fijne feestdagen

Door Ingeborg Baumann

En nu kunnen we hier in Velsen heus 
wel tegen een stootje maar diegenen 
die zich afgelopen weekend op straat 
waagden deden dit met het gevaar 
behoorlijk te kunnen vallen. Op Plein 
1945 was de planning dat de Santa 
Kids Games, met 100 inschrijvingen, 
een spektakel van jewelste zou 
worden met als � nale een � ashmob 
door al die kinderen en publiek. Dat 
ging allemaal niet door. En toch 
kunnen Rotary Club Velsen, BIZ 
IJmuiden centrum en ondersteuner 

Citymarketing Velsen terugkijken op 
een inderdaad wat ‘intiemere’ maar 
toch leuke sfeer. En daar gaat het toch 
om?

Reuze zin
De BFF’s (hippe uitdrukking van wat 
vroeger boezemvriendinnen heette) 
Giulietta (10) en Lisa (10) hebben er in 
ieder geval reuze zin in. Ze waren blijk-
baar maar in het bezit van één paar 
handschoenen die ze zusterlijk delen. 
Of is dat typisch BFF? Giulietta 
verheugt zich vooral op spelletje 
nummer 9 waarbij balletjes met een 

netje moeten worden opgevist. 
,,Limbodansen kan ik niet maar ik ga 
het gewoon proberen.’’ Op de vraag of 
ze op de foto willen zegt ze achteloos: 
,,Ja, dat durf ik wel hoor. Ik heb bij 
KOEL al aan de musical meegedaan. 
Dat was drie jaar geleden, stom dat het 
al die jaren niet door kon gaan.’’ En Lisa 
denkt dat het allemaal heel leuk wordt, 
die is ook totaal niet cameraschuw. 
Een paar uur later, maar eerder dan 
gepland, staan de meiden inderdaad 
te dansen op ‘Let it Snow’ als de beste 
showdanseressen. En als fotograaf Erik 
Baalbergen ze eruit pikt voor een foto 
poseren ze alsof het dagelijks werk is. 

Lees verder in deze editie waarom dit 
evenement toch best geslaagd was.

IJmuiden - Er waren waarschuwingen uitgegaan om vooral niet de straat 
op te gaan in verband met de gladheid en in Haarlem waren er zelfs 
evenementen afgelast. 

En tóch was het leuk op Plein 1945
Lisa en Giulietta poseren alsof het dagelijks werk is. Foto: Erik Baalbergen

Door Arita Immerzeel

IJmuiden - Op het schoolplein van 
Het Kompas West aan de Graham-

straat spelen meer dan 30 kinderen 
op het schoolplein, want het is hun 
speelkwartier. Groep 8A voetbalt, 
rent rondjes, klimt en klautert dat het 

een lieve lust is. Dit alles onder het 
toeziend oog van meester Jeroen de 
Ruyter, die tegelijk ook even van een 
kopje ko�  e geniet. Niets bijzonders, 
zou je denken, ware het niet, dat het 
maar 9 graden is en iedereen in een 
korte broek is gestoken. De voeltem-
peratuur is een krappe twee graden 
bij een kille wind. In beweging 
blijven is dus prettig voor al die blote 
kinderbenen. Meester Jeroen, tot zijn 
30e zwemleraar, schoolde om tot 
basisschoolmeester en heeft dit 
schooljaar voor het eerst groep 8 
onder zijn hoede. In een korte broek 
lopen doet hij al langer. Een aantal 
jongens uit zijn klas gingen een chal-
lenge met hem aan: wie houdt dat 
het langste vol? Wie een lange broek 
aantrok, moest een chocoladereep 
doneren. Twee jongens en de 
meester houden het tot nu toe vol. 
Ook met de vrieskou van vorige 

Kinderen voor KiKa in korte broek

In beweging blijven is prettig voor al die blote kinderbenen. Foto: Arita Immerzeel

week. Geen van drieën is van plan 
om op te geven. Sterker nog: de hele 
klas is mee gaan doen deze week 
met het dragen van een korte broek. 
De opzet is om geld in te zamelen 
voor het KiKafonds Stichting 
Kinderen Kankervrij.

Doneren = lief
Het geld stroomt letterlijk binnen. Zo 
was er een opa van één van de 
kinderen, die 500 euro doneerde. 
Waar aanvankelijk 500 euro door 
meester Jeroen op het digitale 
schoolbord was genoemd als doel, 
werd dit door hem elk dagdeel bijge-
steld. Want dinsdagmiddag stond de 
teller op 4403,01 euro! Het doel is nu 
op 5000 euro gezet. Op de vraag 
waaróm kinderen meedoen en een 
hele week in hun korte broek rond-
lopen, wordt open en enthousiast 
door alle 11- en 12-jarigen gerea-

geerd. ,,Het is voor een goed doel.” 
,,Het voelt goed om iets te doen voor 
zieke kinderen.” ,,Ik wil meehelpen 
om kinderen met kanker beter te 
maken.” ,,Wij kunnen dit doen, de 
kinderen die ziek zijn niet!” klinkt het.
Met de kachel op 19 graden, het 
raam open en al die blote benen 
blijken deze hartverwarmende reac-
ties als een kacheltje te werken. 
,,Doneren is lief,” klinkt het in koor. 
Meer informatie? 
www.kikakortebroek.nl. www.kika.nl. 

Geen krant gekregen? 
0251-674433

Wij nodigen u uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 
10 januari 2023 van 17.00 tot 19.00 uur in het BUKO-Stadion 
van Telstar. Minister van Houtenlaan 123, 1981 EK, Velsen-Zuid.

De afgelopen twee jaar was het helaas niet mogelijk om een 
nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Maar dit jaar he�en wij 
graag met u het glas op het nieuwe jaar. Een gezellige bijeenkomst 
voor het hele gezin. Met een hapje, drankje en oer-Hollandse 
gerechten. En speciaal voor de kinderen zijn er verschillende 
spelactiviteiten aanwezig. 

De gemeenteraad en college van burgemeester 
en wethouders van Velsen wenst u

Fijne kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar

24
Allemaal dezelfde luifel met 
behoud van eigen gezicht

3
Fijne kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

26
Deze Velsenaren hebben 
vanaf nu de Nederlandse 
nationaliteit
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

HVC-app
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Winactie bij 
inzamelen kerstbomen

Ook in januari 2023 krijgen kinderen bij het inleveren 
van kerstbomen niet alleen 50 cent, maar ontvangen 
ze ook een lootje waarmee mooie prijzen te winnen zijn. 
De kerstbomen kunnen op woensdag 11 januari 2023 
op acht plekken in Velsen worden ingeleverd. 

Bij elke kerstboom die wordt ingeleverd, ontvangen kinderen 
50 cent en een lot. Met dit lot zijn prijzen te winnen. Er wordt 
50x 10 euro uitgeloot en 1x de hoofdprijs van 500 euro. Dit 
bedrag kunnen kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas 
of aan een goed doel. 

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 11 januari 2023 van 13:00 tot 16:30
worden ingeleverd op acht plekken verspreid door Velsen. 

IJmuiden:
- Parkeerplaats Planetenweg nabij sporthal Zeewijk 
- Plein 1945

Santpoort (-Noord en -Zuid):
- Parkeerplaats Sportlaan Santpoort zuid
- Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord

Driehuis:
- Station Driehuis parkeerplaats

Velsen-Noord:
- Stratingsplantsoen, t.h.v. Bornstraat 

Velserbroek:
- Winkelcentrum Velserbroek

Velsen-Zuid:  
- Velserburch

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen met de winactie. Uiteraard mag iedereen 
bomen inleveren, maar alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 cent per boom. 
Bij voorkeur worden er alleen bomen zonder kluit gebracht. Alle voorwaarden van de 
winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 

Naturalisatie
Ieder jaar vindt op 15 december de landelijke Naturalisatiedag plaats. Zo ook in Velsen. 
Locoburgemeester Sebastian Dinjens sprak tijdens een feestelijke ceremonie de 31 Naturali-
santen persoonlijk toe. Zij hebben allen de Nederlandse nationaliteit gekregen.

Foto: Reinder Weidijk
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Hang je was aan de lĳ n. Heb je daar 
weinig ruimte voor, probeer dan de 
helft van je was op te hangen.

ca.€ 75 per jaar

Hang je was aan de lĳ n, 
gebruik geen droger 

download nú de 
HVC-app voor 

Velsen.

download hem nu!
Scan de QR code of ga naar 
hvcgroep.nl/app

www.hvcgroep.nl

HVC heeft een app die u helpt bij het schei-
den van afval. De app geeft tips die afval sc-
heiden in iedere situatie makkelijker maakt.
Scan of fotografeer een product en zie meteen 
in welke bak of container het hoort. Vanaf 
januari 2023 kunt u in de HVC-app ook zien 
hoe vaak u restafval heeft aangeboden en hoe 
hoog uw variabele tarief is. Download hier-
voor de (gratis) HVC-app, maak een account 
aan en bevestig uw adresgegevens met IDIN. 
Deze app is een handig hulpmiddel en een ex-
tra stimulans om uw afval goed te scheiden. 
Heeft u nog vragen over uw nieuwe afvalpas 
of over afval scheiden? Dan kunt u bellen met 
de klantenservice van HVC op werkdagen 
tussen 8.00 en 17.00 uur, telefoonnummer 
0800-0700.

download nú de 
HVC-app voor 

Velsen.

download hem nu!
Scan de QR code of ga naar 
hvcgroep.nl/app

www.hvcgroep.nl
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

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

ca.€ 90 per jaar

Douche niet langer dan 
5 minuten

05:00
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Mijn naam is Eric van der Does,  ik ben 
geboren en getogen in Velsen. Naar 
mijn mening een mooie veelzijdige ge-
meente om in te wonen, te recreëren 
en te werken.

Met zowel strand, bos en grotere steden in de 
buurt. Aan de andere kant heel veel onderne-
mers die elke dag weer een mooi product of 
dienst leveren. Van maak industrie tot IT, van 
praktisch opgeleid tot wetenschappelijk on-
derricht onderwijs. Citymarketing brengt dit 
vaak genoeg onder de aandacht.
Afgelopen maart ben ik met voorkeursstem-
men gekozen en ik ben dankbaar voor het 
verkregen vertrouwen van de inwoners van 
Velsen tijdens de verkiezingen. Ik ben raadslid 
geworden om te proberen meer werk mogelijk 
te maken en met name lokale ondernemers 

ruimte te bieden om te ondernemen. 
Als raadslid ben ik actief in de rekenkamer 
commissie en in de fractie houd ik me veelal 
bezig met fi nanciële vraagstukken. Naast 
raadslid ben ik intermediair voor bedrijven 
en hier probeer ik ondernemers te helpen die 
vooruit willen.
Met daarnaast ook aandacht voor sportieve 
zaken. Ik vind sporten zelf belangrijk. Goed 
voor je gezondheid en maakt je mentaal ster-
ker. 
Daarnaast wil ik zoveel mogelijk duidelijke 
en begrijpelijke taal gebruiken. Gewoonweg 
goede dienstverlening vanuit de gemeente is 
belangrijk. 
De VVD Velsen heeft diverse aandachtspun-
ten die we belangrijk vinden. Wij willen meer 
bouwen om wonen mogelijk te maken voor 
zoveel mogelijk inwoners. Oplossingen voor 

een sterke economie in de IJmond, levendige 
winkelstraten, meer woningen, veilige buur-
ten en een fi nancieel gezonde gemeente. Ons 
uitgangspunt is een fi nancieel gezond Velsen 
met een sluitend meerjarenperspectief,  zodat 
risico’s beperkt blijven. Wij willen hier ook 
de verantwoordelijkheid voor nemen en niet 
weglopen als er moeilijke beslissingen moe-
ten worden genomen.
Volgens mij zijn we een realistische partij, met 
een enthousiaste fractie die staat voor onze 
inwoners en ondernemers. En ik weet dat dit 
nooit af is, er zullen steeds nieuwe wensen, si-
tuaties en inzichten komen. En we zullen als 
VVD niet alles in een klap kunnen realiseren. 
Maar we gaan in ieder geval wel ons best doen 
om het te proberen!!

Raadscolumn Eric van der Does (VVD):
Velsen blijft goed wordt beter.

Nieuwe HVC-afvalpas
Alleen huishoudens die gebruikmaken 
van de ondergrondse container en die niet 
eerder in 2022 een nieuwe afvalpas
ontvingen, hebben van HVC per post een 
nieuwe afvalpas gekregen.  Die nieuwe 
afvalpas is ook te gebruiken voor het 
openen van andere afvalcontainers met 
toegangscontrole en voor de toegang tot 
het afvalbrengstation.

Huishoudens die een restafvalbak aan 
huis hebben, ontvangen geen nieuwe 
afvalpas.  Zij kunnen de huidige pas
blijven gebruiken voor de toegang tot het 
afvalbrengstation. 

Heeft u nog vragen over uw nieuwe afval-
pas of over afval scheiden? Dan kunt u 
bellen met de klantenservice van HVC op 
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur,
telefoonnummer 0800-0700.

Afgelopen maandag 5 december is het initia-
tief “Warme kleding en dekens voor Velsena-
ren” van start gegaan. Velen Velsenaren heb-
ben al gehoor gegeven aan de oproep en er is 
massaal kleding ingeleverd. Een prachtige 
ontwikkeling om te zien hoe inwoners elkaar 
steunen. In de huidige tijd is de behoefte aan 
warme kleding groot. 
Door de grote hoeveelheid donaties is er mo-
menteel genoeg kleding opgehaald. De ge-

meente nodigt inwoners die dit nodig hebben 
daarom vooral uit gebruik te maken van het 
initiatief om kleding af te halen. We openen 
de locatie bij Sluis 751 op donderdagen extra 
voor het a� alen van kleding. Dit start aan-
staande donderdag 29 december. 
Wij doen graag een oproep aan de inwoners 
om elkaar te wijzen op dit initiatief om kle-
ding af te halen, zodat er nog meer inwoners 
gebruik van kunnen maken. 

Sluis 751 extra open om kleding 
af te halen

Kleding en dekens ophalen kan t/m 15 februari 2023 op:

hvcgroep.nlhvcgroep.nl

Rond de feestdagen komen we 
mogelijk op een andere dag langs. 
Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC-app of website! 

wanneer wordt 
mijn bak geleegd?

GreenBiz IJmond helpt lokale winkeliers en 
horecaondernemers inzicht te krijgen in hun 
energieverbruik. 
Hiervoor hebben zij 100 energiescans be-
schikbaar. Dit is de eerste stap in energiebe-
sparing en het verlagen van uw energie-
rekening. 
Met een energiescan op maat is direct 
zichtbaar waar de meeste energie verbruikt 
wordt. In de energiescan krijgt u advies over 
energiebesparing, duurzame opwekking en 
snel uit te voeren maatregelen.
Zo kunt u direct zien waar u op uw energie-
kosten kunt besparen. 
Bent u een winkelier, horecaondernemer en 
eigenaren (verhuurders) van een winkelpand 
in Velsen? Meld u dan aan via www.green-
bizijmond.nl/energiescan100.
Daarna blijven we in contact om u te helpen 
met het nemen van de maatregelen.

GreenBiz IJmond helpt 
MKB en horeca met energie 
besparen

De Cruy�  Foundation bood begin 2021 de 
mogelijkheid een Cruy�  Court aan te leggen 
in Velsen-Noord. Voor de locatie is het park 
aan de Grote Hout- of Koningsweg gekozen. 
Met het aanleggen van de voetbalkooi wordt 
ook het park heringericht. 
De komende maanden gaat de projectgroep 
van de Cruy�  Foundation en de gemeente 
velsen verder met de voorbereidingen voor 

Cruy�  Court in Velsen-Noord

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Groeneweg 23, kappen boom 

(10/12/2022) 136644-2022
• Pegasusstraat 27, plaatsen dakopbouw 

(10/12/2022) 136743-2022
• Kennemerstrand 180, tijdelijk plaatsen 

(10 jaar) opslag strandbedden en wind-
schermen (Zeezicht) (12/12/2022) 
136899-2022

• Willemsbeekweg 44, plaatsen zon-
nepanelen (12/12/2022) 136975-2022

• Seinpostduin / IJmondhaven, ver-
werken van breuksteen IJmondhaven 

(12/12/2022) 137400-2022
• Zuiderkruisstraat 3, bouwen 14 appar-

tementen (13/12/2022) 137491-2022
• Dokweg 41, kappen 44 bomen 

(14/12/2022) 138340-2022
• Houtmanstraat 39, brandveilig ge-

bruiken groepswoning (15/12/2022) 
138503-2022

• Peperkers 27, plaatsen balkonbeglazing 
(15/12/2022) 138575-2022

• Peperkers 11, plaatsen balkonbeglazing 
(15/12/2022) 138597-2022

• Abelenstraat 14 en 16, bouwen dakop-
bouwen (16/12/2022) 139193-2022

Velsen-Zuid

• ter hoogte van Stelling en Zijkanaal C 
weg ong., bouwen vissteiger en aan-
leggen toegangspad (16/12/2022) 
139031-2022

Velsen-Noord
• Concordiastraat kavel 8, bouwen
 bedrijfshal (incl terreininrichting en 
 hekwerken) (12/12/2022) 137414-2022
• De Tiendestraat 10, wijzigen interne 

constructie (14/12/2022) 138434-
2022

Santpoort-Zuid
• Litslaan / Bloemendaalsestraatweg 

ong., bouwen 11 woningen (15/12/2022) 
138467-2022

• Laurillardlaan 24, plaatsen dakka-
pel (voorkant) en vergroten dakkapel 
(achterkant) (16/12/2022) 138947-
2022

Santpoort-Noord
• Tulpenstraat 32, bouwen aanbouw 

en vergroten eerste verdieping 
(12/12/2022) 137430-2022

Driehuis
• Wol�  en Dekenlaan 11, plaatsen dak-

kapel (voorkant) (11/12/2022) 136788-
2022

• P.C. Hooftlaan 7, vervangen en 
vergroten dakkapel (voorkant) 
(11/12/2022) 136860-2022

Bekendmakingen

hvcgroep.nlhvcgroep.nl
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• Elke maandag tussen 10.00 en 15.00 uur
Bij Stichting Buitengewoon, Galle Promenade 70, Velserbroek
• Elke woensdag tussen 10.00 en 15.00 uur
Bij Wijkcentrum De Stek, De Heirweg 2, Velsen-Noord
(Tijdelijk gesloten tussen 26 december 2022 t/m 6 januari 2023)
• Elke woensdag  tussen 10.00 en 15.00 uur
Bij Sluis 751, Lange Nieuwstraat 751, IJmuiden
• Elke donderdag  tussen 10.00 en 15.00 uur
Bij Sluis 751, Lange Nieuwstraat 751, IJmuiden

de uit te voeren werkzaamheden. 
De Cruy�  Court is een plek waar jongeren 
in Velsen in de openbare ruimte kunnen 
sporten bewegen. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
een aannemer in opdracht van de Cruy�  
Foundation en de gemeente Velsen en staan 
gepland voor de maand maart en april 2023. 
Voor omwonende zal er gedurende de werk-
zaamheden enige overlast zijn. Uiteindelijk 
wordt de Cruy�  Court ook geopend.

wanneer wordt mijn 
bak geleegd?
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Velserbroek
• Voorcroft 42, plaatsen dakkapel (voor-

kant) (11/12/2022) 136775-2022
• Floraronde 65, bouwen van een erker 

(voorkant) (15/12/2022) 138599-2022

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 503, plaatsen dakkapel 
(voorkant) (13/12/2022) 119955-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Industriestraat 28, uitbreiding milieu-

activiteiten (13/12/2022) 129732-2022
• Willemsbeekweg 44, plaatsen zon-

nepanelen (15/12/2022) 136975-2022
Velsen-Zuid
• Park Velserbeek nabij het kluize-

naarshuisje, snoeien boom (13/12/2022) 
134676-2022

• Buitenhuizerweg ong. bij 2, tijdelijk (10 
jaar) uitbreiden camping (15/12/2022) 
118382-2021

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 34, aanvra-

gen vergunning brandveilig gebruik 
(13/12/2022) 133989-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18-
IJmuiden
• “Kung’s Thai Food” van 1-03-2023 t/m 

1-03-2024, locatie: Planetenweg 76 
(15/12/2022) 138595-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Dennenstraat 16, legaliseren wijz. 

gebruik naar kantoor met assem-
blageruimte (13/12/2022) 48224-2022

• Snelliusstraat 21, verbouwen tot woning 
en wijzigen gevels (15/12/2022) 129953-
2022

• Dokweg 8, verbouwen tot short-stay ho-
tel (15/12/2022) 103400-2021

Velsen-Zuid
• Stelling 19, plaatsen woonark 

(13/12/2022) 114889-2022
• Park Velserbeek nabij het kluize-

naarshuisje, snoeien boom (13/12/2022) 
135864-2022

Velsen-Noord
• Velserbosstraat 2, plaatsen dakkapel 

en wijzigen voorgevel (13/12/2022) 
130721-2022

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 56, plaatsen 

twee dakkapellen (voor- en achterkant) 
(13/12/2022) 123384-2022

• Brugemeester Rijkenspark, kappen 94 
bomen (13/12/2022) 134462-2022

Santpoort-Noord
• Spaarnberglaan 12, kappen kastanje-

boom (13/12/2022) 128217-2022
• J.T. Cremerlaan 66, plaatsen van een 

dakkapel (voorkant) (15/12/2022) 
130817-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 22 (Gemeentelijk 

monument), vervangen gevelbekleding 
en kozijnen (13/12/2022) 108562-2022

• Park Schoonenberg, kappen 6 bomen 
(13/12/2022) 134473-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kennemerlaan 111, legaliseren vergroten 

dakkapel (voorkant) (13/12/2022) 
104429-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Velserduinweg 280, bouwen uit-

bouw (achterkant) en dakopbouw 
(15/12/2022) 119557-2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

–uitgebreide procedure
Santpoort-Zuid
• Blekersveld tussen Duinrelpad en Pi-

eter Verswijverenstraat (Blekersduin 
deelplan 4), bouwen 40 appartementen 
(20/12/2022) 150295-2021

Overige bekendmakingen 
• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond 

Een perceel grond grenzend aan Zuider-
kruisstraat 3, kadastraal bekend als ge-
meente IJmuiden, sectie Q, nummer 
2229 gedeeltelijk, met een oppervlakte 
van 29 m2”

• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond 
Een perceel grond naast Dokweg 41, ka-
dastraal bekend als gemeente IJmuiden, 
sectie Q, nummer 2229  gedeeltelijk met 
een oppervlakte van 353 m2”

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarslig-
ger, Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moer-
berg. Voor de inzage van stukken kunt u naar 
het gemeentehuis.

Door Raimond Bos

Uit een recente peiling blijkt dat 
maar liefst veertig procent van de 
Nederlanders geen of weinig 
vertrouwen heeft in de overheid. 
,,Afschuwelijke cijfers’’, reageert 
Dales. Hij begrijpt echter wel waar 
die onvrede vandaan komt. De rege-
ring van ons land heeft met hoofd-
pijndossiers als de toeslagena�aire 
en de gaswinning in Groningen 
bepaald geen goed �guur geslagen. 
Dat heeft ook zijn weerslag op het 
gemeentebestuur, want: ,,Voor de 
inwoners is er maar één overheid.’’ 
Dat beeld mag weliswaar bestaan, 
de realiteit is toch iets anders. Op 
gemeentelijk niveau worden veel 
van de besluiten genomen die je als 
burger het meest direct raken. Toch 
zal het een hele klus worden om op 
lokaal niveau het sentiment te keren. 
Veel mensen verkeren momenteel in 
�nanciële onzekerheid en het lijkt er 
niet op dat hierin snel verandering 
zal komen. Dales somt op: ,,De situ-
atie in Oekraïne, de energiecrisis, de 

woningcrisis, de in�atie. Tel dat alle-
maal bij elkaar op en verplaats je dan 
in de inwoner. De mooie, zekere 
wereld die er was, is aan het 
verdwijnen. Dan worden mensen 
onzeker en gaan ze zich in eerste 
instantie op zichzelf richten om over-
eind te blijven. Dat betekent ook dat 
mensen, waar ze voorheen meer 
solidair met elkaar waren, zich 
sneller gaan afzetten tegen andere 
groeperingen. Het doet ook iets met 
hoe de mensen kijken naar de over-
heid. Die overheid moet er juist zijn 
als er verder niemand meer is.’’

Mensenwerk
Eens in de vier jaar kiezen de inwo-
ners van de gemeenten in ons land 
een nieuwe gemeenteraad. Vanuit 
die gemeenteraad wordt het college 
van burgemeester en wethouders 
gevormd. De taakverdeling is simpel: 
de gemeenteraad bepaalt wat er 
moet gebeuren, het college draagt 
zorg voor de uitvoering van dat 
opgestelde beleid. In de gemeente 
Velsen is een zogenoemd raadsak-

koord opgesteld. Dit is een docu-
ment waarin een aantal hoofdlijnen 
van beleid zijn verwoord op zoda-
nige wijze dat alle raadsfracties zich 
erin kunnen vinden. Maar dan nog 
kunnen dat besluiten zijn waartegen 
binnen de samenleving weerstand 
bestaat. Je kunt het immers nooit 
iedereen tevreden stellen, omdat er 
vrijwel altijd sprake zal zijn van 
tegenstrijdige belangen. ,,Besturen is 
in alle opzichten mensenwerk’’, zegt 
Dales. Dat steeds meer discussies op 
de persoon worden gevoerd, maakt 
het extra lastig. Zo kreeg de burge-
meester in Velsen-Noord de wind 
van voren, toen hij besloot om plaats 
te bieden aan een cruiseferry in de 
haven voor de noodopvang van 
asielzoekers. Hoewel er vooraf veel 
commotie was onder de inwoners, 
blijkt er in de praktijk vrijwel geen 
sprake te zijn van problemen. Dales: 
,,We hebben echt wel geluisterd en 
bijna elk bezwaar hebben we 
kunnen beantwoorden met 
maatregelen.’’

Vertrouwen
Van recenter datum is de zorg die 
veel Velsenaren lijken te hebben 
over het nieuwe recycletarief voor 
het verwerken van restafval. Vanaf 
volgende maand houdt afvalver-
werker HVC per huishouden bij hoe 
vaak een zak of rolcontainer restafval 
wordt aangeboden. Wie zijn afval 
goed scheidt, is op jaarbasis voorde-

liger af dan nu, maar wie dat niet 
doet, kan een hogere aanslag in de 
bus verwachten. Lang niet iedereen 
vertrouwt erop dat het nieuwe 
systeem gaat werken, men vreest 
vooral een toename van illegale 
afvaldumpingen in de gemeente. 
Ook hier lijkt het vertrouwen in het 
gemeentebestuur ver te zoeken. 
Dales: ,,Vertrouwen is een werk-

woord. Je moet consequent zijn, 
herkenbaar in je daden en in gesprek 
blijven met de mensen die het niet 
met je eens zijn. Het is belangrijk om 
ook hun bezwaren te horen. Ik heb 
niet de ambitie om het vertrouwen 
van onze inwoners in de regering de 
komende vier jaar te herstellen. Maar 
wel het vertrouwen in de bestuur-
ders van onze eigen gemeente.’’

Velsen - De maatschappij kreeg de afgelopen jaren klap op klap te 
verduren en tijd voor een goed herstel was er niet. Tegelijk nam ook het 
vertrouwen in de overheid �ink af. Bepaald geen ideale situatie voor een 
gemeentebestuur om de beleidslijnen voor de komende jaren concreet 
te gaan invullen. Burgemeester en wethouders laten zich echter niet uit 
het veld slaan en willen de inwoners van Velsen vooral perspectief 
bieden. ,,Dat doen we door daadkracht, lef en inlevingsvermogen te 
tonen. Het gemeentebestuur is een deel van de oplossing, niet van het 
probleem’’, aldus burgemeester Frank Dales.

Zo gaat het gemeentebestuur 
de inwoners perspectief bieden

Dinsdag presenteerden burgemeester en wethouders hun uitvoeringspro-
gramma voor de komende vier jaren. Eén van de belangrijke speerpunten in 
het beleid is woningbouw. De veelbesproken �exwoningen gaan er komen. 
,,Ik besef dat er weerstand is, maar de druk is hoog’’, licht wethouder Sander 
Smeets toe. Op het gebied van de jeugdzorg heeft de gemeente net een 
nieuwe werkwijze opgezet, waarbij met diverse partners wordt samenge-
werkt. Wethouder Sebastian Dinjens meldt dat in een jaar tijd slechts één 
jongere uit Velsen hoefde te worden opgenomen in een gesloten instelling. 
,,Jarenlang waren dat er zo’n vijfentwintig per jaar en nu maar één, daar ben 
ik trots op!’’ Ook de bestrijding van drugshandel in Velsen staat hoog op de 
prioriteitenlijst. In het verlengde hiervan heeft men ervoor gekozen om de 
twee jeugdboa’s in vaste dienst te nemen en een derde aan te stellen. 
,,Misschien komt er nog wel een vierde bij, daarvoor moeten we de �nanciën 
nog bekijken’’, aldus Dales. Op het gebied van techniek en duurzaamheid 
heeft Velsen grote ambities. ,,De transitie naar ‘groen’ geproduceerd staal op 
deze schaal is uniek in de wereld. Onze regio moet uiteindelijk de groenste 
industriezone ter wereld worden’’, vertelt wethouder Jeroen Verwoort 
enthousiast. Tegelijk waakt het gemeentebestuur ervoor dat de leefbaarheid 
in de wijken op peil blijft. ,,Onze ambitie is vijftig procent minder gezond-
heidsverschillen dan er nu zijn’’, licht wethouder Marianne Steijn toe. Bij de 
presentatie van het uitvoeringsprogramma van het college was wethouder 
Bram Diepstraten door ziekte afwezig. Wie zelf het volledige uitvoeringspro-
gramma wil lezen, gaat naar www.velsen.nl. en tikt in de zoekbalk de 
woorden ‘college uitvoeringsprogramma’ om het document te bekijken.

Prioriteiten

Aan de slag met de natuur
Groene vingers of niet; in de tuin van 
BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Zo kun je zelf groente en fruit 
verbouwen of simpelweg gezellig 
met elkaar kletsen. Op dinsdagmid-
dagen worden er workshops bij de 

Brulboei georganiseerd. In december 
staan fermenteren, pekelen en 
inmaken als thema centraal en in de 
laatste week van december worden 
er verschillende kerst activiteiten 
georganiseerd. Iedereen vond het 
afgelopen week erg leuk om met 

elkaar kerststukken te maken en de 
workshop fermenteren was ook een 
succes!

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

steken. Ook hier wordt voorzien in 
een gezonde lunch.

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

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

Activiteiten in Velserbroek en IJmuiden met BuitenGewoon

De kerststukken zijn heel mooi 
geworden. Foto: aangeleverd



Met lef en bezieling

Werken aan het Velsen van morgen

College uitvoeringsprogramma 2022-2026

Wij geloven in een gemeentebestuur dat de problemen van deze tijd aanpakt. In één 
oogopslag ziet u hier wat we hiervoor in de collegeperiode 2022 – 2026 gaan doen. 
Zo geven we invulling aan het raadsprogrammma. Dat doen we vanuit onze waarden 
perspectief, daadkracht, lef en inlevingsvermogen. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Frank Dales – Bram Diepstraten – Sander Smeets – 
Jeroen Verwoort – Sebastian Dinjens - Marianne Steijn 

Veilig, 
schoon 

en 
leefbaar

Duurzaam 
wonen en 
mobiliteit

Vertrouwen, 
samenspel 

& dienst-
verlening

Zorg, 
welzijn 

en 
welvaart

Sport, 
kunst en 

cultuur

We willen dat iedere Velsenaar zich prettig voelt op straat, in de wijken, 
in parken, enzovoort. Zodat je graag naar buiten gaat. We werken aan 
acties die de openbare ruimte groener maken. Die de lucht schoner 
maken. We werken aan gezondheid en veerkracht in alle wijken. Zodat 
je je als inwoner en bezoeker veilig en vertrouwd voelt.

Iedereen in Velsen verdient kansen om het maximale uit het leven te halen. 
Lukt je dat niet alleen, dan is er hulp. Dat geldt voor de bijna 70.000 inwoners, 
jong en oud. En voor nieuwe Velsenaren: statushouders en vluchtelingen. Voor-
komen van armoede is een speerpunt. Net als goed onderwijs voor iedereen. 
Dit is de sleutel naar een duurzame economie in de toekomst, met de groenste 
industriezone, o�shore windenergie en Techport als verbindende schakel.

Een woning voor iedereen, dat zou gewoon moeten zijn. Omdat dit niet zo 
is, moeten we keihard aan de slag. Met slimme oplossingen die leiden tot 
meer woningen, passend bij het Velsen van nu en straks. Nieuwe woningen 
en bestaande woningen moeten duurzaam worden. Onder meer door van 
het gas af te gaan. We maken Velsen ook duurzamer door afval veel beter 
te scheiden en over te stappen op andere manieren van vervoer.

Samenkomen en samen mooie dingen beleven, is van grote waarde. Sport, 
kunst en cultuur dragen hieraan bij. Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn, 
iedereen moet mee kunnen doen. Het maakt ons slimmer, gezonder en meer 
verbonden met elkaar. De coronapandemie trok een zware wissel op de 
cultuursector. Om dit te herstellen, investeren we in de toekomst. 

Samenleven is teamsport. Tegelijkertijd staat er druk op de samenleving 
en is er veel aan de hand. Het vertrouwen in de overheid is laag. Wij willen 
dat tij samen met de Velsenaren keren. Onder meer door inwoners goed te 
betrekken bij de grote uitdagingen die we samen voor elkaar willen krijgen. 
Om vertrouwen te krijgen, is het belangrijk dat we ons werk goed doen.
Daarom gaan we onze eigen dienstverlening verder verbeteren. Altijd met 
de Velsenaren in ons hoofd en in ons hart.



010 - 2 466 466www.dsw.nl 06 22 38 39 061

december
2 0 2 2

tĳd en aandacht voor patiënt én medewerker. Met 
zorgmedewerkers die weer het vertrouwen krĳgen 
en die het niet onnodig moeilĳk wordt gemaakt met 
bureaucratie en regeldruk.
Laten we dan meteen kĳken naar de bekostiging van de 
zorg. Want grote delen van de zorg zoals de Intensive 
Care, de spoedeisende hulp, de geboortezorg en veel 
chronische zorg lenen zich niet voor marktwerking maar 
juist voor samenwerking. Laten we zorgpartĳen meer 
ruimte geven om regionaal samen te werken. Laten we 
teruggaan naar waar het uiteindelĳk om gaat: de zorg 
zelf. Die is van onschatbare waarde. 

Dit is onze doelstelling voor volgend jaar. U kunt erop 
rekenen dat we vanuit DSW daar alles aan gaan doen. Ik 
wens u een mooi en vooral gezond 2023.

Directeur

Beste mensen, 

Het is mogelĳk dat u ons nog niet zo goed kent. Daarom 
stellen we ons even netjes aan u voor. Wĳ zĳn DSW, een 
zorgverzekeraar met ruim 650.000 verzekerden. Dat 
maakt ons de grootste van de kleine zorgverzekeraars. 
Voor DSW is het uitgangspunt dat jong of oud, ziek of 
gezond, arm of rĳk moet kunnen rekenen op zorg. Nu 
en in de toekomst. DSW is voor het behoud van de vrĳe 
artsenkeuze. Bĳ DSW kennen we geen budgetpolissen. 
Wĳ hebben één polis met één premie. Wĳ staan voor 
solidariteit. Dit zĳn uitgangspunten die alles bepalen 
wat we bĳ DSW doen. Daarom worden we ook wel 
eens als de rebel onder de zorgverzekeraars gezien. En 
eigenlĳk is dat heel vreemd. Want wat we doen is ons 
inzetten voor eerlĳke en menselĳke zorg. Zou niet elke 
zorgverzekeraar dat moeten doen?

Menselĳke maat
De betekenis van DSW (Del�and, Schieland, Westland) 
verraadt onze regionale oorsprong. We bestaan al 
meer dan 100 jaar, hoewel we ons pas sinds 1983 
DSW noemen. Vandaag de dag is DSW een landelĳke 
zorgverzekeraar. Maar we zĳn wel van mening dat 
zorg zo dichtbĳ mogelĳk beschikbaar moet blĳven. De 
afgelopen 20 jaar heerste de gedachte dat het beter 
is om zorg te concentreren in steeds groter wordende 
zorginstellingen. Het gevolg: minder bedden, minder 
spoedeisende hulpen en in veel ziekenhuizen een streep 
door de geboortezorg en Intensive Care. Soms zĳn hele 
ziekenhuizen gesloten. Dit denken in groot, groter, 
grootst heeft alle �exibiliteit uit het systeem gehaald en 
geleid tot wachtlĳsten en verminderde bereikbaarheid 
van zorg. Hierbĳ wordt vergeten dat ook bereikbaarheid 
een onderdeel is van de kwaliteit van de zorg. Wĳ geloven 
daarom wél in het behoud van kleine ziekenhuizen waar 
de menselĳke maat nog telt. 

DSW kĳkt op een andere manier naar zorg
Het is de hoogste tĳd dat we opnieuw en anders naar 
de zorg kĳken: niet naar hoe het goedkoper kan, maar 
hoe we de zorg zo goed mogelĳk voorbereiden op de 
toekomst. Dit vraagt om kleine organisaties, met meer 

basisverzekering

€ 137,50
per maand

Aanmelden bĳ DSW is simpel
Binnen enkele minuten geregeld!

U heeft nog tot en met 31 december om over te 

stappen naar DSW. Wĳ accepteren iedereen. Dus 

ook als u op dit moment zorg gebruikt bent u van 

harte welkom.

Ga naar dsw.nl/aanmelden

> Kies uw pakket 

> Vul uw gegevens in, ook uw BSN en 

rekeningnummer

> Druk op de ‘aanmelden’ knop!

> Wĳ zeggen uw huidige verzekering voor u op
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Onderzoeksbureau MarketResponse heeft in 2022 net als in voorgaande jaren de loyaliteit 
en tevredenheid onder de verzekerden van zorgverzekeraars gemeten in de KlantenMonitor 
Zorgverzekeringen®. In dit ona�ankelĳke onderzoek is DSW Zorgverzekeraar voor het achtste 
jaar op rĳ op de eerste plaats geëindigd. Onze verzekerden waarderen DSW onder andere 
vanwege de kleinschaligheid, het ontbreken van winstoogmerk en het eerlĳke karakter. 

DSW is voor de achtste keer op rĳ 

verkozen tot beste zorgverzekeraar 

van Nederland

Een uitstekende 

zorgverzekeraar, waarbĳ het 

indienen van declaraties super 

eenvoudig is en de goedkeuring 

en de uitbetaling wel heel snel 

gaat. TOP!

Verzekerden zĳn blĳ 
met DSW

“

Declaratie indienen & a�andeling  - cĳfer: 8,9
Verzekerden die te maken hebben met zorgkosten 
zĳn positief over het declaratieproces. Ze zĳn vooral 
te spreken over de snelheid waarmee een declaratie 
afgehandeld wordt en het geld op de rekening staat. Dat 
is vaak al binnen één dag!

Echte mensen aan 
de telefoon
Wanneer u DSW belt krĳgt u direct een mens 
aan de lĳn. U hoeft zich niet eerst door een 
keuzemenu te worstelen. Bĳ ons wordt u 
meteen geholpen door een telefoniste die 
zorgt dat u bĳ de juiste persoon terecht komt. 

Degene die u verder helpt is deskundig. 
Wilt u naast een wĳziging binnen uw 
verzekering bĳvoorbeeld ook nog iets weten 
over uw ziekenhuisbezoek dan wordt u niet 
doorverbonden naar een nieuwe medewerker. 
Eén medewerker voor al uw vragen. Een 
medewerker die met u meedenkt en de tĳd 
voor u neemt. Want bĳ DSW komt u op de 
eerste plaats.

Uw verzekering 
binnen handbereik 
met de DSW app

Met de MĳnDSW app heeft u alles rondom 
uw zorgverzekering binnen handbereik. 
Controleer de status van uw aanvraag of 
bekĳk uw berichten in uw digitale postvak. Uw 
persoonsgegevens wĳzigen of een rekening 
declareren? U regelt het allemaal zelf met de 
gebruiksvriendelĳke app. 

Download de MĳnDSW app via de Apple Store 
of Google Play en bekĳk de demo. 

Download 

de app hier

MĳnDSW app - cĳfer: 8,7
De app van DSW speelt een positieve rol in het contact 
met DSW. De app zorgt voor veel gemak en duidelĳkheid: 
verzekerden kunnen openstaande rekeningen direct 
betalen, een declaratie indienen door middel van een 
foto en bovendien de menuknoppen naar eigen wens 
indelen.

Telefonisch contact - cĳfer: 8,5
In het onderzoek wordt enthousiast gesproken over de 
bereikbaarheid van DSW en de houding en kennis van 
de medewerkers. Zo zegt een verzekerde: “Als ik bel zĳn 
de medewerkers zeer beleefd, en heeft men altĳd een 
luisterend oor. Ik zal niet snel willen overstappen. Dus ik 
ben bĳ DSW en blĳf bĳ DSW.”

Website - cĳfer: 8,4
Op www.dsw.nl kunnen bezoekers informatie 
vinden over vergoedingen, zelf zaken rondom hun 
zorgverzekering regelen en zorgverleners in de buurt 
vinden. De website is samen met de beveiligde Mĳn-
omgeving en de MĳnDSW app de meest gebruikte 
manier om met DSW in contact te komen.
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Kies uw verzekering
Extra vergoedingen met een aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering is verstandig wanneer u 
vergoedingen nodig heeft die niet zĳn opgenomen in 
de basisverzekering. Gaat u bĳvoorbeeld regelmatig 
naar de tandarts of bent u onder behandeling bĳ een 
fysiotherapeut? Dan kan een aanvullende verzekering 
uitkomst bieden. 

Bĳ DSW houden we het graag simpel. Overzichtelĳke en 
complete pakketten voor een eerlĳke prĳs. Geen aparte 
modules want ook onze aanvullende pakketten zĳn 
gebaseerd op solidariteit.

Op onze website vindt u een handig overzicht van 
onze aanvullende verzekeringen. Zo hebben we 
de AV-Standaard met vergoedingen voor onder 
andere fysiotherapie, tandheelkunde en alternatieve 
geneeswĳzen. Of kies ons meest gekozen pakket, de 
AV-Top met een nog ruimere dekking. Wilt u liever geen 
tandheelkunde meeverzekeren? Kĳk dan eens naar de 
AV-Compact voor slechts € 8,75 per maand.

Hulp nodig met kiezen? Doe de keuzewĳzer op
www.dsw.nl/keuzewĳzer

Je ziet DSW niet op 
vergelĳkingssites
Deze periode ontkomt u er bĳna niet aan. 
De reclamespotjes op radio en televisie die 
vergelĳkingssites aanbevelen. Dit lĳkt misschien 
een handige manier om zorgverzekeringen 
met elkaar te vergelĳken. Maar pas op. Deze 
vergelĳkingssites zĳn namelĳk lang niet altĳd 
betrouwbaar: ze krĳgen van de verzekeraar een 
bedrag voor elke afgesloten polis, want ja, het 
cadeautje dat u krĳgt voor het aanmelden via 
deze sites moet toch ergens van betaald worden.

DSW betaalt geen cent aan die vergelĳkers. Wĳ 
vinden dat het premiegeld in de zorg thuishoort. 
Dus als u DSW niet als de beste optie naar voren 
ziet komen in de vergelĳker, dan weet u waar dat 
aan ligt. 

Vergelĳk DSW dus zelf met uw huidige 
zorgverzekeraar en kies de beste!

AV Standaard AV Top (Meest gekozen)

Tandarts Meest voorkomende behandelingen Meest voorkomende behandelingen
+ kronen en bruggen

Fysiotherapie 12 behandelingen 27 behandelingen

Alternatieve 
geneeswĳzen

Max. € 25,- per behandeling, max. € 450,- 
per jaar

Max. € 30,- per behandeling, max. € 450,- 
per jaar

Anticonceptie Geen vergoeding 100% voor middelen in het 
geneesmiddelenvergoedingssysteem

Orthodontie 75% tot max. € 685,-

Er geldt een wachttijd voor orthodontie 
van 1 jaar

75% tot max. € 2.000,- tot 18 jaar
75% tot max. € 1.000,- vanaf 18 jaar

Er geldt een wachttijd voor orthodontie 
van 1 jaar

Premie per maand € 24,50 € 43,-

Let op! Dit is een samenvatting van de pakketten. Scan de 

QR-code om de volledige inhoud en voorwaarden van de 

pakketten te bekĳken.

Voortbestaan regionale ziekenhuizen 
onder druk: toegankelĳke zorg in gevaar

Steeds meer regionale ziekenhuizen worden in hun 
voortbestaan bedreigd. Dit is niet  zonder gevolgen. Zo 
moesten in het verleden verschillende ziekenhuizen 
hun spoedeisende hulp sluiten, afscheid nemen van 
de geboortezorg, de Intensive Care afschalen of zelfs 
voorgoed hun deuren sluiten. De afgelopen 20 jaar 
heerste namelĳk de gedachte dat het beter is om zorg te 
concentreren in steeds groter wordende zorginstellingen. 
Een slechte ontwikkeling die de toegankelĳkheid en 
beschikbaarheid van zorg steeds verder in gevaar heeft 
gebracht. Het gevolg: wachtlĳsten die langer worden 
en de patiënt die steeds verder moet reizen om zorg te 
kunnen krĳgen. Zeker in regio’s buiten de randstad. En 
dit allemaal met als reden doelmatigheid en kwaliteit.

DSW vindt deze redenering bedrieglĳk. Meer dan 85% 
van de zorg is basiszorg en kan prima dichtbĳ gegeven 
worden. Sterker nog; het is vaak beter. Want ook de 
bereikbaarheid komt de kwaliteit van zorg ten goede. 
Kleinere regionale ziekenhuizen hebben veel meer 
direct contact met de huisarts of andere partĳen om het 
ziekenhuis heen en staan veel dichter bĳ de patiënt. Ook 
dit vergroot de kwaliteit van zorg. 

Regionale ziekenhuizen zorgen voor een betere regionale 
samenwerking. DSW zal zich blĳven inzetten voor het 
behoud van deze regionale zorg. Op deze manier dragen 
we eraan bĳ dat de zorg in Nederland voor iedereen 
toegankelĳk en betaalbaar blĳft.
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Het eigen risico is door de overheid ooit in het leven 
geroepen om mensen bewust te maken van de hoge 
zorgkosten. En tegelĳk om te voorkomen dat er onnodige 
behandelingen plaatsvinden. Die oorspronkelĳke 
gedachte is nu een oneerlĳke drempel geworden: het 
eigen risico is zo hoog dat het juist steeds meer mensen 
tegenhoudt om gebruik te maken van noodzakelĳke 
zorg. Het aantal mensen dat zorg mĳdt is de afgelopen 
jaren aanzienlĳk toegenomen. Daarom heeft DSW het 
verplicht eigen risico met een symbolisch bedrag van 
tien euro verlaagd. Een klein, maar belangrĳk signaal dat 
het eigen risico echt omlaag moet.

Een tientje lager

Waarom het eigen risico bĳ DSW lager is dan bĳ 
andere zorgverzekeraars

DSW steunt roeiers 
Parnassia Groep
In maart van dit jaar lieten de roeiers van 
sloep de Recovery met trots hun nieuw 
bestickerde roeiboot zien. DSW steunt het 
initiatief en wordt daarom eervol vermeld 
op de sloep.

Roeien voor herstel
In 2017 had Adrie Sluimer een idee. Roeien voor herstel. 
Adrie is ervaringsdeskundige verslavingszorg bĳ 
Parnassia Groep. Tĳdens zĳn eigen behandeling is Adrie 
gaan roeien. Dit hielp hem enorm. Met dit gegeven is 
Adrie het project ‘Roeien in herstel’ gestart. Samen met 
andere patiënten een aantal dagen in de week roeien. 
Het project groeide al snel uit tot een groot succes. 
Inmiddels doen Adrie en zĳn tachtig roeiers mee aan 
verschillende roeiwedstrĳden. Als hoogtepunt maakten 
de roeiers in juni een 24-uurs tocht van Den Helder naar 
Rotterdam. 

Doordat je in de sloep goed 

moet samenwerken ontstaat er een 

hecht team dat ook bĳ elkaar terecht 

kan buiten het roeien om. 

Fysiek en mentaal opknappen
Het roeien heeft een positief effect op het herstel van 
de cliënten. Ze knappen er fysiek en mentaal van op. 
Daarnaast zorgt het ervoor dat de teamleden weer 
succes ervaren. Doordat je in de sloep goed moet 
samenwerken ontstaat er een hecht team dat ook bĳ 
elkaar terecht kan buiten het roeien om. 

Project sluit aan bĳ kernwaarden DSW
Toen de roeiers DSW een verzoek voor ondersteuning 
deden hoefden wĳ niet lang na te denken. Het project 
sluit aan bĳ de kernwaarden van DSW. DSW is betrokken 
bĳ de zorg en levert daar graag een bĳdrage aan. 

“

Wat verzekerden over DSW zeggen

Kick
Super snelle reactie/respons, goede app, prĳs/
dekking, heldere no nonsense voorwaarden.
Ik was een switcher van de ene naar de andere 
aanbieder, maar sinds DSW (zo een jaar of 7 à 
8) verander ik niet meer. Wĳ zĳn blĳ met deze 
verzekeraar!

Jolanda
Mĳn hele leven al bĳ DSW. Nooit gezeur en als 
er wat is altĳd snel en prima opgelost. Goeie 
service en hele snelle a�andeling!!

Wendy 
DSW is een �jne zorgverzekeraar. Ze staan je 
netjes te woord, zoeken meteen zaken voor je 
uit. Ze zĳn snel met verwerken en uitbetalen 
van ingediende declaraties. Ze vergoeden 
veel. Zelf heb ik basis met aanvullend top. 
Aanrader.
Ook de app is �jn en handig en gemakkelĳk 
om mee te werken.

Lydia 
Eenvoudig, niet allemaal van die losse 
modules.

Cobi  
Niet de goedkoopste verzekering, maar ze 
geven wel waar voor je geld. Voor mĳ in ieder 
geval!

Carola
Het begint al met het feit dat jullie nog 
telefonistes hebben dat is al prettig. De lĳnen 
zĳn kort of je nu via WhatsApp, email of 
telefoon een vraag stelt er is vrĳwel altĳd een 
snel en duidelĳk antwoord. Ook de nieuwe 
directeur zet de lĳn van de vorige voort, dat 
is �jn. Ook al is DSW wellicht een kleinere 
speler in de markt, DSW schroomt niet om 
haar stem te laten horen. Ga zo door.

Dagmar 
Ik raad DSW aan, omdat jullie duidelĳk zĳn. 
Klantencontact altĳd vriendelĳk ! De 
voorwaarden begrĳpelĳk! Jullie zĳn een beetje 
rebels. Gaan regelmatig maatschappelĳke 
innovatieve projecten aan..enz…enz.. ! Dus 
ben ik superblĳ met jullie.

Dennis 
Zorgverzekering uit mĳn woonplaats én met 
dezelfde initialen (2e naam is Simon ) ja dat 
kán niet mis   Voor de rest gelukkig niet veel 
nodig gehad, maar de hele sfeer en reviews 
zĳn voornamelĳk positief! Huisstĳl met de 
“striplĳn” ook uniek trouwens  
Kantoorgebouw van buiten kan misschien 
wel iets gepimpt worden anno 2022 (wellicht 
iets in die stripstĳl?) maar het zegt ook wel 
weer wat over jullie prioriteiten



Moet u overstappen?
Doe de test

Heeft u vragen met ‘Nee’ 
beantwoord? 
Dan is het verstandig om naar 
DSW over te stappen. Kĳk op onze 
website en overtuig uzelf.

Heeft u alle vragen met ‘Ja’ 
beantwoord? 
Dan bent u al bĳ DSW verzekerd en 
hoeft u verder niets te doen.

Betaalt uw zorgverzekeraar 
declaraties snel uit?

De meeste zorgkosten verrekenen wĳ direct met 
uw zorgverlener. Als u zelf een rekening ontvangt 
van de zorgverlener en declareert bĳ DSW, dan 
betalen wĳ meestal binnen 24 uur aan u uit.

Mag u zelf kiezen naar welke  
zorgverlener of welk ziekenhuis 
u gaat?

De vrĳe keuze van zorgverlener wordt meer en 
meer beperkt. Let daar op in uw nieuwe polis. DSW 
bepaalt niet naar welke zorgverlener u moet gaan. 
Door wie u behandeld wilt worden, is helemaal 
aan u.

Heeft u bĳ uw zorgverzekeraar 
het gevoel dat het echt om u 
gaat?

Met 650.000 verzekerden behoort DSW tot de 
kleinere zorgverzekeraars in ons land. Dat vinden 
wĳ prima. Wĳ zĳn daardoor namelĳk klein genoeg 
om persoonlĳk te zĳn en groot genoeg om het 
verschil te kunnen maken. Ons doel is niet om de 
grootste te zĳn, wĳ zĳn veel liever de beste. En 
dat mogen we onszelf gelukkig al jaren noemen. 
U mag erop rekenen dat wĳ er alles aan doen om 
dat ook te blĳven.

Wordt u zonder medische 
vragen altĳd toegelaten tot alle 
aanvullende verzekeringen?

Bĳ ons is iedereen welkom. Als u zich bĳ DSW 
verzekert, worden ook voor de aanvullende
verzekering geen medische vragen gesteld. Ziek of 
gezond, jong of oud: iedereen wordt geaccepteerd.

Bent u verzekerd bĳ de beste 
zorgverzekeraar van Nederland?

In ona�ankelĳke onderzoeken naar klant-
tevredenheid hebben wĳ al jaren de hoogste score.

Krĳgt u geen keuzemenu maar 
direct een medewerker aan de 
lĳn als u uw zorgverzekeraar 
belt?

Bĳ DSW vinden we persoonlĳk contact belangrĳk. 
U hoeft zich daarom niet eerst door keuzemenu’s 
heen te worstelen om iemand aan de telefoon te 
krĳgen.

Maakt uw zorgverzekeraar ieder 
jaar als eerste de nieuwe premie 
bekend?

Het zo laat mogelĳk bekendmaken van de premie 
voor het nieuwe jaar lĳkt steeds meer een
commercieel spelletje te worden. Wĳ doen daar 
niet aan mee. Onze verzekerden moeten op tĳd 
geïnformeerd worden over hun nieuwe premie. 
Daarom maken wĳ altĳd als eerste de premie 
bekend.

Zit de vergoeding voor de 
tandarts gewoon in uw 
aanvullende verzekering?

DSW biedt complete aanvullende pakketten, 
gebaseerd op solidariteit. Vergoeding voor de 
tandarts maar ook voor fysiotherapie zitten 
gewoon in uw aanvullende verzekering. Aan 
aparte modules doen we niet. Want verzekeren, 
dat doen we samen.

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee
 Ja  Nee

 Ja  Nee Ja  Nee

 Ja  Nee

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

Door Ingeborg Baumann

Stan van ’t Veld (20), telg uit een familie waarvan opa, vader en oom ‘in de 
bloemen’ zaten of zitten, begon twee jaar geleden een bloemenzaak op 
de Hagerlingerweg in Santpoort. ,,Een rare tijd maar op zich viel het voor 
mij wel mee want ik kon een buitenstal presenteren. Ik stal de show in het 
dorp dus ik had het niet heel stil.’’ Stan is al vijf jaar aan het werk, best een 
prestatie op zijn leeftijd. Hij begon op zijn 15de bij zijn opa en oma. Vier 
dagen en één dag naar school. Daarna bij zijn vader en moeder Merel en 
nu dus al twee jaar helemaal zelfstandig. ,,Ik vind het heel �jn want elke 
dag is anders. Dan zit je achter de klok op de veiling, dan op de vracht-
wagen en het omgaan met mijn klanten vind ik geweldig. Rouwwerk en 
in de regen de planten en bloemen opstellen weer wat minder maar dat 
hoort er ook bij.’’

Pakhuis
En nu dus die crisis, met de energieprijzen die skyhigh zijn. ,,Wat we doen 
is gebruik maken van ons gezamenlijk pakhuis dat we hebben samen met 
mijn vader en moeder, De Rozenhoek in Velserbroek, en mijn oom Ferry 
die een bloemenkiosk heeft op de Planetenweg onder de naam Henk van 
’t Veld. Dus we laten de bloemen en planten niet in de zaak, dat scheelt. 
Omdat we ook de inkoop samen kunnen doen blijven de prijzen ook 
redelijk. Wel íets duurder maar niet te gek. Zo lossen we een deel van de 
energiekosten van de zaak op. Het is wel wat meer werk maar dat doe ik 
graag. Ik verdien liever zelf wat minder door de scherpe prijzen zodat ik 
mijn klanten kan behouden. In de zaak staat de kachel niet aan want dan 
gaan de rozen hangen. Temperaturen onder de -5 graden kunnen 
bloemen ook weer niet tegen dus het was afgelopen week even 
schakelen.’’

Bloemen vrolijken op 
,,Ik hoop dat deze crisis snel overgaat maar ik red het zéker. Wat ook helpt 
zijn de sociale media, zo blijf ik in contact met de klanten. Op Facebook 
en Instagram hou ik hele presentaties, bijvoorbeeld het maken van kerst-
stukken. Ik maak �lmpjes van de veiling en doe deel-en-winacties. Wat 
ook zo is: Santpoort en omstreken hebben een heel divers publiek. En 
bloemen vrolijken de mensen op he. Dat is zeker in deze tijd heel 
belangrijk!’’ 

Stan zorgt voor een vrolijk beeld in Santpoort. Foto: aangeleverd

Santpoort - Op zaterdag 24 december 
om 15.00 uur is in ‘t Mosterdzaadje een 
Kerstconcert in Engelse sfeer te 
beleven. The Carole’s Kings is de naam 
van het gelegenheidskoor dat al jaren-
lang in de kersttijd bij verschillende 
gelegenheden concerten geeft. De 
musici zijn allen verbonden aan het 
koor van de Nationale Opera. De 
uitvoerenden zijn: Kiyoko Tachikawa 
(sopraan), Sophia Patsi (alt), Maria 
Kowan (alt),Richard Prada (tenor) en Ian 
Spencer (bas). De begeleiding is in 

Kerstconcert door The Carole’s 
Kings en de Notenkrakers Suite

 Pip & Co op de Silja Europa voor alle kinderen uit Velsen. Foto: aangeleverd

Velsen-Noord - Op woensdag 28 
december 2022 om 15.00 uur speelt 
Pip & Co een speciale kindervoorstel-
ling op de Silja Europa, de boot in 
Velsen-Noord waar vluchtelingen 
tijdelijk worden opgevangen. Pip & 
Co bestaat inmiddels acht jaar en 
speelt voorstellingen voor kinderen, 
mensen met een verstandelijke 
handicap en ouderen. Zij hebben een 
onderwijsachtergrond en maken een 
interactieve voorstelling. De voorstel-
ling is in het Nederlands, maar door 
te werken met veel gebaren en 
herhalingen doen alle kinderen al 
snel mee is de ervaring. Al twee keer 

eerder speelde Pip & Co op een 
opvangboot. Tijdens de voorstelling 
probeert Pip met behulp van alle 
toeschouwers, de verdrietige tante 
Cootje  op te vrolijken. Dat heeft 
nogal wat voeten in aarde en of het 
lukt?  Rotary Club Velsen maakt deze 
voorstelling  (mede)mogelijk door 
sponsering met als voorwaarde dat 
álle kinderen uit Velsen ook welkom 
zijn op de boot. Iets leuks in de kerst-
vakantie voor uw kind! De voorstel-
ling is gratis. Aanmelden is noodzake-
lijk. Dit kan via Rotary Club Velsen op 
telefoonnummer 0622747301 tot 
uiterlijk 27 december 2022. 

Theatervoorstelling op 
vluchtelingenboot

Regio - Troupin is het oudste bedrijf in 
Haarlem en omstreken als het gaat om 
grafmonumenten en natuursteen. 
Opgericht in 1898 maakte het bedrijf 
een ongekende ontwikkeling door van 
klassieke steenhouwerij tot een -nog 
steeds- ambachtelijk bedrijf dat is 
gespecialiseerd in heel persoonlijk 
gedenken. Op elke manier en in wat 
voor materiaal dan ook. In de grote 
werkplaats aan de A.Hofmanweg 
worden de gedenkmonumenten nog 
helemaal zelf gemaakt. Met de aller-
nieuwste technieken zowel in ontwerp 
als uitvoering. De showroom doet 

warm en zelfs gezellig aan en dat is 
best uniek te noemen. Guy Troupin is 
dan ook trots op het familiebedrijf en 
is altijd op zoek naar de balans tussen 
de traditionele manier van het 
gedenken en de veranderingen in de 
maatschappij die ook in déze wereld 
van invloed zijn. Naast het werk aan 
nieuwe gedenkmonumenten worden 
ook herstelwerkzaamheden en aanvul-
lende inscripties uitgevoerd. Er zijn 
mooie aandenkens om de as van een 
dierbare als tastbaar aandenken te 
bewaren. Troupin heeft een scala aan 
asbestemmingen beschikbaar. 

Ambacht en respect maakt 
Troupin trendsetter in gedenken

Haarlems Kunst Atelier 
Troupin heeft alles in eigen huis, 
mede door het Haarlems Kunst 
Atelier, opgezet door keramist Jannie 
van der Wel en edelsmid en glaskun-
stenaar Dominiek Steinmeijer in 
nauwe samenwerking met Guy 
Troupin. Een goed geoutilleerd atelier 
voorzien van alle gereedschappen, 
machines en ovens voor keramiek, 
edelsmeden en glas. Hier worden ook 
workshops gegeven. Ontspanning, 
inspiratie, leren en gezelligheid gaan 
goed samen. Vanaf januari kun je bij 
het Haarlems Kunst Atelier weer volop 
aan de slag met nieuwe cursussen 
edelsmeden en keramiek. Bij de 
cursussen kun je op verschillende 
niveaus starten, instromen en alle 

technieken, vaardigheden en 
geheimen ontdekken van deze schit-
terende ambachten. Je leert met en 
van elkaar waarbij je telkens wordt 
uitgedaagd je verder te ontwikkelen. 
Een heerlijke manier om even te 
ontsnappen uit de hectiek van alle 
dag. De cursussen staan onder profes-
sionele begeleiding van goed opge-
leide docenten Jannie van der Wel, 
Lindsey Fontein en Chantal Hofs. Het 
atelier is goed uitgerust en alle beno-
digde gereedschappen en apparatuur 
zijn aanwezig. Stroom dit seizoen nog 
in en kijk op de site of bel voor de 
mogelijkheden, de voorwaarden en 
wat de beschikbare tijden  zijn. Veel 
plezier. https://www.troupin.nl/. www.
haarlemskunstatelier.nl.  

Guy Troupin is trots op zijn bedrijf. 
Foto: Hélène Wiesenhaan 
Photography

handen van pianist Kana Yamaguchi en 
�uitiste Carole Spencer. Behalve de 
traditionele Britse Carol’s, ook kerstmu-
ziek uit de Oekraïne, Amerika en Frank-
rijk. Het publiek zal soms uitgenodigd 
worden mee te zingen. Een mooie 
inleiding op Kerstmis.

Maria Proko�eva en de Notenkraker
Tweede Kerstdag, maandag 26 
december om 15.00 uur speelt pianiste 
Maria Proko�eva de pianobewerking 
van het ballet ‘De Notenkraker Suite’ 
van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Muziek die 
onlosmakelijk verbonden is aan het 
kerstfeest. Maria Proko�eva zal met 
haar parelende spel de juiste klank-
kleuren weten te vinden in deze schil-
derachtige muziek. Echt een kerstca-
deautje, deze even opgewekte als 
melancholische muziek van Tsjaikovski. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625 www.
mosterdzaadje.nl. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. Toegang 
vrij. Na a�oop collecte.  

Pianiste Maria Proko�eva. 
Foto: aangeleverd

Deze week: Bloemen 
en Planten by Stan
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Rudy, papa & Caron

Van harte gefeliciteerd!

24 december 
word jij alweer

Gefeliciteerd�
Rudy, Gijs, 

Jeroen & Caron

LunaLunaLunaLunaLunaLunaLunaLunaLunaLunaLunaLuna
Hieperdepiep hoera

9 jaar

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN 

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109  www.kumarokozijnen.nl

Kumaro, 
kozijnen voor 
het leven

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN
DAKKAPELLEN 
TERRASOVERKAPPINGEN 

• Kunststof Kozijnen • Ramen en Deuren 
• Dakkapellen • Terrasoverkappingen • Beglazing

* KOZIJNENMONTEURS GEZOCHT
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E. Fictoor 
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het sauzen van muren.

                           Vrijblijvend prijsopgave 
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Het is waarJAN
70 jaar 

GEBOREN
Phyllon Riley Humphrey van Duivenvoorde 13 dec 2022
Siem Wesseling 18 dec 2022

Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en

schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35

Haarlem-Waarderpolder

Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en

schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35

Haarlem-Waarderpolder

Een gezond gewicht – het beste 
wapen tegen ziekten (covid-19)

Neem contact op:           Bel 06-18 647 985 of mail naar avenema@cure4life.nl        Meer info: www.cure4life.eu of

Alexia Venema, paramedisch 
natuurgeneeskundig therapeut, 
schrijft over de methode van 
Cure4Life die ze inzet om mensen 
te begeleiden naar een gezond 
gewicht. Zij is aangesloten bij 
de BATC. 

Gedeeltelijke vergoeding via 
Achmea, Zilveren Kruis, FBTO, CZ, 
OHRA, ONVZ, Menzis, nadere
 informatie in het intakegesprek. 

Weet je dat je méér dan twee vliegen in één klap 
slaat als je aan de slag gaat met je overgewicht? 
Met een gezond gewicht zit je – zowel lichamelijk als 
geestelijk - lekkerder in je vel. Ook loop je minder kans 
op een hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol.  
Daarmee verklein je het risico op hart- en vaatziekten, 
diabetes, kanker & alzheimer.

Daardoor ben je beter beschermd tegen virusinfec-
ties, zoals griep- en het coronavirus. De basis voor 
succes? Een gezond eetpatroon. Geen pakjes en 
zakjes uit de supermarkt. Deze producten zijn 
industrieel bewerkt en dienen niet de gezondheid, 
maar vooral het gemak. Ze verteren bovendien snel, 
waardoor je suikerspiegel snel schommelt. Voor je het 
weet snakt je lichaam naar een volgend ‘tussendoor-
tje’. De gevolgen heb je vast zelf al ondervonden. 

Wil je een gezonder gewicht bereiken? En heb 
je daar professionele begeleiding bij nodig? Ik 
werk met de maatwerk programma’s van 
Cure4life. Samen optimaliseren wij je voedings-
patroon en je gezondheid! Zo help ik je op weg 
naar een gezond en blijvend gezond gewicht. 

Resultaat? Een optimaal postuur! Je komt in je 
kracht en wordt fi tter en energieker! 
Je gezondheid verbetert door een betere 
hormonale balans waardoor je tevens op de 
lange termijn, gezonde jaren kunt toevoegen 
aan het ouder worden!

10% kortingscode 
op Vitakruid_Cure4life

Te koop:
Het Haagse kookboek. 560 blz.
Lees kook, bak plezier ook met met 
instructies. 8,-. 
Tel. 06-12547596
Te koop:
Houten kinderspeelgoed: thomas 
de trein, met rails, treintjes, huisjes 
en brug, 15,-.Smoking, als nw., Mt. 
52, 40,-. Libelle bookazines, boek in 
tijdschriftvorm 10 voor 5,-. Tel. 0255-
533375
Aangeboden:
Wellnessgiftcard, waarde 15,-, geldig 
tot 20 augustus 2023. Voor bosje 
bloemen. 
Tel. 023-5370975
Te koop:
Dak�etsstanders 1 of 2 op auto voor 
atb en/of race�ets. Snelle en stabiele 
montage.Incl. stander voorwiel. 9,- 
p.st. Tel. 06-45609565
Te koop:
Jvc cd/dvd speler met aansl.kabels 
+ afstandbed. Aan te sluiten op tv 
voor goed geluid. Incl. cd’s. 12,-. Tel. 
06-45609565
Te koop:
3 sierkussentjes 10,-, fototoestel 50,-, 
4 kunstbloemen grote 50,-, 2 bakken 
3d kerstkaarten 260 st. 135,-. Tel. 
0255-757228

Aangeboden:
Computermeubel met uitschuifblad. 
25,-. Tel. 06-54727319
Gevraagd:
VV SVIJ Zeewijk spaart oud papier, 
inbrengen woensdag van 09.00 tot 
13.00 uur. Kranten, boeken, reclame, 
tijdschriften enz. Tel: 06-45687985

Te koop:
Zeer fraaie bureaustoel, zwart en wat 
chroom. Vraagprijs 35,-. 
Tel. 0255-522269
Te koop:
Boek: bles voor de kop. Geschiedenis 
en volksleven van ijmuiden. 5 euro. 
Tel. 06-15553244

Laat jongeren kennismaken 
met méér cultuur. Ga naar 
cultuurfonds.nl/educatie

Hij kent BOEF...
nu Bowie nog!

Te koop:
 skechers on-the-go heren schoenen. 
Maat 43.5, zwart met veter, helaas 
net te klein gekocht, nieuw, 30,-. Tel. 
06-38406149
Gevraagd:
Agenda van de PostcodeLoterij? 
Wie kan mij helpen hiermee. Tel. 
06-30303007
Te koop:
Luxa�ex mint groen, 2 stuks, smalle 
lamellen, 15,-. Tel. 06-30303007
Te koop:
Qlima petroleum kachel type r 4224s 
tc2 nieuw met 20 liters petroleum er 
bij . 250,-. Tel. 06-11128239
Te koop:
Grenen 5 ladenkast h100xb82xd45 
25,-, 2 gelakte mahonie stoelen met 
nwe rietenzitting, 15,-, pastamachine 
5,-. Tel. 06-51603531
Te koop:
Jvc cd/dvd speler met aansl.kabels 
+ afstandbed. Aan te sluiten op tv 
voor goed geluid. Incl. cd’s. 12,-. Tel. 
06-45609565
Te koop:
3 sierkussentjes 10,-, fototoestel 50,-, 
4 kunstbloemen grote 50,-, 2 bakken 
3d kerstkaarten 260 st. 135,-. Tel. 
0255-757228
Gevraagd:
Pony/Shetlander gezocht als gezel-
schap voor shetlander. Locatie Velser-
broek. Tel: 06-16357778 
Te koop:
Oma�ets 60,-, heren opa�ets 
100,-, alu reformladder 100,-. Tel: 
06-23524668
Te koop:
Dak�etsstanders 1 of 2 op auto voor 
atb en/of race�ets. Snelle en stabiele 
montage.Incl. stander voorwiel. 9,- 
p.st. Tel. 06-45609565
* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 
gewone �etsen. Tel. 06-14069852
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Vandaar dat bedrijfsleider Matijn 
Meinema namens alle 19 vrolijke 
teamleden de boel eens omdraait en 
een bedankje uit laat gaan naar 
iedereen die betrokken is bij De 
Kleine Verhuizer. Zeker naar Peter 

Korpershoek en Mark Wittebrood. Ze 
voelen zich gesteund en worden 
gemotiveerd door alle mensen die 
gebruik hebben gemaakt van hun 
service. ,,Deze mensen hebben hun 
vertrouwen aan ons gegeven, want 

IJmuiden - Het komt niet vaak voor dat het team, eigenlijk allemaal 
vrienden, van een bedrijf de ‘baas’, de klanten en elkaar bedankt en felici-
teert. Nu wel. En dat tekent de sfeer naar elkaar en de klanten toe van De 
kleine Verhuizer. Volgens eigenaar Peter Korpershoek: ,,Sociaal, empa-
thisch en vooral vrolijk verhuizen, ook voor de kleine beurs.’’ Dat werkt. 
Al meer dan 26 jaar en naar volle tevredenheid van alle partijen.

Team en vrienden van De kleine 
Verhuizer zeggen: ‘Dankjewel. Voor alles!’

Sociaal, empathisch en vrolijk verhuizen. Foto: aangeleverd

Er zijn veel mogelijkheden op het 
gebied van keukenrenovatie. Nieuwe 
fronten, werkbladen, aanpassingen 

van kasten en plaatsen van nieuwe 
apparatuur, het kan allemaal. En op 
een voordelige en ook duurzame 

Vertrouwde keuken weer als nieuw
Regio - Meer luxe in de keuken of een andere uitstraling is geen reden 
voor de aanschaf van een nieuwe keuken. De keuken is vaak de spil van 
het huis. Fijn als de keuken naar je wens en smaak is en van alle 
gemakken voorzien. Met een keukenrenovatie wordt de keuken weer 
helemaal up-to-date.

Henk Hoekstra komt graag aan huis. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Afgelopen donderdag-
ochtend ging wethouder Marianne 
Steijn in gesprek met inwoners over 
armoede, waarbij zij fruit uitdeelde. 
Op deze manier werd aandacht 
gevraagd voor de inwoners die 
weinig geld hebben om gezond te 
eten en keuzes moeten maken. Die 
inwoners die hulp vroegen kregen 

meteen een �yer met de contactge-
gevens van het Sociaal Wijkteam. Het 
Sociaal Wijkteam weet waar inwoners 
terechtkunnen voor de hulp die zij 
nodig hebben. Er zijn mooie 
gesprekken gevoerd. Het fruit dat 
over bleef werd in dezelfde kratjes in 
de bibliotheek van IJmuiden en Sluis 
751 geplaatst.

Niet iedereen heeft genoeg
geld om gezond te eten

Het valt niet mee om keuzes te moeten maken en fruit is heel duur. 
Foto: aangeleverd

manier, niet onbelangrijk. Het voor-
deel van een keukenrenovatie ten 
opzichte van een nieuwe keuken is 
dat er bijna geen hak- en breekwerk 
aan te pas komt.

Keukenrenovatie is een feest
Meestal is een renovatie van een 
bestaande keuken veel voordeliger 
dan een nieuwe keuken plaatsen. En 
in bijna alle gevallen is de renovatie 
binnen een dag klaar. 
Henk Hoekstra van De Keukenver-
nieuwers zegt: ,,De renovatie 
uitvoeren is een feest. Ik word er zelf 
ook blij en tevreden van als een klant 
geniet van het eindresultaat. ‘Was dat 
onze oude keuken’? Het herstellen 
van de keuken gebeurt met kwalita-
tief uitstekende (merk) apparatuur en 
materialen.”

Aan huis 
Hoekstra komt zelf langs voor een 
persoonlijk en op maat gemaakt 
advies voor zaken als reparatie, appa-
ratuur, fronten, aanrechtbladen, 
spoelbakken, mengkranen en onder-
delen. Een afspraak maken kan telefo-
nisch (0255-527666) of via de website 
www.dekeukenvernieuwers.nl. 

Kijk vooral op de site voor verdere 
info en mogelijkheden. 

verhuizen staat ergens in de 
bovenste regionen van stressfac-
toren.” Als er dan een bedrijf is dat 
op een vrolijke, gezellige maar 
uiterst professionele de zorg uit 
handen neemt, met ‘bazen’ die 
zorgen dat al die mensen één team 
zijn, dat er een familiegevoel 
ontstaat, dan is dat best iets om 
dankbaar voor te zijn. 
Matijn zegt: ,,Er heerst altijd een 
vrolijke sfeer, onderling en naar de 
klanten toe. En ongeacht de situatie 
want verhuizen is voor veel mensen 
niet altijd leuk. We gaan met een 
glimlach de dag door en helpen de 
klanten op een vrolijke, invoelende 
en persoonlijke manier. Om te 
beginnen behandelen we hun 
spullen alsof ze van onszelf zijn. Dat 
maakt al blij.’’ 
Een paar speerpunten van De kleine 
Verhuizer. Het vrolijke team verhuist 
zowel particulieren als bedrijven met 
drie grote en een aantal kleine 
verhuiswagens. Ze zijn niet alleen 
bekend in de regio maar ook gecer-
ti�ceerd door de brancheorganisatie 
erkende verhuizers. Verhuizen is een 
vak. Ze letten absoluut op duur-
zaamheid, er staat onder andere een 
elektrische verhuiswagen op stapel. 
Hun sociale inslag maakt ze uniek, 
ook mensen met een kleine beurs 
zijn ze net zo vrolijk van dienst. ‘Wie 
goed doet, goed ontmoet’. Dat blijkt 
maar weer. 
Dus namens alle collega’s en 
vrienden: Matijn, Max, Jacqueline, 
Cees, Iliass, Paddel, Quint, Julio, 
Mitchell, Vincent, Orpheo, Sidney, 
Chris, Rory, SvenW, Henderie, 
Thijmen, Averon, Ivey, Carl, Jirayr, 
Mathieu, Miki, Dion, Luca, Bram, 
SvenvdB, Niels, Desmond, Bryan en 
Donny: Bedankt! 









  Redder in nood nu beschikbaar bij Broekhuis! 
   CONTENTSAMENWERKING 

REGIO – Iconisch, indrukwekkend, historisch, hypermodern 
én redder in nood. Het is moeilijk om één woord te vinden 
dat de ID. Buzz samenvat. Schitterend! Misschien is ‘schit-
terend’ wel hét woord dat het beste past bij deze iconi-
sche, indrukwekkende, historische en tegelijkertijd hyper-
moderne bedrijfswagen. Evert Jan van de Kamp (manager 
bedrijfswagen s ) is – op zijn zachtst gezegd – razend enthou-
siast. De fotoshoot bij de reddingsbrigade leverde dan ook 
schitterende foto’s op. 

VOLKSWAGEN ID. 
BUZZ IS  ICONISCH, 
INDRUKWEKKEND, 
HISTORISCH EN 
HYPERMODERN 

“We hebben serieus nog nooit 
zó veel enthousiaste reacties 
gekregen op een bedrijfswa-
gen”, zegt Van de Kamp. “De 
ID. Buzz Cargo, die overigens 
ook als personenbus leverbaar 
is, is prachtig getekend en doet 
sterk denken aan de Volkswa-
gen T1. Deze historische be-
stelbus schetste de Nederland-
se ondernemer Ben Pon in 1947 
toen hij de Volkswagenfabriek 
in Duitsland bezocht. De schets 
die zelfs in het Rijksmuseum 
hangt, leidde tot de iconische 
Transporter bestelbus die uit-
groeide tot een bus met cult-
status.” Van de Kamp ziet dat 
iedereen aanslaat op de fraaie 
lijnen van de ID. Buzz. “Dat za-
gen we al tijdens de eerste pre-
sentatie van de roadshow. Veel 
klanten weten dat er achter de 
schermen al jaren werd gewerkt 
aan het model en zijn lyrisch 
dat de ID. Buzz er nu echt is. 
Dat begrijp ik ook wel, want de 
meeste bedrijfswagens hebben 
een neutraal voorkomen, maar 

met een ID. Buzz Cargo kom je 
écht binnen. Naast de ID. Buzz 
Cargo komt er ook een perso-
nenuitvoering met vijf zitplaat-
sen, volgend jaar is er een – 
verlengde – versie met zeven 
zitplaatsen beschikbaar. De in-
troductie van de personenuit-
voering bestaat uit de zeer rijk 
uitgeruste ID. Buzz 1st en 1st 
Max uitvoering.”

Custom made
Eindelijk een bus die anders is. 
Dat verklaart volgens Van de 
Kamp de enorme belangstel-
ling. “Natuurlijk gaat het om de 
belijning, de looks van deze be-
drijfswagen. Maar klanten kun-
nen kiezen voor een custom 
made wrapping zodat je ook 
écht iets unieks hebt. Zo heb-
ben we de ID. Buzz onder meer 
al verkocht aan een reisbureau 
en zonnestudio. Dat was vroe-
ger ondenkbaar, omdat voor-
al zzp’ers de bus voor prakti-
sche doeleinden gebruiken. Nu 
zien andere ondernemers ook 
de waarde in van een zo’n bij-
zondere wagen. Vroeger wa-
ren auto’s uniek qua vorm en 
wist je precies welk lijnenspel 
bij welk merk hoorde. 

Nu zien andere 
ondernemers 
ook de waarde 
in van een zo’n 
bijzondere 
wagen

Toen de luchttunnel zijn intre-
de deed en alle auto’s aerody-
namisch moesten zijn, zijn alle 
modellen steeds meer op el-
kaar gaan lijken. Daarom is de 
ID. Buzz óók bijzonder. Hij on-

derscheidt zichzelf echt door 
zijn fraaie uiterlijk. Daarnaast 
kunnen we ook de laadruim-
te custom made maken met 
de gewenste Sortimo inrich-
ting van Broekhuis Carplus. 
Een schilder wil weer een an-
dere binnenkant dan een tim-
merman, die misschien wel 
een werkplek met stroomaan-
sluitingen in z’n bedrijfswa-
gen wil.”

Elektrisch 
De ID. Buzz Cargo is 100% 
elektrisch. “Veel onderne-
mers willen mee met hun tijd 
en rijden graag elektrisch, al-
leen de beperkte actieradius 
van veel elektrische bedrijfs-
wagens hield ze tegen. Met de 
ID. Buzz heb je een actieradius 
van zo’n 420 km WLTP en dat is 
aanzienlijk meer dan wat ande-
re merken bieden. Dat maakt 
het ook interessant om nu voor 
de ID. Buzz te kiezen. 

Daarom komen 
wij ook met de 
ID. Buzz naar 
ondernemers toe

We begrijpen dat sommige on-
dernemers het zó druk hebben 
dat er nauwelijks tijd is om naar 

een showroom te komen. Daar-
om komen wij ook met de ID. 
Buzz naar ondernemers toe 
waar ze in hun eigen omge-
ving beleven wat de ID. Buzz 
allemaal te bieden heeft. Tij-
dens corona hebben we ook 
onze klanten bezocht en dat 
werd zeer gewaardeerd.”

Broekhuis 
Broekhuis – een derde gene-
ratie familiebedrijf – bestaat 
dit jaar maar liefst negentig 
jaar en dat werd eind augus-
tus voor alle vestigingen/be-
drijfsactiviteiten uit Noord Hol-
land groots gevierd in Alkmaar. 
“In die negentig jaar hebben 
we onze werkzaamheden fl ink 
uitgebreid. Je kunt bij ons te-
recht voor negentien mer-

ken personenauto’s, zes mer-
ken bedrijfswagens, campers, 
maar ook fi etsen. We zijn thuis 
in (private) lease, fi nancierin-
gen en verzekeringen, verhuur, 
bedrijfswageninrichtingen en 
schadeherstel. Je kunt bij ons 
dus terecht voor een compleet 
mobiliteitsplan. De reddings-
brigade is ook een klant van 
ons en daarom hebben we daar 
een schitterende fotoshoot ge-
daan. Broekhuis: ‘uw redder in 
nood’, voor ondernemers die 
een bijzondere, elektrische be-
drijfswagen zoeken. Mooie slo-
gan, toch?”

Kijk voor meer informatie 
op www.broekhuis.nl.  

■ Het team van Broekhuis en de Reddingsbrigade. (FOTO’S: BROEKHUIS)

■ Klanten kunnen kiezen voor een custom made wrapping. 

■ Iconisch, indrukwekkend, historisch, hypermodern én redder in nood. 

■ Eindelijk een bus die anders is. 

■ De fotoshoot bij de reddingsbrigade leverde schitterende foto’s op. 
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Velsen - De Summer Park Sessions, 
hét culturele festival van de regio, 
komt in september 2023 terug. Na 
twee succesvolle edities in 2021 en 
2022 kon de organisatie niet anders 
dan deze nieuwe traditie voortzetten. 
,,Toch was het nog spannend’’,  
vertelt Maarten Redeker, producent 
en initiatiefnemer van het Festival. 
,,De afgelopen maanden is er geëva-
lueerd, er is gepraat met de 
gemeente Velsen, met professionele 
instellingen als de Stadsschouwburg 
& Filmtheater Velsen en met een 
aantal culturele organisaties zelf. Er is 
gepuzzeld met de �nanciën, met een 
lange termijn visie en met de ambitie 
van het festival.’’

Succes
Afgelopen jaar bezochten ruim 4200 
mensen het festival in Park Velser-
beek. Kinderen genoten op het grote 
kinderterrein, streekproducten 
waren verkrijgbaar op de culturele 
markt en op het podium traden meer 
dan 600 leden en leerlingen van 
culturele organisaties op. Er was eten 
en drinken te bestellen en ook kon 
publiek participeren door deel te 
nemen aan culturele en sportieve 
workshops.

Ambitie 
,,Komend jaar hopen we de 5000e 
gast te ontvangen, een tweede 
podium te bouwen, naast organisa-
ties uit Velsen ook regionale organi-

saties uit de hele regio IJmond te 
ontvangen, alternatieve bandjes een 
podium te bieden en ook overdag 
professionals te programmeren’’, 
aldus Redeker. ,,We hopen op een 
ruimer aanbod op onze markt, 
kinderterrein, workshops en food-
court. We maken de stappen die 
onze �nanciën aankunnen om zo de 
komende jaren door te groeien naar 
dé uitmarkt van de regio IJmond.’’ 
Vanaf half januari kan de organisatie 
de data bekend maken. Daarna 
kunnen bedrijven, organisaties en 
instellingen zich inschrijven en 
aanmelden voor een plekje op het 
terrein. Zeker zijn van een aanmel-
ding mail dan vast naar 
info@summerparksessions.nl. 

Cultureel Kerstcadeau: 
De Summer Park Sessions

Foto: aangeleverd

IJmuiden - VV IJmuiden kijkt terug 
en ook een beetje vooruit zo aan 
het eind van het jaar. Een jaar 
waarin veel is gebeurd. Het is de 
eerste kerstgroet vanuit het nieuwe 
bestuur. Tijdens de ALV in 
november zijn wat nieuwe 
bestuursleden benoemd en enkele 
anderen afgetreden. Via deze weg 
worden Michel Spierenburg, Stefan 
Meijvogel, Gianvittorio Zandonà en 
Mike van der Vlis bedankt voor hun 
inzet voor de club in de afgelopen 
jaren. Het nieuwe hoofdbestuur 
bestaat uit: Nathanael Korf (voor-
zitter en voetbalzaken), René van 
der Plas (secretaris), Edwin Eefting 
(penningmeester), Martijn 
Gunneman (kantinezaken), Wietze 
de Jong (Jeugdzaken) en Arnold 
van Hoo� (vice-voorzitter). Begin 
volgend jaar worden zij verder voor-
gesteld en wordt vertelt hoe zij hun 
rol gaan invullen. Eén van de hoog-
tepunten van afgelopen jaar was 
toch wel dat er weer gewoon kon 
worden gevoetbald en dat er een 
drankje kon worden gehaald in de 
kantine zonder mondkapje of 
andere maatregelen. Want: 
,,Covid-19 bestaat nog steeds, maar 
kennelijk hebben we er mee leren 

leven en nu het grootste deel van 
Nederland gevaccineerd is, is 
Covid-19 gewoon één van de 
virussen die je kunt oplopen, net als 
griep en verkoudheid. En dus 
herkenden we onze club eindelijk 
weer een beetje, met gezelligheid 
in de kantine, sportieve prestaties 
op het veld en leuke feesten. In 
deze laatste categorie moeten we 
zeker de zeer geslaagde familiedag 
en het Moulin Rouge feest noemen.’’ 
Andere memorabele feiten: ,,Met de 
Grote Clubactie krijgen we het voor 
elkaar om jaar-op-jaar een record-
opbrengst voor de club binnen te 
halen. Ook in 2022 was dit weer 
ruim meer dan 2021. Grote compli-
menten en dank aan iedereen die 
daaraan heeft bijgedragen! Ander 
hoogtepunt was dat we eindelijk 
ons langverwachte kunstgrasveld 
hebben gekregen. Dit hebben we 
eind oktober in gebruik kunnen 
nemen en op 3 december is het 
veld o�cieel geopend door 
wethouder Steijn, oud-voorzitter 
Michel Spierenburg en voorzitter 
Nathanael Korf.’’ Het nieuwe bestuur 
zegt verder: ,,Helaas kent 2022 ook 
dieptepunten, waaronder het over-
lijden van enkele leden. We hebben 

De allerbeste wensen van
Voetbal Vereniging IJmuiden

daar al tijdens de ALV bij stilgestaan, 
maar het overlijden van erelid Zeeg 
Vlieland verdient in deze terugblik 
zeker de aandacht.’’

Zin in 2023
,,Als nieuw bestuur hebben we heel 
veel zin in 2023. Er staan weer 
mooie feesten op de planning en 
we zien uit naar alle mooie spor-
tieve prestaties. Daarnaast hopen 
we natuurlijk dat ook in 2023 
iedereen zich helemaal thuis voelt 
bij de club! Dát iedereen zich thuis 
voelt, komt omdat de club 
gedragen wordt door jullie, onze 
vele vrijwilligers! Zonder jullie inzet 
kan de club niet bestaan en daar 
zijn we ons zeer van bewust!” Om 
hun dank te laten zien, staat er voor 
iedere vrijwilliger een kleine attentie 
klaar bij de Drankenier op de Noor-
darcade (Lange Nieuwstraat 183). 
Dit kan tijdens de openingstijden 
van de winkel worden opgehaald 
vanaf maandag 19 december tot en 
met zaterdag 31 december. Op 
zaterdag 7 januari 2023 tussen 
14.00 tot 16.00 uur houdt de vereni-
ging haar traditionele 
nieuwjaarsborrel.
Tot slot: ,,Het bestuur van VV 
IJmuiden wenst iedereen �jne feest-
dagen en een gezond en gelukkig 
2023!! Laten we er samen weer een 
mooi jaar van maken.’’ 

VV IJmuiden wenst iedereen �jne feestdagen. Foto: aangeleverd

IJmuiden -Johan van den Nieuwen-
boer, al jarenlang lid van ABC Kops 
IJmuiden, is afgelopen zaterdag 
geslaagd voor zijn 2e zwarte band in 
de Japanse gevechtskunst Aikido. Hij 
legde zijn examen af met een posi-
tieve waardering van de Nationale 
Gradencommissie van de Judo Bond 
Nederland. Ook trainer Bent Bervoets, 
zelf 4e dan, vond het een mooi tech-
nisch examen, waarin Johan een 
goed gebruik van zijn energie (Japans 
ki) liet zien, waardoor het een mooie 
dynamische demonstratie van zijn 
Aikido-vaardigheid werd. Aikido is de 

ideale versie van Judo, waarbij onge-
wapend, maar ook gewapend met 
houten dolk, stok of zwaard wordt 
aangevallen. De verdediger beweegt 
zich daadkrachtig met spiraalvormige 
bewegingen om de aanval 
ontspannen, maar wel e�ciënt 
(Japans ai) af te leiden naar een worp 
of controleklem. De trainingen 
vereisen een goede inzet en samen-
werking van de hele groep, waardoor 
nu al meer dan de helft een 1e of 2e 
dan heeft behaald. Een mooi resul-
taat! (Trainingen vrijdag om 19.30 uur 
bij ABC Kops IJmuiden.)

Geslaagd voor 2e Dan Aikido

Links trainer Bent Bervoets, rechts mét 
diploma Johan van den Nieuwenboer. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Afgelopen zondag, 18 
december 2022, werd voor de vierde 
keer het Scholenbadmintontoernooi 
georganiseerd door Badmintonclub 
Velsen in Sporthal Oost. Met maar 
liefst 140 deelnemende kinderen het 
succesvolste schoolbadmintontoer-
nooi tot nu toe.  Nooit eerder deden 
er zo veel kinderen mee. De afge-
lopen maanden zijn er veel clinics 
gegeven op diverse basisscholen 
tijdens de gymles. Dat heeft zeker het 
enthousiasme aangewakkerd bij de 
kinderen en was afgelopen zondag 
terug te zien in de hal. Zo deed de 
Bosbeekschool mee met maar liefst 
10 verschillende teams, met in totaal 
meer dan 40 kinderen. Dit was dan 
ook de school met de meeste inschrij-
vingen. Na de gezamenlijke warming-
up in de ochtend gingen de 
wedstrijden van start. Gedurende de 

dag werd er fanatiek (en sportief ) 
gestreden om de prijzen. Na a�oop 
vond er een demowedstrijd plaats 
van spelers van BC Velsen en werd de 
dag afgesloten. Alle kinderen gingen 
na a�oop naar huis met een goed 
gevulde goodiebag en sommigen 
zelfs met een mooie beker. Het was 
een zeer geslaagde dag, waarbij 
iedereen volop van het badmin-
tonnen genoot. Uiteraard kon het 
toernooi alleen doorgaan dankzij de 
inspanning van de vele vrijwilligers 
van B.C. Velsen. Die deze dag niet 
alleen naast de banen stonden om de 
wedstrijden in goede banen te 
leiden, maar ook achter de wedstrijd-
tafel. Ook de inzet van de vakleer-
krachten en Sportloket Velsen werd 
door ons zeer gewaardeerd. Wij 
kijken terug op alweer een succesvol 
schoolbadmintontoernooi.

Schoolbadmintontoernooi
Nooit eerder deden er zo veel kinderen mee. Foto: aangeleverd

IJmuiden - In de meeste competi-
ties is na een aantal rondes wel 
duidelijk wie de kampioens- en 
degradatiekandidaten zijn. Zo niet 
bij het provinciale viertal van 
Damclub IJmuiden (DCIJ). Na een 
gelijkspel en een nederlaag leek het 
een verloren seizoen voor de IJmui-
denaren. De ommekeer kwam in 
Purmerend, waar DCIJ met 0-8 
uithaalde. Toen de concurrentie 
punten liet liggen, ontstond de 
bijzondere situatie waarin alle zes 
teams drie punten uit drie 

wedstrijden hebben. Dankzij de 
monsterscore gaan de IJmuide-
naren nu op doelsaldo aan kop. Op 
de clubavond hebben de topsco-
rers van het schooldamtoernooi 
inmiddels de helft van de ‘paspoort-
lessen’ achter de rug. Na nog drie 
lessen volgen een examen en een 
simultaan van de jeugdkampioen. 
Bij de competitie is er bij de meer 
dan 25 deelnemers inmiddels een 
kopgroepje ontstaan. Nieuwkomers 
Nathan en Bjarne hebben brutaal 
de leiding genomen en krijgen 

DCIJ-nieuws: Provinciaal 
viertal vanuit het niets aan kop

vooral tegenstand van jeugdleden 
Alex, Youssef, Malak en Jens. Bij de 
volwassenen wist jeugdlid Jens 
Mischke wederom een goed resul-
taat te behalen. Tegen jeugdleid-
ster Nicole Schouten wist hij met 
een Ghestem-doorstoot remise af 
te dwingen. Jan-Maarten Koorn liet 
in een bekende opening zijn volle-
dige linkervleugel staan tegen 
Martin van Dijk. Nadat hij de 
controle over zijn rechtervleugel 
verloor, moest Koorn alsnog op 
links spelen en liep hij snel vast. 
Cees van der Vlis leek kansen te 
krijgen, maar was na een door-
braakcombinatie van Bram van 
Bakel blij met een puntendeling.
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Een knotsgek avontuur waarin de 
kerstman Sara aanreed en zij daarom 
zijn taak op zich moest nemen. Maar 
Sara was net gescheiden verklaard 
en was niet in staat om deze taak uit 
te voeren. Zij bedacht een plan en 
dat zorgde voor opschudding en 
hilariteit. Uiteraard kwam alles goed, 
het is tenslotte bijna kerst. De hoofd-
rollen werden grotendeels vertolkt 

door het enthousiaste docenten-
team. De dansleerlingen straalden in 
hun choreogra�eën, net als de gast-
groepen van de Beekvlietschool en 
Dansstudio Michelle, de nieuwste 
samenwerkingspartner van Dance-
Works. Er werd genoten, zowel op 
het toneel als in de zaal! DanceWorks 
heeft hiermee weer een mooi visite-
kaartje afgegeven.

‘De Santa klus’ van DanceWorks
IJmuiden - Afgelopen zaterdag betrok DanceWorks , de dansafdeling van 
KunstForm Velsen, voor de tweede keer in ruim een maand tijd de Stads-
schouwburg Velsen. Dit maal voor hun kerstshow ‘De Santa klus’.

Een knotsgek avontuur dat natuurlijk goed a�iep. Foto: Mattijs Kuiper

Door Ingeborg Baumann

De aanmerkelijke verbetering was in 
mooie samenwerking tussen Winkel-
stichting Plein 1945, de ondernemers 
aan het Plein 1945 en de gemeente 
Velsen. De uitvoering werd verricht 
door, vanzelfsprekend, lokale onder-
nemers. Menger Bouw BV en 
Letterop Reklame. Wethouder Jeroen 
Verwoort vond het weer een feest-
moment. ,,Het Marktplein is mooi, 
hier is het nu mooi, nu de rest van de 

Lange Nieuwstraat nog. Bewijs ook 
dat je met samenwerking ver komt.’’ 
Voorzitter Winkelstichting Plein 1945 
Arjen Verkaik houdt volgens 
Verwoort niet zo van spreken in het 
openbaar maar raakt zijn zegje toch 
aardig kwijt: ,,Normaal werkt de 
Gemeente Velsen tegen maar nu 
kregen we ondersteuning. We 
hebben gezamenlijk een dood paard 
gereanimeerd.’’ Citymarketeer Friso 
Huizinga schudt ter plekke een 
pakkende slogan uit de mouw van 

zijn winterjas: ,,Mooi voorbeeld van 
‘co-lokaal-creatie’.’’ 

Uniformiteit
Het ontwerp van de luifels is van 
Edith van Beek, de spil van Koester 
media. Een duizendpoot: zij is hoofd-
redacteur, artdirector, gra�sch 
ontwerper. Onder andere. En blijk-
baar ook diplomatiek onderhande-
laar want het was best een klus om 
alle partijen met de neus dezelfde 
kant op te krijgen. ,,Het bleek een 
ambitieus plan om te komen tot dit 
resultaat en dat iedereen tevreden is. 
Nu is het veel minder rommelig 
terwijl iedere ondernemer toch het 
eigen logo kon behouden. Want dat 
is natuurlijk het letterlijke uithang-
bord. Maar op deze manier is er toch 
uniformiteit.’’

Herkenbaarheid
Linda Koster, Koster Brillen, voor 
wiens deur de ‘onthulling’ plaatsvond 
is uiteindelijk ook helemaal blij. ,,We 
hebben even een moeilijk aanloopje 
gehad, de communicatie was karig 
en in het begin was ik het niet met 
de wensen van de gemeente eens. 
Maar Edith heeft het goed opgepakt, 
ons onze wensen laten uiten en het 
resultaat is stijlvol terwijl we toch 
herkenbaar zijn.’’ De bubbels worden 
opengetrokken en die blijken zelfs in 
ijzige kou prima te smaken. 

IJmuiden - Enige tijd geleden alweer zijn aan het Plein 1945 de winkellui-
fels vervangen. De o�ciële onthulling liet even op zich wachten maar 
vond dan toch afgelopen zaterdag plaats. 

Allemaal dezelfde luifel met 
behoud van eigen gezicht

Uiteindelijk is iedereen blij met het resultaat. Foto: Sasja Schoonderbeek

LEZERSPOST

,, Graag pak ik deze kans om mijn belevingen te delen op 
de Silja Europa; de noodopvangboot van COA. Ongeveer 
vier weken geleden ben ik hier komen werken. De bewo-
ners, medewerkers, crew, beveiliging en vrijwilligers 
hebben mij verrast met hun openheid en hun vermogen 
om zich in andere gedachtegangen te verplaatsten. Want 
die zijn hier natuurlijk genoeg! Met zo veel verschillende 
achtergronden was ik in mijn eerste week heel benieuwd 
wat ik tegen zou komen... En wat ik tegen kwam was 
bereidwilligheid. Of ik nu hulp nodig had met tillen van 
gedoneerde kleding, of het helpen begrijpen wat iemand 
in de gang tegen mij zei die geen Engels sprak, meteen 
kwam de eerste persoon in de buurt te hulp.
De locatie is er nog betrekkelijk kort. Toch is er al veel 
opgestart om de mensen die hier in afwachting op een 
veilig thuis verblijven, a�eiding van hun gedachten te 
helpen krijgen. Zo zie ik steeds meer vrijwilligers die met 
groot enthousiasme Nederlandse les komen geven ter 
voorbereiding van het Inburgering programma dat de 
bewoners later gaan volgen. En om weer wat lekkerder in 
hun lijf te komen zitten hebben mijn collega woonbege-
leiders sportlessen in de Sporthal in Beverwijk geregeld, 
wekelijks! Er wordt voorgelezen aan de kinderen in het 
Nederlands, dat kunnen ze zeker nog niet allemaal 
verstaan maar het zou je verbazen hoe snel kinderen een 
nieuwe taal oppakken en de ouders pikken er ook wat 

van op. Ook de sfeer die gecreëerd wordt bij het voor-
lezen; gezellig, ontspannen, met aandacht is zo mooi om 
te zien. Er is een groep bewoners die buiten met zakken 
en prikstokken vuil gaan ruimen uit bosjes en plant-
soenen. Zo komen mensen met elkaar in contact en 
tegelijkertijd kunnen ze al hun vragen over dit land 
stellen aan de begeleider die mee gaat.
Sinterklaas... De kinderen stonden met open mondjes te 
kijken naar het cadeautje dat hen gegeven werd. Wat zou 
ik ze graag verder verwennen, want eigendommen 
hebben ze natuurlijk maar heel weinig.
Het contact met Velsen gaat goed! Er was veel onrust 
toen de boot was aangekondigd, het was ook geen klein 
projectje. De keren dat ik onlangs in de vergadering heb 
aangesloten waarbij bewoners uit Velsen hun belevingen 
kwamen delen over onze bewoners, kwam ik geen 
protest meer maar interesse en betrokkenheid tegen. Het 
loopt steeds beter. Dit is een veilige plek. Ik ben zo blij 
mee te mogen helpen om deze mensen, die van ver met 
veel heftige herinneringen hier heen zijn gekomen rust 
te geven. Een adempauze.

Wat mooi dat ik dit hier mag delen!’’

Daphne Dinesha Korver, 
managementassistent op de Silja Europa.

Het werd tijd voor Van der Linde om 
de Tandprothetische Praktijk over te 
dragen, hij werkt al sinds 1984 in zijn 
eigen praktijk en heeft daar een heel 
eigen draai aan gegeven. Dat blijft 
allemaal hetzelfde en vertrouwd. 
Alles wordt onder één dak geregeld, 
besproken en gemaakt. Eerst wordt 
in samenspraak met de klant een 
behandelingsplan samengesteld en 
dan wordt de gebitsprothese 
gemaakt door, vanaf 1 januari 2023, 
Joel Stoops en zijn team. Precies 
zoals jij het graag wil en heel 
natuurlijk.

Nazorg
Uiteraard is de nazorg ook heel 
belangrijk. Tijdens het revalidatie-

proces wordt heel nauw contact 
gehouden met de client. Zo wordt 
ook het slinken van de kaak, een veel 
voorkomend probleem, goed in de 
gaten gehouden en wordt het gebit 
zo nodig aangepast. Stoops heeft 
dezelfde insteek als het gaat om een 
gebitsprothese als Van der Linde. ,,Ik 
wil gewoon dat mensen weer spon-
taan kunnen lachen, een heerlijke 
glimlach kunnen tonen. Zich niet 
schamen of onbehaaglijk voelen. Dat 
is toch belangrijk? Een kunstgebit dat 
prachtig oogt en vooral ook comfor-
tabel draagt; dat is een waar 
kunstwerk.’’ 
Planetenweg 52, 1973 BH IJmuiden, 
tel: 0255-520035. https://www.kunst-
gebitservice.info/.

Tandprothetische Praktijk van der 
Linde gaat door met Joël Stoops
Regio- Per 1 januari 2023 stopt Fred van der Linde na 40 jaar met zijn 
praktijk en deze wordt overgenomen door Joël Stoops. Stoops heeft 20 
jaar ervaring, het beroep is met de paplepel ingegoten door zijn vader 
die ook een kunstgebittenspecialist was. Alles blijft bij hetzelfde, perso-
neel, de kwaliteit en de persoonlijk gerichte service. Ook het vrijblijvend 
binnenlopen zonder afspraak.

Van der Linde draagt de praktijk met een goed gevoel over aan Joel Stoops.
Foto: aangeleverd

Foto: Erik Baalbergen
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En tóch was het leuk op Plein 1945
Uiteindelijk wordt er toch gedanst en kijken ouders en grootouders trost toe. Foto: Erik Baalbergen   

Vervolg van voorpagina.

Spijt heeft niemand
De Santa Kids Games zijn bedacht en 
georganiseerd door de Rotary Club 
Velsen. En het was ook een heel leuk 
idee, met spelletjes, gezelligheid, 
dansjes en alle kinderen gestoken in 
een kerstmannen- of vrouwen pakje. 
Die kunnen ze dan mooi bewaren tot 
volgend jaar want: ,,Het is niet 
geworden wat we gehoopt hadden, 
maar de kinderen hebben genoten’’, 
ziet Leonie van der Linden van de 
Rotary Club Velsen. Spijt van het idee 
heeft niemand. Spijt dat de ijsbaan 
op Plein 1945 er niet ligt ook niet. ,,In 
eerste instantie het idee van de 
Rotary Club Velsen ja. Maar op een 
gegeven moment zeiden we dat we 
het niet konden maken een energie 
slurpende ijsbaan neer te zetten in 
deze tijd van bezuinigen en energie-
schaarste. Daarom hebben we 

gekozen voor een alternatief dat 
geen impact op het milieu heeft en 
toch voor iedereen leuk is.’’,  zegt 
Leonie, ondanks kou en veel laagjes 
kleding opvallend soepeltjes 
meedansend met de muziek uit de 
speakers. Vandaar ook die Santa Kids 
Games, eerder werd een run georga-
niseerd maar dan krijg je niet 
iedereen tegelijk op één plek en dat 
was juist de bedoeling. Achteraf weer 
een prima besluit want een Run had 
absoluut gezorgd voor ongelukken. 

Best genoten
Uiteindelijk viel het allemaal nogal 
mee, ondanks de begrijpelijke lage 
opkomst. Is het niet de Dickens sfeer 
die publiek en organisatoren voor 
ogen hadden, ‘verpest’ is de dag nu 
ook weer niet.  Er zouden zo’n 25 
kramen staan van de eigen winke-
liers en uiteindelijk werden dat er 20. 
Vooral omdat er geen personeel was, 

een bekend probleem en winkeliers 
kunnen zich niet in tweeën splitsen. 
De gladheid op zowel Marktplein en 
Plein 1945 is verholpen door én de 
ondernemers die eigenhandig met 
zout hebben gestrooid en de in 
allerijl opgeroepen extra strooi-
ronde van HVC. De Lange Nieuw-
straat was redelijk begaanbaar. Als 
je die eenmaal had bereikt natuur-
lijk. En als de wel aanwezige 
kinderen inderdaad een kleiner 
opgezet dansje doen in plaats van 
een spectaculaire �ashmob, stralen 
die gezichtjes net zo goed en wordt 
er ge�lmd door trotse ouder en 
opa’s en oma’s. De kinderen worden 
opgezweept door Jolein Dans en 
Balletstudio (Santpoort) en er zal 
nog nooit zo tof gedanst zijn op 
‘Last Christmas’. Vooral een klein 
jongetje vooraan is om op te eten 
en koud en glad of niet, die pret, 
daar gaat het toch om? 

Door Raimond Bos

Niet alleen in Velsen, maar in het hele 
land vonden vorige week donderdag 

naturalisatieceremonies plaats. De 
datum 15 december is niet toevallig 
gekozen. Het is de datum waarop 
koningin Juliana in 1954 het Statuut 

voor het Koninkrijk der Nederlanden 
ondertekende. Sindsdien staat 15 
december bekend als Koninkrijksdag 
en vanaf 2006 is het tevens de Natura-
lisatiedag. Een feestelijk moment voor 
de betrokkenen, die hier al geruime 
tijd naartoe leven. Of, zoals Sebastian 
Dinjens het beschreef in zijn 
openingswoorden: ,,Een enorme mijl-
paal.’’ Hij stond kort stil bij het traject 
dat zij hebben moeten doorlopen 

voordat ze tot Nederlander genatura-
liseerd konden worden, zoals het 
aanleren van onze taal en het wennen 
aan de Nederlandse cultuur. ,,Daar 
heb ik heel veel respect voor’’, aldus 
Dinjens. De groep is zeer divers en dat 
geldt ook voor de redenen die deze 
mensen hebben gehad om hun thuis-
land te verlaten. De locoburge-
meester vertelde dat hij zelf half 
Amerikaans is en maakte een vergelij-
king met de groep nieuwe Velsenaren: 
,,Het hart blijft altijd een beetje in het 
buitenland.’’

Eed of belofte
Daarna was het voor de genodigden 
tijd om de eed of belofte af te leggen. 
Dat nog niet iedereen de Nederlandse 
taal goed onder de knie heeft, bleek 
al snel. Nadat Dinjens de eerste naam 
had genoemd met het verzoek om 
naar voren te komen, gebeurde er 
niets. Pas toen iemand anders uit het 
gezelschap iets in�uisterde, begreep 
de betrokkene wat er van haar 
verwacht werd. Het o�ciële moment 
van de naturalisatieceremonie bestaat 
uit het a�eggen van de eed of belofte, 
als volgt: ,,Ik zweer dat ik de grond-
wettelijke orde van het Koninkrijk der 
Nederlanden, haar vrijheden en 
rechten respecteer. En zweer de 
plichten die het staatsburgerschap 
met zich meebrengt getrouw te 
vervullen.’’ Hierna volgt: ,,Zo waarlijk 
helpe mij God almachtig.’’ Wie niet 
gelovig is, legt de belofte af en beves-
tigt dit met: ,,Dat verklaar en beloof 
ik.’’ Alle betrokkenen kregen vervol-
gens een bos bloemen en een inge-

lijst document als bewijs van hun 
Nederlanderschap. Voor twee kleine 
kinderen in de groep had Dinjens 
bovendien nog een klein presentje.

Twaalf verschillende landen
De groep bestond uit 31 Naturali-
santen, waaronder vijf gezinnen. Ze 
komen uit twaalf verschillende 
landen. Hoewel de woorden van 
Dinjens niet door iedereen volledig 
werden begrepen en ook het 
uitspreken van de eed of belofte in 
onze taal sommigen de nodige 
moeite kostte, is voor ieder van hen 
wel goed duidelijk wat de ceremonie 
precies inhoudt en waarmee ze feite-
lijk akkoord gaan. Dinjens: ,,Deze 
mensen zijn door genoeg hoepeltjes 
gegaan om uiteindelijk hier te komen. 
Ze hebben bijvoorbeeld allemaal een 
uitgebreid persoonlijk informatiege-
sprek gevoerd, waarin uitgelegd werd 
wat het Nederlanderschap inhoudt. 
Waar nodig wordt zo’n gesprek met 
een tolk erbij gevoerd. Na dat gesprek 
wordt de aanvraag ingediend en dan 
moeten ze nog een jaar wachten.’’ De 
locoburgemeester maakte gelijk van 
de gelegenheid gebruik om de groep 
aan te moedigen deel te nemen aan 
de democratie: ,,U tekent vandaag 
een verklaring van verbondenheid. 
Nederland is een democratie vanaf 
vandaag kunt u meestemmen.’’ Hij 
benadrukte daarbij het basisprincipe 
van onze grondwet, waarin is bepaald 
dat iedereen gelijk is. ,,U belooft 
vandaag dat u die gelijkwaardigheid 
zult ondersteunen en uitdragen.’’

Na a�oop van de ceremonie werd een groepsfoto gemaakt. Foto: Bos Media Services

Deze Velsenaren hebben vanaf 
nu de Nederlandse nationaliteit
Velsen - Kameroen, Bulgarije, India, Turkije. Uit deze en nog veel meer 
landen komen de inwoners van Velsen die vorige week de eed of belofte 
a�egden. Ze sloten daarmee het naturalisatieproces af en mogen zich 
vanaf nu o�cieel Nederlander noemen. Tegenover locoburgemeester 
Sebastian Dinjens verklaarden ze plechtig onze grondwet te zullen 
respecteren.

IJmuiden - Vanaf dinsdag 17 januari 
komt Filmtheater Velsen wekelijks 
met De Cappuccino Film: een kwali-
teits�lm op de dinsdagmiddag 14:00, 
inclusief gratis kopje ko�e of thee. 
Met De Cappuccino Film geeft het 
Filmtheater de ideale gelegenheid 
om de doordeweekse middag voor 
een voordelige prijs meer kleur te 
geven én om op de hoogte te blijven 
van het mooiste nieuwe �lmaanbod. 
De speciaal geselecteerde �lms voor 
De Cappuccino Film zijn geschikt 
voor een breed publiek en ideaal 
voor een doordeweeks uitje. Zo trapt 
de reeks op dinsdag 17 januari 14.00 
uur af met de bejubelde �lm Rose. In 
dit Deense feelgood drama reist een 
vrouw met schizofrenie samen met 
haar zus en zwager naar Parijs om 

verloren herinneringen op te halen. 
Rose is hartverwarmend en stemt tot 
nadenken, De �lm scoorde al hoog 
tijdens de afgelopen editie van Film 
By The Sea in Vlissingen en won de 
publieksprijs op de �lmfestivals van 
Leiden en Leeuwarden. Filmbezoe-
kers kunnen De Cappuccino Film 
voorafgaand of na de �lm ook 
combineren met een high-tea in de 
foyer. Een extra gelegenheid om nog 
even na te praten. Een kaartje voor 
De Cappuccino Film bedraagt 10 
euro en is inclusief een kopje ko�e 
of thee voorafgaand aan de �lm. 
Meer informatie over de eerste drie 
�lms van De Cappuccino Film is te 
vinden op https://stadsschouwburg-
velsen.nl/programma?tags=cappucci
no+�lm. 

Filmtheater Velsen komt met 
wekelijkse ‘De Cappuccino Film’

Cursusprogramma Vereniging 
Santpoorts Belang 
Santpoort-Zuid - Vereniging Santpoorts Belang heeft weer een mooi 
programma samengesteld met meer dan 120 cursussen op velerlei 
gebied.  Zoals talen, beweegcursussen, kunstgeschiedenis, literatuur, 
bridgecursussen, kookcursussen, informatica en diverse creatieve 
cursussen. Ook worden er tien lezingen met uiteenlopende onderwerpen 
aangeboden en diverse andere activiteiten, zoals bridgedrives op woens-
dagavond en maandag- en vrijdagmiddag en de Kunstbus, de Open Tafel, 
die elke twee weken wordt georganiseerd, �lmmiddagen en het Repair 
Café elke tweede zaterdagmiddag van de maand. Er valt weer veel te 
beleven. Een breed aanbod, voor elk wat wils. U kunt zich via de website 
www.santpoortsbelang.nl inschrijven. Ter gelegenheid van het nieuwe 
cursusseizoen 2022-2023 organiseert Santpoorts Belang op zaterdag 20 
augustus 2022 van 14.00 tot 16.00 uur haar jaarlijkse Open Huys. Het 
adres is: ’t Brederode Huys, Blekersveld 50, 2082 EK Santpoort Zuid. U 
bent van harte welkom.
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te strak zitten 134 schuif 135 keukengerei 137 wondvocht 138 contra 140 kaartspel 143 longkwaal 146 binnenplaats 147 zaadje 148 slee 149 oplawaai 150
dichterbij 152 Franse badplaats 153 echtgenote 154 aanvang 156 mountainbike 158 annexus 159 zinken emmer 160 Spaanse titel 161 gebouw in Amsterdam
162 keuzelijst 164 doctor 165 Britse omroep 167 toonbank 169 nevel 171 Ierland 173 glazen proefbuisje 175 mannelijke geit 176 Chinese munt 179 kinderdoek
182 deurraampje 183 benul 185 houtsoort 187 strijdgewoel 188 elk 190 hoofdstad van Portugal 192 secretaris-generaal 193 Friese sport 197 landbouwwerktuig
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zangkunst 276 lepreus 279 achterkant v.d. hals 280 propaganda 282 godin v.d. vrede 283 ontkenning 284 saaie gewoonte 286 bladader 287 biologisch
afbreekbaar afval 288 muzieknoot 290 vervalst 291 roem 292 zwarte kleverige stof 293 deel v.e. platenspeler 295 zeurderig huilen 297 laten weten 299
medelijden 301 land in Azië 303 gezond maken 304 fossiele brandstof 305 Europees land 306 marterachtig dier 307 door de knieën gaan.
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dienstkleding 206 Schotse rok 208 mannetjesvarken 210 zweefrek 211 ontschorsen 214 water in Utrecht 217 durf 219 lichtrode wijn 221 durf 222 ingeschakeld
225 moerasvogel 228 deel v.e. trap 229 vrijlaten 232 soort hagedis 233 Zuid-Amerikaanse thee 235 deel v.d. vinger 237 substantie 238 grasvlakte 241 daar 242
voedsel 243 roofvogel 244 Militaire Politie 246 afweren 247 voelspriet 248 ijskegel 249 betaalplaats 250 paardrijschool 252 direct 256 grondsoort 259 actie-
radius 260 verovering 261 gordijnrail 264 losse draad 265 rangtelwoord 266 drukprocédé 268 houtsoort 270 speling 272 hoofdstad van Oekraïne 277
insecteneter 278 in je eentje 280 verstand 281 watervlakte 285 grafvaas 289 pausennaam 290 zelfkant 294 paling 296 Economische Zaken 297 middelbaar
onderwijs 298 nummer 299 pers. vnw. 300 Nieuwe Testament 302 ter inzage.

Horizontaal:
1 eed 8 dierentuin in Amsterdam 13 nietsnut 21 strijdmacht 25 jeugdig mens 32 geld schen-
ken 34 laadbak 35 avontuur 36 Ned. rivier 38 dans 40 deel v.e. opera 41 voordat 42 slokje 
44 Engelse titel 45 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 46 stuk grond 47 voorjaar 49 wil-
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adellijk persoon 68 oppervlaktemaat 69 stuurinrichting 70 priem 71 domina 73 vogelverblijf 
75 civiel ingenieur 76 pluspunt 77 omlaag 78 opstootje 79 langspeelplaat 80 zoemer 81 
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107 geschrift 109 geniaal persoon 111 nachthemd 112 kortharige hond 114 reclamespotje 
116 filmpersonage 117 vanaf nu 120 inzetstuk 121 uitbouw aan een huis 123 erfelijke factor 
124 knap mens 127 domkop 128 gokspel 130 Japans bordspel 132 te strak zitten 134 schuif 
135 keukengerei 137 wondvocht 138 contra 140 kaartspel 143 longkwaal 146 binnenplaats 
147 zaadje 148 slee 149 oplawaai 150 dichterbij 152 Franse badplaats 153 echtgenote 154 
aanvang 156 mountainbike 158 annexus 159 zinken emmer 160 Spaanse titel 161 gebouw 
in Amsterdam 162 keuzelijst 164 doctor 165 Britse omroep 167 toonbank 169 nevel 171 
Ierland 173 glazen proefbuisje 175 mannelijke geit 176 Chinese munt 179 kinderdoek 182 
deurraampje 183 benul 185 houtsoort 187 strijdgewoel 188 elk 190 hoofdstad van Portugal 
192 secretaris-generaal 193 Friese sport 197 landbouwwerktuig 199 volkomen hetzelfde 201 
een weinig 202 lapzwans 205 kloppend geluid 207 deel v.d. buik 208 kooppoging 209 tak van 
sport 212 Spaanse uitroep 213 kanselrede 215 scantechniek 216 zandheuvel 218 onderdruk-
ker 220 zich verschaffen 222 deel v.e. korenhalm 223 houten wig 224 fier 226 Frans lidwoord 
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ondernemingsraad 142 voegwoord 144 selenium 145 motorschip 146 puntig werktuig 149 
koeienmaag 151 furieus 155 vierhandig zoogdier 157 muil 163 kegelsnede 164 plant met 
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194 laborant 195 televisie 196 bestanddeel 198 voldoende gekookt 200 errore excepto 203 
koningstitel 204 dienstkleding 206 Schotse rok 208 mannetjesvarken 210 zweefrek 211 ont-
schorsen 214 water in Utrecht 217 durf 219 lichtrode wijn 221 durf 222 ingeschakeld 225 
moerasvogel 228 deel v.e. trap 229 vrijlaten 232 soort hagedis 233 Zuid-Amerikaanse thee 
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Militaire Politie 246 afweren 247 voelspriet 248 ijskegel 249 betaalplaats 250 paardrijschool 
252 direct 256 grondsoort 259 actieradius 260 verovering 261 gordijnrail 264 losse draad 265 
rangtelwoord 266 drukprocédé 268 houtsoort 270 speling 272 hoofdstad van Oekraïne 277 
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pers. vnw. 300 Nieuwe Testament 302 ter inzage.

KERSTPUZZEL

Win een overheerlijke visschotel van
Fish & Seafood Waasdorp
Halkade 2 • IJmuiden • 0255 512796 • www.waasdorp.nl

Mail de oplossing voor dinsdag 27 december naar: puzzel@jutter.nl
vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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TYPISCH IJMUIDEN

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

Door Erik Baalbergen

Enkele weken geleden plaatste Yvonne Bax-Bakker 
een bericht op de facebookpagina van de Histori-
sche Kring Velsen met een foto en de vraag: ‘Wie 
herkent iets op de foto?’ De foto is duidelijk vanaf 
een duintop genomen en toont op de achtergrond 
onder meer het Noordzeekanaal, twee hoogovens 
aan de overkant van het kanaal en de elektriciteits-
centrale en de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat. 
Maar de straten en huizen op de voorgrond komen 
zo op het oog niet bekend voor. Voor mij is zo’n 
vraag aanleiding om weer ‘ns een stukje IJmuider 
historie op te duikelen!

Moerberg
De foto is mij niet onbekend. Hij is onder meer 
gebruikt voor het panorama van IJmuiden op een 
door Boekhandel S. van Dorp uitgegeven prentbrief-
kaart. De foto is gemaakt vanaf de Moerberg, een 
voor vroegere IJmuidenaren bekende duintop. De 
Moerberg lag tot ongeveer negentig jaar geleden 
grofweg ten zuiden van de huidige Marconistraat, 
tussen de visserijschool aan de Havenkade en de 
huidige rotonde aan het begin van de Lange Nieuw-
straat. De duintop is begin jaren dertig van de vorige 
eeuw afgegraven ten behoeve van de uitbreiding 
van Nieuw-IJmuiden, of ‘IJmuiden over de brug’ zoals 
de nieuwbouwwijk van IJmuiden ten zuiden van de 
spoorlijn in de volksmond werd genoemd.

Drebbel, Lippershey en Beukelszoon
Helemaal links op de foto zien we de Snelliusstraat 
vanuit het zuiden. Het rijtje huizen en de kerk links 
van het midden staan aan de Marconistraat. Het 
kerkgebouw is van de Christelijk Gereformeerde 
Kerk. In het midden van de foto zien we tussen de 
huizen een kale vlakte aan de Hadleydwarsstraat, 
tussen de Hadleystraat en de Cornelius Drebbel-
straat. Op deze vlakte wordt in 1927 de Openbare 
lagere school J gebouwd. Op basis hiervan kunnen 
we de foto dateren op circa 1925-1926. Rechts van 
het midden zien we huizen van Patrimonium aan de 
Lippersheystraat en de Willem Beukelszoonstraat. 
Waar zijn die ‘onbekende’ IJmuidense straten dan 
gebleven? De straten en de bebouwing van het 
rechterdeel van de foto zijn tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog compleet van de kaart geveegd. Ter 
oriëntatie: de Snelliusstraat en het stukje Marconis-
traat op de foto bestaan nog steeds. Het laatste is 
het tegenwoordige stukje Marconistraat tussen de 
Snelliusstraat en de Boerhaavestraat. Drie huizen 
staan er nog. Op de plek van de kerk staat nu een 
blok woningen aan de Boerhaavestraat. Op de plek 
van het woonwijkje rechts op de foto staan tegen-
woordig �ats aan de Grahamstraat en huizen en 
appartementen in het Stadspark-Noord.

Patrimonium
De naam Patrimonium is al enkele keren gevallen. 
Sommige oudere IJmuidenaren denken dan wellicht 
aan een wijkje met armzalige huurwoningen van 
vóór de oorlog. De Woningstichting Patrimonium is 
in 1916 te Velsen gevestigd als ‘stichting uitsluitend 
in het belang van verbetering van volkshuisvesting 
werkzaam’. De stichting is opgericht vanuit het 
Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, een 
christelijke vereniging van arbeiders. Patrimonium is 
een van de woningbouwverenigingen in Velsen die 
zonder winstoogmerk voor de arbeiders betaalbare 
woningen laat bouwen en deze verhuurt en onder-
houdt. Deze verengingen krijgen in het kader van de 
Woningwet �nanciële voorschotten van het Rijk via 
de gemeente, die ook aanvullende voorschotten 
verstrekt. Begin 1917 krijgt Patrimonium voor-
schotten voor de aankoop van grond en de bouw 
van 55 arbeiderswoningen, waaronder 17 ‘eenwo-
ninghuizen’, 22 bovenwoningen, 15 benedenwo-

ningen en 1 winkelhuis. De aanbesteding voor de 
bouw van deze woningen naar ontwerp van de 
IJmuidense architect Kors Visser vindt datzelfde jaar 
plaats. Aannemer Vreeman uit Aalten krijgt de 
bouwklus. Een paar maanden later geeft Patrimo-
nium dezelfde bouwer opdracht om nog 35 extra 
arbeiderswoningen te bouwen. De totaal 90 
woningen komen aan de voet van de Moerberg in 
het zuiden van Nieuw-IJmuiden. De namen van de 
aangelegde straten in het buurtje zijn ontleend aan 
uitvinders en worden met een raadsbesluit in januari 
1919 vastgesteld: Cornelius Drebbelstraat, Lippers-
heystraat, Willem Beukelszoonstraat, Willem Beukels-
zoondwarsstraat  en James Wattstraat.

Slechte woningen
Al tijdens de bouw van de woningen treden er 
problemen op. Zo komen er al scheuren in muren 
van in aanbouw zijnde woningen. De noodzakelijke 
reparaties leveren meerwerk voor de aannemer en 
dus hogere kosten op. Een raadscommissie stelt een 
onderzoek in en concludeert in mei 1919 dat de 
architect onbekwaam en onervaren was, dat B en W 
door de ambtenaren wel op de hoogte waren 
gesteld van de onbekwaamheid van de architect, de 
bedenkingen jegens het bestek en de bouwteke-
ningen en de fouten tijdens de bouw maar niet 
hebben ingegrepen en dat de ambtenaren van 
Openbare Werken, de aannemer en de Woningstich-
ting Patrimonium geen blaam treft. De conclusies 
doen nogal wat discussies oplaaien in de gemeente-
raad over de schuldvraag. De woningen komen in de 
loop van 1919 gereed. Vanaf tijdens de zomer zijn ze 
allemaal verhuurd. In de beginjaren ligt het Patrimo-
niumbuurtje erg afgelegen, met slechts een kruide-
nierszaakje op de hoek van de Lippersheystraat en 
Cornelius Drebbelstraat. Later worden er in de buurt 
meer straten aangelegd en huizen gebouwd en 
groeit Nieuw-IJmuiden om het buurtje heen.

Hoge kosten
De slechte constructie en de matige bouwmateri-
alen blijven de tijdens de Eerste Wereldoorlogsjaren 
gebouwde Patrimoniumwoningen achtervolgen. Er 
is veel onderhoud nodig maar dat laat vaak te 
wensen over. Hierdoor raken de woningen snel in 
verval. De extra kosten voor onderhoud, bovenop de 
van Rijkswege vastgestelde bedragen, zijn hoog en 
komen ten laste van de gemeente. Ook het grondig 
opknappen van de woningen zal de gemeente veel 
geld kosten. In 1930 gaat de gemeenteraad akkoord 
met het B en W voorstel om de kosten vanuit de 
gemeente te dragen onder de voorwaarde dat de 
woningen worden overgedragen aan de Woning-
bouwvereniging Velsen, die de woningen beter zal 
kunnen beheren. Vanaf dat moment heeft Patrimo-
nium geen woningen meer onder beheer. De 
woningen krijgen een opknapbeurt die enkele jaren 
duurt. De opgeknapte woningen zijn geen lang 
leven beschoren. Tijdens de bezetting vindt op last 
van de Duitsers kaalslag plaats van een strook 
bebouwing tussen de duinen en het Noordzeeka-
naal, dit ter verkrijging van schootsveld. Ook de 
Patrimoniumwoningen vallen aan de sloopwoede 
ten prooi. 

Na de oorlog is het stratenplan aangepast aan het 
wederopbouwplan van Dudok en de zijnen, en 
wordt de strook vooroorlogse bebouwing 
vervangen door het Moerbergplantsoen en het Van 
Poptaplantsoen.

Het verdwenen 
Patroniumbuurtje

Panorama van Nieuw-IJmuiden vanaf de Moerberg, ca. 
1925. Uitgave van Boekhandel S. van Dorp, Noord-
Hollands Archief / Collectie van prentbriefkaarten van 
de Provinciale Atlas Noord-Holland, inv.no. 43703.

In de speciale bijlage verderop in deze 
krant stellen wij ons uitgebreid aan u 
voor. De zorgverzekeraar die het net 
even anders doet: DSW. Wij vinden 
solidariteit een vanzelfsprekendheid. 
Zonder solidariteit kan ons zorgstelsel 
niet bestaan. We delen de kosten 
samen, zo houden we de zorg 
beschikbaar en betaalbaar. Daarom 
heeft DSW maar één polis en daar 
betaalt iedereen dezelfde premie voor.

Wij willen dat iedereen in 
Nederland goede zorg krijgt
Bij DSW stellen we het algemeen 
belang van de zorg boven het eigen 
belang. Dat doen we voor iedereen. 
Want gelijke toegang tot goede zorg, 
vrije artsenkeuze en een eerlijke 
verdeling van zorgkosten gaat 
iedereen aan. Niet alleen onze eigen 
verzekerden.

Zorg moet dichtbij huis
Bereikbaarheid is een onmisbaar 

onderdeel van de kwaliteit van de 
zorg. Wij geloven daarom in het 
behoud van volwaardige regionale 
ziekenhuizen waar de menselijke 
maat nog telt. Voor DSW vormt de 
samenwerking tussen lokale partijen 
zoals huisartsen en ziekenhuizen de 
basis voor toegankelijke en beschik-
bare zorg. We moeten nooit vergeten 
dat zorg verzekeren om mensen 
draait.

Verzekerden zijn blij met ons
In verschillende onderzoeken komt 
DSW al jaren als beste uit de bus. 
Voor het achtste jaar op rij zijn we 
verkozen tot beste zorgverzekeraar 
van Nederland. Waarom? We zijn 
klein, zijn eerlijk en we zijn goed 
bereikbaar, zonder oneindige 
keuzemenu’s.

Vergelijk DSW dus gerust eens met 
uw huidige zorgverzekeraar en kies 
de beste.

DSW: Zorg voor iedereen
Regio - December is dé maand waarin u de zorgverzekering weer eens 
tegen het licht kunt houden. Een uitgebreide klus waar u waarschijnlijk 
een beetje tegenaan hikt. Wij maken het u heel gemakkelijk: we laten u 
graag zien waarom DSW Zorgverzekeraar een goede keuze is.

Wethouder Marianne Steijn had de 
eer om de nieuwe elektrische veeg-
wagen te testen in Velsen-Zuid. Het is 
de ambitie van HVC om het hele 
wagenpark elektrisch te maken. ,,Met 
afvalinzameling zetten we al een 
aantal elektrische inzamelvoertuigen 
in. Het beleid dat we nu voeren is 
verduurzaming van ons wagenpark. 
Zo’n 15 procent van ons wagenpark 
is nu elektrisch en dat willen we, 
waar het kan, naar 100 procent 
brengen. Daarom zijn we er ook trots 
op dat we nu een elektrische veeg-
wagen in Velsen hebben rondrijden”, 
zegt HVC directeur Gertjan de Waard.

Duurzaam Velsen
Wethouder Marianne Steijn: ,,Velsen 
is op weg naar een duurzame, 
klimaatneutrale gemeente. Dit bete-
kent dat we in 2030 55% minder CO2 
moeten uitstoten in Velsen. Eén van 
de maatregelen die we hiervoor 

moeten nemen is het verduurzamen 
van vervoer. We zijn blij dat HVC, 
onze partner in afvalinzameling, 
investeert in duurzaamheid met deze 
elektrische veegwagen. Dit is weer 
een goede stap naar een duurzaam 
Velsen!”

Beheer openbare ruimte
Veegwagens worden ingezet als 
onderdeel van het beheer van open-
bare ruimte. Het doel is het schoon-
houden van de openbare ruimte in 
de gemeente Velsen door het 
weghalen van afval en bladeren op 
straat. Dat kan met de inzet van 
zowel grote als kleine veegwagens, 
maar gebeurt ook door het hand-
matig vegen. Bij het beheer wordt 
door HVC steeds gekeken naar de 
meest duurzame en e�ectieve 
methoden voor het schoonhouden. 
HVC heeft kleine elektrische veegwa-
gens in bestelling.

Elektrische veegwagen
Velsen - Zwerfafval, los afval op straat en bladeren van de bomen. Elke 
dag gaat HVC op pad met de veegwagen om de straten schoon te vegen. 
Sinds kort is dat met een grote elektrische veegwagen om de straten 
duurzaam schoon te houden.

Weer een stap naar een duurzaam Velsen. Foto: aangeleverd
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AGENDA

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
Museumhuis Beeckestijn:
Huis open van 11.00 -15.00. Toegang 
7 euro p.p. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.
Engelmunduskerk Oud-Velsen:
Traditionele Christmas Caroldienst 
met projectkoor. De dienst begint 
om 19:30 uur. De kerk gaat om 19.00 
uur open. De toegang is gratis. Na 
de dienst wordt een collecte 
gehouden ter bestrijding van de 
kosten en na a�oop is iedereen 
welkom in de Goede Herderzaal om 
elkaar onder het genot van een 
glaasje wijn nader te ontmoeten.

VRIJDAG 23 DECEMBER 
Museumhuis Beeckestijn: 
Huis open van 11.00 -15.00. Toegang 
7 euro p.p. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.

ZATERDAG 24 DECEMBER 
’t Mosterdzaadje: 
Kerstconcert Carols Kings. Kerstmu-
ziek traditioneel en modern, voorna-
melijk met een Engels accent. 
Aanvang 15.00 uur. Kerkweg 29 
Santpoort-Noord 023-5378625 
www.mosterdzaadje.nl. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, na a�oop 
collecte.

Oud Katholieke kerk IJmuiden:
Kerstnacht: eucharistieviering om 
20:00 uur met zang van het paro-
chiekoor (wie mee wil zingen is 
welkom op de repetities, iedere 
donderdag van 20:00 - 21:30 uur, 
ingang via De Bolder)
Engelmunduskerk te Velsen-zuid: 
Van19.00 tot 20.00 uur een gezins-

kerstnachtdienst waarin we samen 
het levenslicht vieren. De deuren 
zijn open vanaf 18.45 uur en na 
a�oop is er warme chocomelk. Alle 
kinderen zijn met hun ouders en/of 
grootouders welkom bij deze 
viering. Aanmelden is niet nodig. 
Meer info: kinderkerk@
engelmunduskerkoudvelsen.nl 
of 06-29186213. 
Kinderkerstfeest in de Dorpskerk 
te Santpoort:
Aanvang 18.30 uur. Vrije toegang en 
warme chocolademelk na a�oop. De 
organisatie is in handen van de 
kindernevendienstleiding. De dienst 
is geschikt voor alle leeftijden. 
Adres: Burg. Enschedélaan 65 te 
Santpoort. www.dorpskerksant-
poort.nl. Informatie: Joyce Schipper-
Out 06-18192077.
Engelmunduskerk Driehuis: 
Sfeervolle en laagdrempelige 
kinderkerstviering. Aanvang 19.00 
uur. 
Het Grote Kerstfeest bij Koel: 
Gebouw De 3Klank in Driehuis bol 
van de gezelligheid, leuke activi-
teiten en natuurlijk optredens! Kom 
genieten van onder andere het Koel 
koor, popband de Yard Birds, een 
pianoconcert en een preview van de 
musical Oliver! Ook zijn er verschil-
lende lekkernijen te krijgen, is er 
een loterij met mooie prijzen en 
eindigt de middag om 16:00 met 
een samenzang! Kom je ook Kerst 
vieren bij Koel? De toegang is gratis.

Samenzang Santpoort-Noord 
met Soli:
Kerstavond van 23.55 uur t/m 00.45 
uur in de muziektent (Broekbergen-
plein, voor Café Bartje) in Santpoort-
Noord. Onder muzikale begeleiding 
van het kerstcombo van Muziekver-
eniging Soli. 
Kerstsamenzang Velserbroek: 
Aan het eind van dit 25 jarig jubile-
umjaar van Dorpsvereniging Velser-
broek wordt alle deelnemers/bezoe-
kers gevraagd een versierde feest-of 

kerstmuts mee te nemen om er echt 
een feestje van te maken. Verlichte 
kerstmutsen zijn te koop. Vanaf 
18.45 uur speelt het gelegenheids-
orkest van Soli en er is een levende 
kerststal op het Vestingplein. 19.15 
gratis glühwein of chocolademelk. 
Daarna optreden van FF anders en 
kan meegezongen worden tot 
20.00 uur. 
Kerstnachtdienst in Het 
Kruispunt: 
Aanvang 21.00 uur, Zon Bastion 3, 
Velserbroek. Met Nederlandse 
teksten op Christmas Carols en 
muziek van orgel en dwars�uit, 
gespeeld door Anne Brummelkamp 
en Eva van Wiggen. Na a�oop is er 
iets te drinken.

ZONDAG 25 DECEMBER
Oud Katholieke kerk IJmuiden: 
Eucharistieviering van eerste 
Kerstdag, met kerstspel van de 
kinderkerk over Maria. Aanvang 
10:00 uur. Kon. Wilhelminakade 119, 
1975 GJ IJmuiden. 

MAANDAG 26 DECEMBER
’t Mosterdzaadje: 
De Notenkrakers suite Maria Proko-
�eva, Tsjaikovsky. Aanvang 15.00 
uur. Kerkweg 29 Santpoort-Noord 
023-5378625 www.mosterdzaadje.
nl. Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, na 
a�oop collecte.

DONDERDAG 29 DECEMBER
Uitvaartspreekuur Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg:
Elke eerste donderdag van de 
maand vindt in de rouwhuiskamer 
van 11.00 tot 12.00 uur het uitvaart-
spreekuur plaats. U kunt er terecht 
voor al uw vragen op het gebied 
van uitvaart en rouw. Het eerstvol-
gende spreekuur is donderdag 5 
januari. U bent van harte welkom. 
Adres: Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord.

TENTOONSTELLINGEN OP ZORGVRIJ
Koeiengeloei: Bij deze tentoonstel-
ling krijg je informatie op verschil-
lende manieren. Zo is er een electro-
spel, een draaischijf, kijkgaten en 
zijn er videobeelden te zien. Kom 
dus gezellig langs en leer meer over 
de koe! www.spaarnwoude.nl. 
Locatie: Boerderij Zorgvrij. Tijd: 
Tijdens openingstijden van boer-
derij Zorgvrij

PIETER VERMEULEN MUSEUM
Interactieve tentoonstelling ‘Over 
Nachten’. De tentoonstelling is 
gemaakt voor kinderen vanaf 3 jaar 
en gaat over nachtdieren. Per 1 
november is op zondag- en woens-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur 
het museum gewoon open voor 
publiek. Dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend worden 9.00 en 
10.30 uur gereserveerd voor school-
bezoek (BO, VO en BSO’s). 

ZEE- EN HAVENMUSEUM
Het museum is geopend op 
zaterdag, zondag en woensdag van 
13.00 tot 17.00 uur. Exposities: ‘Op 
de Sluizen van IJmuiden’ en ‘Rozen 
verwelken, Schepen vergaan’. Kom 
ook (weer) eens kijken in het veras-
send grote museum. In de twee 
weken van de kerstvakantie iedere 
middag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Alleen beide kerstdagen, 
nieuwjaarsdag en maandag 2 
januari is het museum gesloten.

HOOGOVENSMUSEUM IN 
VELSEN-NOORD

Open op woensdagmiddag van 
12.30 tot 15.00 uur en zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 15.00 uur. 
Expositie 70 jaar Breedband, 
Escaperoom spel voor kinderen, 
3D-printer en rijdende modelspoor-
baan. www.hoogovensmuseum.nl. 
Hoogovensmuseum is gesloten op 
beide Kerstdagen en Oud-/Nieuw-
jaarsdag. Het museum is wel open 

op woensdag 28 december. 
www.hoogovensmuseum.nl. 

VERENIGING SANTPOORTS BELANG
Van 11 december tot 15 januari de 
schilderijen van Joke Bomert. 
Alhoewel verschillende onder-
werpen haar aandacht hebben, gaat 
haar voorkeur toch uit naar het 
schilderen van luchten. De Wadden-
eilanden zijn voor haar een grote 
inspiratiebron. Het prachtige licht, 
de wolkenpartijen, de duinen en het 
strand. Ze werkt meestal met acryl 
omdat het een verfsoort is, 
waarmee je snel moet werken. Dit 
dwingt haar om puur vanuit haar 
emotie te schilderen. Bezichtigings-
tijden: dinsdagmiddag 13.30-16.00 
uur en op afspraak tel. 06-21597751. 
Adres: ’t Brederode Huys, Blekers-
veld 50, 2082 GK Santpoort-Zuid. 

KERSTCIRCUS HAARLEM 
Vr 23 december t/m zo 8 januari. 
Kerstcircus Haarlem met Hans Klok. 
Reinaldapark, Haarlem. 
Meer informatie en kaarten via 
www.nederlandsekerstcircussen.nl.

DE HOFSTEDE
Schildersclub Velserhooft, onder 
leiding van Afke Spaargaren, expo-
seert in De Hofstede. De expositie is 
te bekijken tijdens de openings-
tijden van de Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227 in de Velserbroek, 
vanaf 26 oktober tot en met februari 
2023. Informatie over het werk en 
de Schildersclub Velserhooft is te 
verkrijgen bij Afke Spaargaren. 
afke.spaargaren@gmail.com. 

‘T BREDERODE HUYS
‘Mijn kleine Rijksmuseum’ noemt 
Niels van Manen zijn verzameling. 
Kleine werken die met dat formaat 
niet andere schilderijen 
wegdrukken. Van Manen werkt 
vooral met acryl. Recent legt hij zich 
ook toe op panoramische construc-
ties. De tentoonstelling is elke dins-
dagmiddag van 13.30 tot 16. 00 uur 
te bezichtigen en op afspraak: 
0621597751. Adres: Blekersveld 50 
te Santpoort-Zuid. 

Driehuis - De kinderen uit Velsen en 
omstreken kunnen dit jaar na twee 
jaar afwezigheid hun hart weer 
ophalen. De inmiddels traditionele 
kinderkerstviering is weer terug van 
weggeweest. Sinds een aantal jaar 
organiseren Charlotte Meijer-Maste-
ling, Edith van Leerdam en Janneke 
Buur-Kalkman met succes een kerst-
viering in de Engelmunduskerk in 
Driehuis, voor de allerkleinsten van 
de gemeente Velsen. ,,Het idee voor 
een kinderkerstviering ontstond een 
jaar of zes geleden. We misten voor 
onze kinderen (die samen op de 
Toermalijn zitten) een sfeervolle en 
laagdrempelige start van de kerst”, 
vertelt Charlotte. En zo zijn de 
dames enthousiast en voortvarend 
aan de slag gegaan door het zelf 
organiseren van een kerstviering. En 
nu, na een aantal jaar staat er een 

volwaardige, laagdrempelige, 
viering waarin de kinderen in een 
eigen kerstkostuum of een ter 
beschikking gesteld kostuum naar 
het kerstverhaal kunnen luisteren en 
actief kunnen meedoen.,,Na een 
kinderviering van een uur, waarin de 
kinderen verkleed als kerstengel, 
herder of schaap luisteren naar het 
kerstverhaal start de kerstavond 
feestelijk”, zegt Charlotte. ,,Het 
verhaal wordt verteld door een Jozef 
en Maria. Er worden liedjes 
gezongen en muziek gemaakt. Na 
een lichtjes optocht naar de stal 
waar het kindje Jezus in de wieg ligt 
gaat iedereen na een kop warme 
chocolademelk en een koekje met 
een glimlach op het gezicht naar 
huis”, vult Edith aan. De viering is vrij 
toegankelijk, aanmelden is niet 
nodig. Aanvang: 19.00 uur. 

De kinderkerstviering in Driehuis
Driehuis - De meeste Velsenaren 
zullen wel eens van De Grote Kerst-

show gehoord hebben. Van 2015 
tot en met 2019 zat de schouwburg 

vijftien keer vol tijdens deze traditi-
onele voorstelling. In 2020 en 2021 
werd de show wel gemaakt, maar 
moest deze beide keren door 
corona (maatregelen) worden afge-
blazen. Dit jaar wilden de makers 
niet opnieuw het risico nemen 
bezoekers en deelnemers te 
moeten teleurstellen. Daarom is er 
nu Het Grote Kerstfeest! Gebouw 
De 3Klank in Driehuis staat op 24 
december bol van de gezelligheid, 
leuke activiteiten en natuurlijk 
optredens! Kom genieten van 
onder andere het Koel koor, 
popband de Yard Birds, een piano-
concert en een preview van de 
musical Oliver! Ook zijn er verschil-
lende lekkernijen te krijgen, is er 
een loterij met mooie prijzen en 
eindigt de middag om 16:00 met 
een samenzang! Kom je ook Kerst 
vieren bij Koel? De toegang is 
gratis!

Het Grote Kerstfeest bij Koel

Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Zoals elke bijna woens-
dagmiddag vond er ook woensdag 
14 december op het Johan Cruij� 
Court in IJmuiden een voetbaltoer-
nooi plaats, georganiseerd door 
vrijwilligers van Jongerenwerk 
Velsen Buurtsport.  
En zoals weer bijna elke week was 
er een grote opkomst aan jongeren 

die fanatiek strijden op het Johan 
Cruij� veldje en voetballen of ze de 
WK �nale spelen. Maar aan het eind 
van dit toernooi wacht er geen 
gouden wereld beker voor de voet-
ballers! Wel wordt een bal verloot. 
Deze week werd de winnaar van de 
bal bepaald door ‘steen, papier, 
schaar’ van de beste uit drie spelers 

en diegene die dat spelletje won 
was de winnaar van de felbegeerde 
bal. Er is zelfs een TikTok kanaal 
genaamd: ‘voetbal in de wijk’ waar 
alle prachtige acties , wereld goals 
en Maradona- waardige solo’s zijn 
te zien van de voetballende 
jongeren. En die zijn talrijk in 
IJmuiden.

Voetbaltoernooi op Johan Cruijff Court
Er wordt gevoetbald of ze in de WK �nale spelen. Foto: Ricardo Verkooijen

IJmuiden - Het kleuterspeelplein 
van Kindcentrum De Pleiaden was 
al ruim twee jaar een doorn in het 
oog. Het plein was saai en grijs en 
had weinig ontdekkingsmogelijk-
heden voor de kleuters.

Er waren volop ideeën om het school-
plein te vergroenen, maar het 
opknappen van een schoolplein kost 
ontzettend veel geld. Met behulp van 
mooie subsidies van Tata Steel en 
Rijnland, maar ook door een sponsor-

loop en kledinginzameling, was er 
genoeg geld verzameld om het plein 
goed aan te pakken. Een ouder van de 
school heeft een prachtig ontwerp 
gemaakt en er werd in oktober 
gestart met de ‘grote 
pleinverbouwing’. 
Afgelopen week was alles zo goed als 
klaar. Er zal alleen nog een wilgen-
tunnel worden geplaats. Toch is het 
plein alvast feestelijk geopend. De 
kinderen van De Pleiaden kunnen nu 
naar hartenlust spelen,  klimmen en 

Kindcentrum De Pleiaden 
heeft nieuw, groen speelplein

Het plein is heel mooi, groen, en avontuurlijk geworden. Foto: aangeleverd

De kinderen konden een poppen-
kastvoorstelling bekijken, meedoen 
aan de kerstsing-in en geschminkt 
worden door prettycolours facepaint. 
Maar het draaide eigenlijk allemaal 
om Stichting Het Vergeten Kind. De 
weken voor de kerstmarkt hadden 
alle kinderen één of meerdere knut-
selwerkjes gemaakt die op de kerst-
markt door de ouders konden 
worden gekocht. De ouders mochten 
zelf bepalen wat zij voor het knutsel-

werkje overhadden. De opbrengst 
wordt volledig gedoneerd aan Stich-
ting Het Vergeten Kind. De opbrengst 
staat op dit moment op 757 euro! 
,,Wat een prachtig bedrag wat wij als 
locatie mogen doneren. En de teller 
loopt nog op, omdat de laatste 
werkjes deze week nog gekocht 
mogen worden. Het was een super 
geslaagde middag waar medewer-
kers, ouders en vooral de kinderen 
erg van hebben genoten.”

Kerstmarkt Partou Velserbroek 
voor Het Vergeten Kind
Velserbroek - Afgelopen vrijdag organiseerde Partou D. Marotstraat 
Velserbroek een kerstmarkt. Er konden heerlijke po�ertjes worden 
gegeten en voor de ouders was er warme chocomelk met een 
kerstkoekje.

Een supergeslaagde middag met een recordopbrengst. Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Het idee was om in het pand een 
nieuwe expositie onder te brengen, 
die zich onder meer richt op de ener-
gietransitie in onze regio. Voor 
enkele deelnemende partners is 
SHIP echter niet meer voldoende 
interessant, onder meer vanwege de 
matige bereikbaarheid vanuit zuide-
lijke richting. Aangezien Rijkswater-

staat de sluizenroute nog altijd 
gesloten houdt voor gemotoriseerd 
verkeer, kunnen auto’s alleen via 
Velsen-Noord naar SHIP rijden. 
Bovendien zal op die route de 
komende jaren nog veel overlast 
zijn. Rijkswaterstaat gaat namelijk de 
dijken in dat deel van het sluizen-
complex ophogen, zodat de water-
kering op gelijke hoogte komt met 
die van de nieuwe zeesluis. Volgens 

Jeroen Verwoort is eenmalig 1 
miljoen euro nodig en daarna 
367.000 euro per jaar voor de exploi-
tatie van het informatiecentrum. De 
gemeente Velsen was zelf wel bereid 
bij te dragen aan het in stand 
houden van SHIP. Ongeveer vijftien 
tot twintig procent van de kosten 
zouden daarmee gedekt zijn.

Alternatief
Het pand van SHIP, dat eigendom is 
van de provincie, zal op korte termijn 
worden ontmanteld. De inboedel 
wordt volgens Verwoort verkocht. 
Inmiddels is er wel een alternatief 
bedacht. In samenspraak met onder 
meer het Projectbureau Noordzeeka-
naalgebied, Tata Steel en de 
provincie Noord-Holland gaat een 
werkgroep de verdere mogelijk-
heden bekijken. Het idee is om een 
mobiele versie van SHIP te maken, 
waarbij met behulp van de techniek 
augmented reality wordt gewerkt. 
Verwoort: ,,Stel je voor dat je bijvoor-
beeld vanaf de plek waar SHIP nu 
staat je mobiele telefoon richt op 
Tata Steel en dan de nieuwe instal-
laties al ziet staan.’’ Er is ook 
gesproken over een reizende variant 
van SHIP met behulp van een klein 
containerdorp, dat bijvoorbeeld 
tijdens het havenfestival opge-
bouwd kan worden. Die kosten 
bleken echter bijna net zo hoog te 
zijn als het continueren van SHIP in 
zijn huidige vorm.

Velsen - Het doek valt de�nitief voor het Sluis Haven Informatie Punt 
(SHIP). In maart 2017 werd de voorziening aan de Noordersluisweg 
geopend. Bezoekers werden hier geïnformeerd over de bouw van 
Zeesluis IJmuiden. Na vijf jaar zou SHIP weer verdwijnen, maar de 
gemeente Velsen slaagde er met hulp van partners in om die termijn met 
een half jaar op te rekken. Sinds 1 oktober van dit jaar is de deur al op 
slot, maar wethouder Jeroen Verwoort had goede hoop dat komend 
voorjaar een doorstart zou kunnen worden gemaakt. Hij baalt er stevig 
van dat dit niet is gelukt en ziet nog steeds de meerwaarde van het 
concept voor de gemeente Velsen.

Doek valt definitief voor 
informatiecentrum SHIP

Het doek is gevallen voor SHIP. Foto: aangeleverd
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Regio - De bunker pal over de grens 
in Duitsland ligt vol met siervuurwerk 
in vele creaties. Het uit China afkom-
stige vuurwerk is bestemd voor 
Hollandivani, Ambachtstraat 12 in 
Beverwijk. Pal voordat de verkoop 
van start gaat, wordt de loods van 
Hollandivani gevuld met artikelen uit 
de bunker. Met dank aan gemeente 
Beverwijk start de verkoop in de 
nacht van woensdag/donderdag om 
precies één minuut over twaalf. Die 
donderdag kunnen de vuurwerklief-
hebbers tot 22.00 uur terecht om hun 
siervuurwerk aan te scha�en. Vrijdag 
30 december zijn de verkooptijden 
van 6.00 uur tot 22.00 uur en Oude-
jaarsdag van 6.00 tot 18.00 uur.

Compoundbox met 1000 shots 
een primeur
,,De Compoundbox met 1000 shots is 
een Nederlandse primeur”, laat Kees 

Kerkhof, samen met schoonzoon 
Bram van Wanrooij eigenaar van de 
vuurwerkgroothandel, weten. Kees 
heeft het ontwerp gecreëerd. ,,Ik 
betrek al het vuurwerk uit China en 
ga ook naar de fabriek. Daar is mijn 
idee ontwikkeld. Het resultaat is 
schitterend.”

Nieuwjaarsbeleving
Knalvuurwerk en vuurpijlen mogen 
niet meer verkocht worden. Bram: 
,,Wij vinden dat prima. Het veroor-
zaakt een boel ellende. Siervuurwerk 
zorgt daarentegen voor een prach-
tige Nieuwjaarsbeleving.” De �rma is 
al jaren gespecialiseerd in de verkoop 
van kwaliteitsvuurwerk. ,,We zijn de 
grootste en goedkoopste leverancier 
in Nederland dankzij onze unieke 
relaties met Chinese topfabrikanten 
van vuurwerk”, laat het duo weten. 
Zie ook www.hollandivani.nl.

Met Hollandivani sierlijk
het nieuwe jaar in

Kees Kerkhof en Bram van Wanrooij zijn blij dat er na alle coronaperikelen weer 
vuurwerk verkocht mag worden. Foto: Bert Westendorp

Door Ingeborg Baumann

Florianne (24) heeft zich in 
Manchester voor twee afstanden 
geplaatst, de 100 meter vlinderslag, 
haar favoriete slag, en de 50 meter 
vrije slag. De WK parazwemmen 
worden gehouden van 31-07-2023 tot 
06-08-2023. Ze zette een nieuw 
wereldrecord neer tijdens de NK 
kortebaanwedstrijden in Den Haag op 
de 200 meter vlinderslag in de cate-
gorie S9 met een tijd van 2:37:65, en 
een Europees record op de 50 meter 
vlinderslag in een tijd van 00:30:94. 
Afgelopen zondag weer een wereld-
record, op de 100 meter vlinderslag in 
de categorie S9 met een tijd 01:07:11! 

Topsport
Florianne: ,,Waarom bij het paralym-
pische zwemteam? Nou dat zit zo, ik 

heb cerebellaire parese. Wat in mijn 
geval betekent dat mijn rechter 
kleine hersenen nauwelijks aanwezig 
zijn. Of dit aangeboren is of door 
zuurstofgebrek tijdens mijn geboorte 
is ontstaan, is helaas niet duidelijk. 
Wat wel duidelijk is, is dat ik als 
gevolg hiervan een slecht evenwicht 
en coördinatieproblemen heb. De 
neuroloog heeft ook vastgelegd dat 
ik gegeneraliseerde dystonie heb. In 
het kort betekent dat, dat je stoor-
nissen hebt in de spierspanning in je 
hele lichaam. Hierdoor is zelfs 
spreken moeilijk. Wat ik wil zeggen zit 
vaak wel in mijn hoofd maar komt er 
soms heel anders uit. Ik moet over 
bijna alle bewegingen die ik maak 
nadenken, helemaal als het nieuwe 
bewegingen zijn. De revalidatie arts 
zei dan ook altijd dat mijn dagelijkse 
leven eigenlijk al topsport is! Dat 

Santpoort-Noord - Florianne Bultje, iedereen noemt haar Floor, heeft een 
verhaal van vallen, opstaan en keihard doorgaan. Haar grootste passie is 
zwemmen, wedstrijdzwemmen. En haar grote doel is uit te komen op de 
Paralympische Spelen van 2024 in Parijs. Sinds 2017 zit ze in het Paralym-
pisch Nederlands Team en onlangs heeft ze zich tijdens de kwali�catiewed-
strijden in Rotterdam geplaatst voor de WK parazwemmen in Manchester.

Het doel van Florianne Bultje is 
de Paralympische Spelen in Parijs

Florianne Bultje heeft een doel en dat gaat vast lukken!
Foto: ZwemSportFoto.nl ©Kees-Jan van Overbeeke

IJmuiden - Kom ook (weer) eens 
kijken in het verassend grote Zee- en 
Havenmuseum. In de twee weken 
van de kerstvakantie is het museum 
iedere middag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Alleen beide kerst-
dagen, nieuwjaarsdag en maandag 2 
januari is het museum gesloten. 
(Groot)ouders met kinderen kunnen 
met een leuke speurtocht of een 
escapespel door het museum lopen. 
Of loop door het museum met de 
audiotour en beluister de spannende 
scheepsverhalen met smartphone en 
oortjes. Naast de grote vaste collectie 
zijn er twee tijdelijke exposities. ‘Op 
de sluizen van IJmuiden en ‘Rozen 
verwelken, schepen vergaan’. In de 
�lmzaal draaien op verzoek �lms 

over het Noordzeekanaal, loods-
wezen, sleepvaart, KNRM en visserij. 
De visserijzaal is onlangs geheel 
vernieuwd en geeft met een heel 
leuke nieuwe opstelling uitleg over 
de ontwikkeling van de visserij, visse-
rijtechnieken, visverwerking en het 
leven aan boord. Zaterdagmiddag 31 
december draaien in de motorenhal 
de oude (scheeps)motoren en ook 
veel kleine schaalmodellen. Voor 
iedere bezoeker is er die middag 
uiteraard een oliebol (zolang de 
voorraad strekt). De museumkaart is 
geldig. 

Op de website staan ook alle actuele 
bezoekregels en verdere informatie. 
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open in kerstvakantie

Oud-Velsen - Na twee jaar afwezig-
heid wegens corona wordt de traditie 
van de Christmas Caroldienst in de 
Engelmunduskerk in Oud-Velsen 
weer opgepakt. 
Het wordt een afwisselend samenspel 
van negen lezingen uit de bijbel, 
carols, samenzang en orgelspel, naar 
het Engelse voorbeeld van een 

‘Festival of Lessons and Carols’. Geen 
Engelmunduskoor meer, maar nieuw 
is een projectkoor onder leiding van 
dirigente Monique Schendelaar dat 
een aantal bekende carols zingt, zoals 
‘Once in royal David’s city’, ‘Ding, 
dong merrilly on high’ en ‘Nativity 
Carol’. Het hoofdorgel wordt bespeeld 
door organist Chris de Graaf. Datum: 

donderdag 22 december. De dienst 
begint om 19:30 uur. De kerk gaat om 
19.00 uur open. De toegang is gratis. 
Na de dienst wordt een collecte 
gehouden ter bestrijding van de 
kosten en na a�oop is iedereen 
welkom in de Goede Herderzaal om 
elkaar onder het genot van een 
glaasje wijn nader te ontmoeten.

Traditionele Christmas 
Caroldienst met projectkoor

RECTIFICATIE
Sportloket Velsen en zwembad De Heerenduinen krijgen met ingang van 
1 januari een nieuw mailadres en telefoonnummer. In de sportkrant van 
donderdag 15 december is een foutief telefoonnummer vermeld. 

Hierbij de juiste gegevens. 
Sportloket Velsen en zwembad De Heerenduinen zijn na 1 januari 2023 te 
bereiken op: Sportloket Velsen: Telefonisch via: 0255-729300 en per mail 
via: sportloketvelsen@sro.nl. Zwembad De Heerenduinen: telefonisch via: 
0255-729333 en per mail via: zwembad.deheerenduinen@sro.nl.

Waarom doen wij dit?
Het doel van deze dag is om alle 
55-plussers uit Velsen bewust te laten 
worden van een gezonde leefstijl, hun 
individuele mogelijkheden en gezond-
heid. Maar bovenal staat de gezellig-
heid centraal! De Vitaliteitsdag onder-
scheidt zich door uit te gaan van de 
fysieke mogelijkheden van mensen, in 
plaats van de beperkingen onder een 
vergrootglas te leggen.

Wat houdt deze dag in?
Deze dag is van 10.00 tot 20.30 uur 
gevuld met een groot scala aan activi-
teiten, waarbij het bewegen, het 
denken, en niet te vergeten het sociale 
aspect centraal staan. Men kan deel-
nemen aan diverse onderdelen, zoals 
stoepen, yoga, dammen, colleges, 
sjoelen, midgetgolfen en meer. Om 
17.30 uur eindigen de activiteiten, 
maar hierna volgt nog een leuke 

Velsen - Wilt u ook weten hoe vitaal u bent? Meld u zich dan nu aan en 
kom woensdag 4 januari naar Het Polderhuis in Velserbroek voor de 
actieve, informatieve maar ook gezellige Vitaliteitsdag. Op deze dag 
krijgt u meer inzicht in uw gezondheid, vitaliteit en leefstijl. Sportloket 
Velsen organiseert in samenwerking met diverse verenigingen, sport-
clubs, fysiotherapiepraktijken en andere instanties deze Vitaliteitsdag.

Vitaliteitsdag 55-plus afsluiter. Zo is er voor de deelnemers 
een keuze uit een aantal warme 
winterse maaltijden. De middag en 
avond wordt aangevuld met muzikaal 
amusement van de lokale band ‘3 Vier-
kante Meter’.

Voor wie?
De Vitaliteitsdag is geschikt voor 
iedereen van 55 jaar en ouder. In en 
rondom Velsen liggen bij diverse 
instanties, zoals de buurtcentra, de 
fysiotherapeuten, maar ook de sport-
hallen, �yers en antwoordkaarten 
verspreid, en hangen er posters met 
extra informatie over deze Vitali-
teitsdag. Aanmelden of meer infor-
matie kan via de website. Kijk op: www.
sportpasvelsen.nl/aanmelden Of meld 
u aan door een mail te sturen naar: 
Esmit@velsen.nl / 06-15 12 94 01

zette mij aan het denken en heeft 
uiteindelijk geleid tot een positieve 
wending van mijn echte 
sportcarrière!’’

Onzichtbaar
Haar lichamelijke handicap is niet 
direct zichtbaar en Floor, laten we 
haar dan ook maar zo noemen, is een 
fantastisch leuke, slimme en mooie 
vrouw die heel stevig in het leven 
staat. Waarschijnlijk ook door haar 
ouders, die toen ze klein was lang op 
zoek zijn geweest waarom alles zo 
moeilijk en langzaam verliep in haar 
ontwikkeling. ,,Mijn ouders en ik 
hebben met de diagnose verder niet 
zoveel gedaan. Ik werd gestimuleerd 
om alles zelf te proberen en dat wilde 
ik ook. Het hoorde nou eenmaal bij 
mij dat niet alles in een keer lukte. Ik 
denk zelfs dat ik daarom een enorme 
doorzetter ben en oefen tot ik iets 
kan. Wat natuurlijk niet altijd lukt.’’ We 
kunnen inmiddels wel stellen dat het 
wedstrijdzwemmen fantastisch is 
‘gelukt’ en dat is iets om heel trots op 
te zijn. 

Denken in mogelijkheden
Ze sluit haar verhaal af: ,,Ik ben zo blij 
dat ik de kans heb om mijn sport te 
beoefenen op mijn eigen niveau. Dat 
ik mezelf niet altijd hoef te bewijzen 
dat ik beter moet zijn dan valide 
zwemmers. Ik wil tegenwoordig 
gewoon de beste worden in mijn 
klasse en zo hard mogelijk zwemmen. 
Ik ben er ook trots op een para-
zwemmer te zijn en voor het para-
lympisch team uit te mogen komen. 
Ik denk nu dan ook niet meer in 
beperkingen maar in mogelijkheden.’’ 
We gaan haar natuurlijk allemaal 
volgen: http://�oriannebultje.nl/. 












