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Streep door hotelplan in pand Witte Theater
IJmuiden - De verkoop van het
pand aan de Kanaalstraat 257 gaat
niet door. Nadat eerder vastgoedbeheerder Bik & Arnold BV zich al
terugtrok, heeft nu ook projectontwikkelaar JSB Stolk Bouw en
Ontwikkeling BV de handdoek in
de ring gegooid. Op de laatste dag
voor het verstrijken van de deadline heeft men het college laten
weten af te zien van de aankoop
van het pand.

steld te zijn over het feit dat het
de koper niet is gelukt om de financiering rond te krijgen voor
het plan op basis waarvan de verkoopprocedure werd gewonnen.
Dat plan bestond uit de realisatie van een hotel met restaurant
en wellnessfaciliteiten op de plek
waar voorheen het Witte Theater
was gevestigd. Bik & Arnold BV besloot eerder dit jaar om zich terug
te trekken, omdat de huurvoorwaarden voor het aangrenzenHet college van burgemeester en de terrein van Rijkswaterstaat onwethouders laat weten teleurge- voldoende zekerheid boden. Dat

terrein zou moeten worden gebruikt om voldoende parkeergelegenheid voor het beoogde hotel
te realiseren, maar de voorgestelde huurtermijn van tien jaar met
aansluitend steeds een verlenging
van vijf jaar bood voor de vastgoedbeheerder onvoldoende perspectief. Voor projectontwikkelaar JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling BV was dat echter geen aanleiding om het project stop te zetten. Men ging verder met zoeken
naar financiering voor het plan,
maar slaagde er niet in om dat tij-

dig te realiseren. Tot 13 december
kon het bedrijf het besluit nemen
om af te zien van de aankoop van
het pand, vervolgens was er nog
een week de tijd om de gemeente hiervan op de hoogte te stellen. Precies een dag eerder ontving de gemeente dit bericht en is
men dus in feite weer terug bij af.
In verband met het kerstreces verwacht het college de gemeenteraad half januari te kunnen informeren over de vervolgstappen en
de financiële consequenties van
de nu ontstane situatie.
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WIJZIGING
DEADLINE
Kerstbroden voor scheepsbemanningen
Velsen - Het hele jaar door komen de vrijwillige reddingbootbemanningen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in de ankergebieden voor de Hollandse kust. Meestal om zieken en gewonden van boord te halen. Eind vorige week
combineerden de IJmuidense redders hun laatste oefening van
het jaar met het uitdelen van kerstbroden bij voor anker liggende schepen.

te wachten op lading voor de Nederlandse kust en dat betekent
dat ze tijdens Kerst ver van huis
zijn, zonder hun dierbaren. Om
wat afleiding te organiseren hebben de vrijwilligers van de KNRM
hun wekelijkse oefentocht gecombineerd met het bezorgen
De zeelui die aan boord van an- gegeven om Kerst in familiekring van kerstbroden.
kerliggers verblijven, is het niet te vieren. Ze liggen soms weken Uit voorgaande jaren wisten de

vrijwilligers, dat de kerstbroden,
beschikbaar gesteld door Goemans Versbakkerij aan het Zeewijkplein, enthousiast worden
ontvangen door de bemanningsleden van de voor anker liggende schepen. En dat betekent voor
beide partijen een goed begin
van kerstdagen! (foto’s: Martijn
Bustin)

VAN DONDERDAG 2 JANUARI.
REDACTIE EN ADVERTENTIES
AANLEVEREN VOOR
MAANDAG 30 DECEMBER 12.00 UUR.
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Lees het artikel in deze uitgave!
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OMGEVING:
• Kompasstraat/Huygensstraat
IJmuiden, 250 kranten
• Ruysdaelstraat/Spaarnestraat
IJmuiden, 250 kranten
• Ladderbeekstraat/Schoonoortstraat
Velsen-Noord, 200 kranten

Bel: 0251-674433 of mail: info@verspreidnet.nl
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Hoe houd ik mijn huis brandveilig
tijdens Kerst?
De feestdagen staan bijna voor de deur!
Om in de Kerstsfeer te komen halen we
massaal kerstspullen in huis. Al die lichtjes, kaarsjes en kerstbomen zijn gezellig, maar hoe zorgt u ervoor dat er geen
brandgevaar ontstaat?
Kerstbomen

Fonduen en gourmetten

Versiering

Verlichting

Kaarsen

Vuurwerkoverlast bestraft
Vuurwerk is prachtig om te zien, maar kan
ook negatieve gevolgen hebben. Het afsteken van vuurwerk kan leiden tot geluidsoverlast, brandgevaar of schade aan
mens, dier en spullen. Politie, gemeentelijke handhavers en HALT slaan daarom de
handen ineen tijdens de vuurwerkperiode.

•

•

•

•

Gewijzigde openingstijden
De Heerenduinen

Tijdens de kerstvakantie (21 december
t/m 5 januari) is er extra vrijzwemmen in
zwembad De Heerenduinen. Vanaf zaterdag 28 december t/m 5 januari ligt de
Mega Run Haai, een 12 meter lange stormbaan, in het wedstrijdbad.

•
•
•

Gewijzigde openingstijden De Heerenduinen

•

Tijdens de kerstvakantie (21 december t/m 5 januari)
• is er extra vrijzwemmen in zwembad De
t/m 5 januari ligt de Mega Run Haai, een 12 meter lange
stormbaan, in het wedstrijdbad.

•Heerenduinen. Vanaf zaterdag 28 december

Maandag 30 december 2019
Dinsdag 31 december 2019
Woensdag 1 januari 2020
Donderdag 2 januari 2020
Vrijdag 3 januari 2020

Recreatiebad
10.00-16.30 uur
10.00-14.30 uur
Gesloten
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur

Wedstrijdbad
10.00-15.30 uur
10.00-14.30 uur
Gesloten
10.00-15.30 uur
10.00-15.00 uur

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis
•
•
•
•
•

•

•

Banenzwemmen maandag 23 en 30 december 2019, 13.00-15.00 uur komt te vervallen.
De Heerenduinen sluit 24 en 31 december 2019 om 16.00 uur
Particuliere zwemlessen worden aangepast aangeboden.
De babypeuterlessen komen de gehele kerstvakantie te vervallen.
Aquajoggen vrijdag 27 december 2019 en vrijdag 03 januari 2020 wordt verplaatst naar 14.00•
14.45 uur en vindt plaatst in het doelgroepenbad.
•
Voor het overige gelden de reguliere openingstijden.

+•afbeelding
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Eerste aardgasvrije nieuwbouwwijk in Velsen
Donderdag 19 december ondertekende
wethouder Sebastian Dinjens de overeenkomst met de ontwikkelaars van het plan
Hofgeest in Velserbroek. Hiermee komt
de bouw van de eerste aardgasvrije wijk
in Velsen dichterbij. De planning is dat de
bouw van de 380 woningen start in 2021.

(Foto Reinder Weidijk)

Koken èn afval scheiden tijdens
feestdagen
December, de maand van gezelligheid,
cadeautjes en lekker eten. Tijdens het koken ontstaat er vaak afval, bijvoorbeeld
schillen of snijrestjes. Ook na de maaltijd
is er vaak nog een restje over. Ook etensresten horen bij het gft (groente-, fruiten tuinafval). Als je dit in de groene gft
bak gooit, kan er weer gas en compost
van worden gemaakt. Maak Afval en GFT
scheiden voor jezelf makkelijk en kijk op
de webshop van HVC, het is een kwestie
van doen!

Van klokhuis tot groen gas

Goed scheiden

Vanaf 2020 gaat Velsen meer GFT inzamelen

Gemeente Velsen en HVC
nemen maatregelen rondom
Check de afvalkalender rond de jaarwisseling
feestdagen!
Met de feestdagen gaat alles anders, ook
de afvalinzameling van HVC. Op Nieuwjaarsdag (woensdag 1 januari) leegt HVC
geen bakken. Let op: de bakken worden
rond de feestdagen op een eerder of later
moment geleegd, soms ook als uw ophaaldag niet op een feestdag valt. Kijk op tijd in
de afvalkalender op de website HVCgroep.
nl of in de HVC afval-app wanneer uw afvalbak wordt geleegd

Gebruikt u een ondergrondse container?

Dinsdag 1januari is het zover! Dan knallen we met vuurwerk het Nieuwjaar in.
Om eventuele brandschade aan de openbare ruimte te voorkomen nemen HVC en
de gemeente Velsen rond de jaarwisseling
een aantal maatregelen:

Afvalbrengstations

•

•

•

•

•
•

Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!
Op woensdag 8 januari kun je weer kerstbomen inleveren voor verbranding. Elke
boom is 50 eurocent waard. Heb je er
veel? Breng ze dan naar de brandplaatsen
aan de Heerenduinweg in IJmuiden en het
grasveld aan de Hagelingerweg (circusveld) in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Verbranding
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Gebruikt frituurvet en bakolie?
Lever het in!
Ga je zelf oliebollen of appelflappen gebakken met oud en nieuw? Wist je dat je
net als glas, papier en plastic ook gebruikt
frituurvet en bakolie gescheiden kan inleveren? Dat kan bij steeds meer supermarkten of bij het afvalbrengstation van HVC.

Spoel nooit oliebollenvet door gootsteen of
toilet. Het leidt tot verstoppingen en het is
moeilijk om het weer uit het rioolwater te zuiveren.
Van frituurvet en bakolie kan bovendien biodiesel gemaakt worden. Per jaar gebruikt een
gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo frituurvet.
Van die 8 kilo kan een auto 180 kilometer rijden.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar een
verwerkingsfabriek. Daar wordt het grotendeels verwerkt tot biodiesel. Deze biodiesel is
geschikt om op te rijden. Een ander deel van
het gebruikte frituurvet wordt gebruikt als
biobrandstof voor energieopwekking. Meer
informatie vindt u ook op www.vetgoedbezig.
nl.

Dé nieuwe aquasport-hype
Floatfit® binnenkort in zwembad De Heerenduinen

Hoe?
Giet gebruikt frituurvet of de olie als het is afgekoeld terug in de originele verpakking, in
een oude plastic fles, melkpak of pot. Sluit de
verpakking weer goed af met de dop en neem
deze mee naar het dichtstbijzijnde afvalbrengstation of naar een gele bak bij de supermarkt.
Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met
keukenpapierwegengooidatinderestafvalbak.

Wilt u niet urenlang in de sportschool staan
zwoegen en ben je niet bang om nat te worden? Doe dan binnenkort mee met Floatfit®:
een leuke en uitdagende High Intensive Interval Training op een drijvende plank waarop u
in 30 minuten aan uw uithoudingsvermogen,

conditie en uw lichaam werkt. Compleet met
burpees, mountain climbers, planks, lunges,
squats, en core-training!
Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover.

Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE RAAD
Interpellatiedebat IJmond Werkt!
De 4 IJmond gemeenten Velsen zorgen voor beschut werk en reintegratie via de organisatie IJmond Werkt! Met als doel dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Er zijn onlangs nieuwe
afspraken gemaakt over de wijze waarop Velsen betaald voor de
dienstverlening van IJmond Werkt!.
Er is gebleken dat deze aanpassing financieel ongunstig is voor de
gemeente Velsen. Daarom heeft CDA een interpellatiedebat aangevraagd. In de raadsvergadering heeft CDA een reeks aan vragen
gesteld om alle feiten boven tafel te krijgen over het proces en hoe
het komt dat er negatieve consequenties zijn voor de gemeente
Velsen. De wethouder heeft de vragen beantwoord en excuses gemaakt voor de informatievoorziening.
Na dit debat heeft CDA, samen met D66, ChristenUnie, Forza!
IJmond en Fractie Peter Stam een motie van treurnis ingediend
over de handelswijze van de wethouder. De meerderheid besloot
echter dat het welgemeende excuses toereikend is en dat het een
ongelukkige samenloop is geweest.
Motie ‘Gezondheid op 1’
Fractie Peter Stam diende een motie in over de risico’s voor de
gezondheid door de luchtkwaliteit in de IJmond gemeenten. Het
RIVM gaat een onderzoek uitvoeren naar de luchtkwaliteit, maar
de provincie kan nog keuzes maken wat er wel of niet wordt meegenomen. De motie is unaniem aangenomen en daarmee geeft de
gemeente Velsen een signaal dat het onderzoek zo volledig mogelijk moet zijn. Deze motie is ook ingediend in de buurgemeenten
Heemskerk en Beverwijk.

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD

Motie Afwachten onderzoek ‘Strategische positie van Velsen in de regio’
De Raad van Velsen is aan het kijken naar alle samenwerkingen in
de regio. Vanuit dat onderzoek worden er keuzes gemaakt over de
samenwerkingen en manier waarop dat is georganiseerd. De VVD
heeft deze motie ingediend om de Raad van Velsen op te roepen
om de voorbereidende sessievergaderingen die regelmatig gezamenlijk met de IJmondgemeenten worden besproken, alleen nog
in de vergaderingen van Velsen te bespreken.
De raadsleden hebben zeer uiteenlopende opvattingen over de
IJmondcommissie, waardoor de doelstelling en gevolgen van
deze motie ook verschillend werd ontvangen en geïnterpreteerd.
De VVD heeft besloten de motie in te trekken.
Motie Opgave naleving kwaliteitskaders en criteria bij
handhaving TATA Steel
Er is rondom TATA Steel veel berichtgeving over de handhaving
door de provincie. PS (Politiek Sociaal) geeft aan dat de gemeente, de omgevingsdienst en de provincie samen zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom is de handhaving bij TATA
Steel ook zo belangrijk. Deze motie roept op tot extra informatievoorziening. De Raad van Velsen deelde deze opvatting en de wethouder heeft ook een toezegging gedaan om dit uit te voeren. Er
werd niet gestemd over de motie.

Iedere maand wordt er een nieuwsbrief
verstuurd vanuit de Raad van Velsen. U
kunt zich eenvoudig aanmelden voor de
Nieuwsbrief via de website www.velsen.
nl/gemeenteraad.

SOCIAL MET DE RAAD
De Raad van Velsen is ook te volgen via de
social media kanalen.
Facebook.com/raadvanvelsen/
Instagram.com/gemeenteraadvelsen/

Motie Aanmelding proeftuin gasvrij wijken
Vanuit de fractie van Velsen Lokaal kwam het voorstel om in samenspraak met de inwoners van Velsen op zoek te gaan naar geschikte opties van bestaande woonwijken om van gas los te gaan.
Er is een subsidie beschikbaar bij het Rijk, waar de gemeente Velsen zich voor kan aanmelden. De motie is door iedere partij gesteund.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

Infopagina
27 december 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 14 december tot en met 18 december 2019 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

net (16/12/2019) 110979-2019
Platanenstraat 4, plaatsen dakopbouw
(16/12/2019) 111175-2019
Wijk aan Zeeërweg 186, interne constructieverandering (16/12/2019) 111294-2019
Marktplein 62, plaatsen nieuw gevelkozijn,
herindeling naar winkel met appartement
(18/12/2019) 112190-2019

IJmuiden
Orionweg 260 - 446 (even), veranderen installatie voor toekomstige aansluiting op warmte-

Santpoort-Noord
Nabij Hertogweg, Eerste Dwarsweg, Duin- en
Kruidbergerweg, vervangen waterleidingen

(16/12/2019) 111358-2019

informatie over welstand: 140255

Velserbroek
Johanna Westerdijkstraat 26, dichtbouwen
2e verdieping (17/12/2019) 111399-2019

Verlengen beslistermijn

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking
hebben op een bouwactiviteit kunnen
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, plaatsen fietsenberging (17/12/2019) 87747-2019

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

van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders

Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure

IJmuiden
Marconistraat 8, legaliseren plaatsen pui
in garage en gebruik schoonheidssalon
(16/12/2019) 91395-2019
Slingerduinlaan 6, interne wijzigingen Duinhof (17/12/2019) 107242-2019 (Rijksmonument)
Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B, plaatsen trafohuisje voor
medische kliniek (18/12/2019) 90932-2019
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 87-89, plaatsen
raam en deur in voorgevel, vervangen begane
grond- en verdiepingsvloer, maken 2 interne
doorbraken (18/12/2019) 108063-2019
Velserbroek
Platbodem 201, wijzigen gevels, intern verbouwen en brandveilig gebruik gebouw (basisschool en kinderopvang Westbroek)
(16/12/2019) 29382-2019

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:
Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, gebruik bestaand gebouw
als aula voor uitvaartdiensten, legalisatie van
een pad (16/12/2019) 22062-2016

stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld.

De omgevingsvergunning, de verklaringen
van geen bedenkingen en de bijhorende stukken liggen met ingang van 27 december 2019
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken. Tevens zijn de besluiten in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder:
NL.IMRO.0453.OM0036KWEEKERSLAA1R001

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te
zijn ingediend binnen een termijn van zes weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Be-

Buiten behandeling stellen standplaatsvergunning APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een aanvraag standplaatsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
Velserbroek
Verkoopkraam, op 31 december 2019, locatie:
Galle Promenade 22 (18/12/2019) 1012702019

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• De Olmen 34, 1974 SJ IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel

langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

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

Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2019
De raad van Velsen heeft in haar vergadering van 21 mei 2019 besloten:
•

de Verordening naamgeving en num-

•

mering adressen Velsen 2019 vast te
stellen;
de Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2010 in te

•

trekken;
Dit besluit in werking te laten treden
één dag na publicatie.

De tekst van de verordening wordt ook gepubliceerd op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/

Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 19 december 2019 de Verordening
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020 vastgesteld. De tekst van de verordening is bekendgemaakt via het elektronisch gemeenteblad en is opgenomen in de

landelijke regelingenbank via www.overheid.nl.

met uitzondering van artikel 9, lid 1. Deze
bepaling blijft van kracht tot en met 2030.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking vanaf 1
januari 2020 en geldt tot en met 1 juni 2021,

Het Beeldkwaliteitsfonds Havengebied
IJmuiden 2020 is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

Pas in augustus prijswijzigingen zwembad Heerenduinen
U bent gewend dat zwembad De Heerenduinen aan het begin van het nieuwe jaar prijs-

aanpassingen doorvoert. Vanaf 2020 doen
we dit voortaan pas op 1 augustus. De jaar-

lijkse tariefindexering van het zwembad valt
dan samen met alle andere prijswijzigingen

binnen Sportloket Velsen.
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Verordening Bedrijveninvestingszone Santpoort-Noord
De gemeenteraad heeft in haar vergadering
van 19 december 2019 de Verordening Bedrijveninvestingszone
Santpoort-Noord
2020 vastgesteld. De tekst van de verordening is bekendgemaakt via het elektronisch
gemeenteblad en is opgenomen in de landelijke regelingenbank via www.overheid.nl.

Inwerkingtreding
De Verordening Bedrijveninvestingszone
Santpoort-Noord 2020 treedt in werking
na een positieve uitslag van de draagvlakmeting in het gebied. Deze draagvlakmeting
vindt plaats in de periode 11 januari 2020

tot en met 7 februari 2020. De uitslag van de
draagvlakmeting wordt op 11 februari 2020
door het college vastgesteld en vervolgens
bekend gemaakt.

provincie Noord-Holland.

De oprichting van de BIZ Santpoort-Noord
is financieel mede mogelijk gemaakt door de

Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:
Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, gebruik van een bestaand
gebouw als aula voor uitvaartdiensten en de
legalisatie van een pad (16/12/2019) 220622016
De omgevingsvergunning, de verklaringen van geen bedenkingen en de bijhorende
stukken liggen met ingang van 27 decem-

ber 2019 gedurende zes weken ter inzage
bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn
de besluiten in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder: NL.IMRO.0453.OM0036KWEEKERSLAA1-R001
Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daar
redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest,

een gemotiveerd beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te
zijn ingediend binnen een termijn van zes
weken met ingang van de dag na die waarop
het besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken

belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat
ook beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Topkwaliteit vuurwerk bij Ron Stals
IJmuiden - Zoals elk jaar wordt
in de laatste dagen van december flinke drukte verwacht bij
ijzerwarenhandel Ron Stals.
Al vele jaren is dit bedrijf actief met de verkoop van kwaliteitsvuurwerk om het nieuwe jaar op traditionele wijze te
kunnen inluiden. De verkoopdagen zijn op 28, 30 en 31 december.

pulair.
Op basis van de reeds geplaatste bestellingen schat Stals in dat
het dit jaar in de winkel weer
drukker zal worden dan in voorgaande jaren. ,,Maar we staan
met een geoliede machine van
twaalf man, dus een vlotte afhandeling is gegarandeerd. Mensen
hoeven niet langer dan tien minuten in de winkel te staan.’’ Op
grond van wettelijke regels is het
Via www.devuurwerkwinkel.nl niet toegestaan om op zondag
konden klanten al sinds 15 no- vuurwerk in de winkel te hebvember een bestelling plaatsen.
Een trend, die zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, is dat de
boxen met siervuurwerk steeds
groter en mooier zijn geworden. Niet meer eindeloos veel
losse producten afsteken, maar
één box neerzetten, die op veilige wijze aansteken en vervolgens ademloos genieten van
het fraaie resultaat. Ron Stals
en zijn team zorgen ervoor dat
hun klanten dit zo veilig mogelijk kunnen doen, want bij elke
bestelling worden een aansteeklont en een veiligheidsbril gratis
meegeleverd.

ben, de verkoop start daarom op
zaterdag 28 december.
Openingstijden:
Zaterdag 28 december van 08.30
tot 21.00 uur, zondag 29 december (alleen kijken en bestellen)
van 12.00 tot 17.00 uur, maandag
30 december van 08.30 tot 21.00
uur en dinsdag 31 december van
08.30 tot 18.00 uur. IJzerwarenhandel Ron Stals is gevestigd
aan de Lange Nieuwstraat 775 te
IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Telstar creëert kansen

Gevlucht Syrisch gezin
in het zonnetje gezet

Het siervuurwerk heeft in de
loop der jaren steeds meer aan
terrein gewonnen. Toch zijn ook
de zogenoemde single shots, zoals de thunder king, bij met name de jeugd nog altijd zeer po-

Kerstpakkettenactie voor
de Voedselbank groot succes
Velsen - Ondanks dat dit jaar
de kerstpakkettenactie voor de
Voedselbank op het nieuwe adres
van de redactie Jutter/Hofgeest
plaatsvond is de Kerstpakkettenactie 2019 een groot succes geworden.
Het was een feestelijke variatie
van heel mooi samengestelde
pakketten. Zo was er een doos samengesteld door kinderen die de
buitenkant helemaal beschilderd
hadden. Ook waren er twee dames die zelf een pakket hadden
samengesteld voor een gezin met
daarin onder andere kinderwijn.
Een man kwam maar liefst acht
pakketten brengen. Er was een
echtpaar dat twee dozen kwam
brengen omdat ze zelf heel veel
dubbel hadden gekregen.
Een ander echtpaar bracht twee
zakken vol feestelijke producten
en die vertelden dat ze dit al ja-

ren deden. Zij vonden dat ze zelf
al zoveel hadden en graag mensen die het minder goed hebben
willen steunen.
Namens de klanten van de Voed-

selbank dankt het bestuur van
Voedselbank Velsen alle gulle gevers en de redactie van de Jutter/
Hofgeest voor hun gastvrijheid.
(foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Inmiddels een eindejaarstraditie bij Telstar is de
komst van een gezin wat een extra steun in de rug goed kan gebruiken. Elk jaar maken Van der
Valk Taxiservice, de Jutter/de Hofgeest en de club zich hard om een
gezin een onvergetelijke middag
of avond te bezorgen.
Afgelopen zondag was de familie Halak te gast bij de wedstrijd
Telstar-Jong AZ. Een Syrisch gezin dat alles heeft moeten achterlaten om een nieuw bestaan

op te bouwen. Na drie AZC’s kwamen zij een aantal maanden geleden in IJmuiden terecht.
Zij genoten zichtbaar van alles
wat de Witte Leeuwen zo mooi
maakt: op de foto met de spelers,
een spannende wedstrijd en na
afloop het shirt van de Man of the
Match Frank Korpershoek.
Het grootste cadeau was echter
de contacten die werden gelegd.
De vader van het gezin is lasser van beroep en hard op zoek

naar een baan. In de businessclub
van Telstar is dat zo geregeld. Het
contact tussen Henk van der Valk
en Leen Veldman werd snel gelegd en er was geen twijfel mogelijk.
Meneer Halak kon maandag al op
gesprek bij Veldman Machinefabriek en hij liep daar naar buiten
met een nieuwe baan. Een prachtig verhaal om de laatste wedstrijd van het jaar mee af te sluiten! (foto: Friso Huizinga)

Oliebollen voor de hele buurt
IJmuiden - Voor het derde achtereenvolgende jaar slaan de bewoners van Plein 1945 de handen ineen op de laatste dag van het jaar.
Samen gaan ze oliebollen bakken
voor de hele buurt. Een prachtig
bewonersinitiatief dat inmiddels
een mooi evenement is geworden, ondersteund door een aantal plaatselijke ondernemers.

bewoners uit te nodigen om samen te komen genieten van deze
lekkernij. Het werd een geslaagd
feestje en dus werd vorig jaar besloten het concept te herhalen.
Ook dit jaar zullen op 31 december vanaf 13.00 uur vers gebakken oliebollen voor de bezoekers
klaar liggen. Het bakken gebeurt
op de galerij boven de winkels
van Plein 1945, bezoekers uit de
Twee jaar geleden besloten enke- buurt kunnen deze locatie bereile buurtbewoners om samen olie- ken via de portiekdeur naast Van
bollen te gaan bakken en andere Boxtel Hoorwinkel. Boven wordt

een partytent neergezet, waar
onder meer glühwein, chocolademelk en limonade wordt geschonken. Verspreid over de dag
kwamen er vorig jaar naar schatting tachtig tot honderd buurtbewoners langs. Niet alleen de 17
winkels en de daarboven gelegen
51 woningen, maar ook iedereen
die in de buurt woont of er toevallig die dag moet zijn, is welkom.
Natuurlijk kan iedereen ook zelf
iets lekkers meenemen om met
elkaar te delen.

Gratis muzieklessen IJmuider Harmonie
Velsen - De gratis 20 weken durende cursus M4U ( Music Fore
You) van kinderen uit groepen
5 en 6 van de bezochte scholen,
en aanmeldingen van kinderen

via de website is op de helft. Na
de welverdiende vakantie stromen er weer 8 kinderen door. 4
klarinetten, 3 alt saxofoon en een
drummertje. Voor meer informa-

tie over de gratis muzieklessen
zie www.ijmuiderharmonie.nl en
klik op de ‘Music 4 jou’ button. Ze
starten de zesde klas in februari
2020. Opgeven kan nog.
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Door Erik Baalbergen

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

‘Erkenning is erg belangrijk’
Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Pijnbestrijding door
Excellent Care Clinics
Velsen-Noord - Wanneer je altijd pijn ervaart, heeft dat
een grote invloed op je leven.
Duurt je pijn langer dan drie
maanden, dan spreken we
van chronische pijn. Cees-Jan
Oostwouder en collega’s, onder wie Karin Vos, willen deze
groep patiënten graag ondersteunen in hun Excellent Care
Clinics.

Minder pijn
,,Ook voor dokters is meer kennis over chronische pijn belangrijk. We willen patiënten effectieve hulp bieden. Daarom zijn
we, in samenwerking met de VU,
een pijnbehandelcentrum gestart waarbij we ons richten op
lichaam, psyche en gedrag.’’ Als
je in een pijnkliniek komt, hoop
je dat de pijn vermindert of verdwijnt. Helaas lukt dat niet alOfficieel ziek
tijd. Oostwouder: ,,Maar we stuOostwouder: ,,Mensen met chro- ren nooit iemand onverrichter zanische pijnklachten lopen er vaak ken weg. Samen met de vele exeen behoorlijke tijd mee rond, perts zoeken we altijd een manier
zonder oplossing. Daarom is het waarop jij met minder pijn door
belangrijk mensen eerder op het het leven kunt.’’
pad van de pijnspecialist te brengen. Want als je langdurige pijn Neem voor meer informatie of
hebt, dan ben je ziek. Dat heeft het maken van een afspraak conde WHO (World Health Organiza- tact op met Excellent Care Clinics.
tion) officieel vastgesteld. Die er- Bel 085-0479273 of 085-0479 271.
kenning is erg belangrijk. Zo we- Gevestigd in Velsen-Noord en Hilten patiënten dat het niet alleen versum. Zie ook: www.excellenttussen de oren zit.’’
careclinics.nl. (foto: aangeleverd)

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

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

WIM Facility Services

Deskundig advies
op het gebied van
schoonmaakwerk
IJmuiden - Een prettige, schone
en veilige werkomgeving is essentieel, maar niet altijd vanzelfsprekend. Als ondernemer is het
lastig om facilitaire diensten op
de juiste wijze te organiseren.
Waar moet je op letten en hoe
weet je zeker dat je aan alle normen voldoet? WIM Facility Services heeft het antwoord op deze vragen. Het kantoor opereert
vanuit IJmuiden als onafhankelijk
facilitair adviesbureau en vormt
daarmee in feite de ontbrekende
schakel in het schoonmaakproces
binnen uw bedrijf.
Marcel Fredriks en Robin Ernest,
beiden afkomstig uit de schoonmaakbranche, hebben zich toegelegd op het adviseren van bedrijven over facilitaire zaken,
maar bieden ook diverse andere
diensten aan, zoals het uitvoeren
van een zogenoemde VSR (Vereniging Schoonmaak Research),
nulmetingen, gebouw- en glas
inventarisatie en inmetingen en
bacteriologische metingen in samenwerking met een laboratorium, die ervoor dient om vervolgens de kwaliteit van geleverd

schoonmaakwerk te kunnen beoordelen.
Ook worden opleidingen in de
schoonmaakbranche verzorgd
zoals food-reiniging, dieptereiniging keukens, vloeronderhoud,
industriële reiniging, trappenhuisschoonmaak, VCA en BHV.
Daarnaast kunnen bedrijven er
terecht voor alle facilitaire vraagstukken, zoals (Europese) aanbestedingen, contractbeheer en interim werkzaamheden.
De letters WIM in de naam staan
voor ‘Weten Is Meten’ het bedrijf bestaat inmiddels uit diverse medewerkers, het bestaande team houdt zich onder meer
al bezig met verschillende facilitaire werkzaamheden op scholen, kantoren, industriële gebouwen, restaurants, politiebureaus
en de luchthaven Schiphol. Stuk
voor stuk locaties waar een schone werkomgeving van groot belang is. Zes jaar geleden is WIM
Facility Services van start gegaan,
het bedrijf blijkt in een grote behoefte te voorzien. Kijk op www.
wimfacilityservices.nl of bel 0255
577640 voor uitgebreide informatie. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. In deze aflevering aandacht voor de plannen met de watertoren aan de Dokweg.
De watertoren aan de Dokweg staat al enige tijd in de steigers. Reden om ’s te achterhalen
wat de plannen zijn. Maar eerst
nog even kort de geschiedenis;
in een eerder aflevering heb ik
daar al wat langer bij stilgestaan.
In 1901 wordt een houten watertoren met ontijzeringsinstallatie en reinwaterkelder aan het
einde van de vissershaven in gebruik genomen. Het water wordt
opgepompt uit twee ondiepe
bronnen in de buurt van de haven. In combinatie met het dan
net aangelegde waterleidingnet langs de haven kunnen schepen nu van goed drinkwater worden voorzien. In 1913 worden de
watertoren en het complex door
een brand grotendeels verwoest.
In 1914/1915 wordt iets verderop, aan de huidige Dokweg, een
nieuwe watertoren gebouwd. Deze toren wordt 24,5 meter hoog
en krijgt een veel grotere capaciteit, 600 kuub.
In 1988 neemt het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland het
waterleidingbedrijf bij de havens
over van het Staatsvissershavenbedrijf. Vanwege de verzilting
van het bij de havens opgepompte water wordt het waterleidingbedrijf aan de Dokweg opgeheven en in 1996 verkocht. De omliggende gebouwen worden enkele jaren later gesloopt. In 20002001 verrijzen nieuwe kantoorgebouwen rond de voet van de watertoren. In 2002 koopt de IJmuidense ondernemer Ben Vermeer
de watertoren en vestigt onderin
zijn kantoor. Vermeer ontwikkelt
plannen voor verbouwing en res-

beurt. Achterstallig onderhoud
en betonrot hebben dit rijksmonument geen goed gedaan. De
Pagter wil de watertoren aan de
Dokweg restaureren en zoveel
mogelijk in zijn oude glorie herstellen. Juist omdat de toren een
tauratie, maar door voortdurend rijksmonument is, moet de resgesteggel met de welstandscom- tauratie aan allerlei voorwaarden
missie ziet hij van de plannen af.
voldoen. “Voor geld zou je het
niet hoeven doen,” aldus De PagIn 2013 neemt De Pagter Vast- ter. “Opknappen kost veel.” Ook
goed uit Middelburg de water- hier aan de Dokweg speelt de ertoren van Ben Vermeer over. Ei- varing van De Pagter met het opgenaar Arjen de Pagter, met een knappen van monumentale geachtergrond in de antiekhandel, bouwen en de daarbij komende
weet oude zaken op waarde te offertes, vergunningen en verdetaxeren en te behouden. De in- re papierwinkel een belangrijke
middels bouwvallige maar monu- rol.
mentale watertoren aan de Dokweg is daar geen uitzondering De afgelopen weken is de waterop. Arjen de Pagter is vanuit de toren in de steigers gezet. De toantiekhandel langzaam in het on- ren wordt eerst schoongemaakt
roerend gerold en is zelf al ruim en aan de buitenkant gerestau20 jaar als vastgoedhandelaar ge- reerd en van een nieuwe pleistervestigd in een voormalige water- laag voorzien, waarbij de monutoren in het Zeeuwse Middelburg. mentale uitstraling behouden zal
Hoewel Arjen als vastgoedhande- blijven. Proefstukken van de nieulaar ook in huizen handelt vindt we laag zijn al gemaakt in overleg
hij gewone huizen eigenlijk maar met monumentenzorg en de ge“saai” en ligt zijn hart bij bijzonde- meente.
re gebouwen. De Pagter heeft in
de loop der jaren diverse bijzon- Ook moeten de trappen bruikdere bouwwerken zoals kerken baar worden gemaakt om de waen watertorens opgekocht, op- tertank te kunnen bereiken. De
geknapt en nieuwe bestemmin- Pagter heeft deze nog niet kungen gegeven, zoals kantoorruim- nen bekijken; het wordt een verte en woningen. Hij is lid van de rassing wat er bovenin aangeNederlandse Watertorenstichting troffen gaat worden. In elk geval
en heeft al veel ervaring met wa- moet het dak waterdicht worden
tertorens. De Pagter is ook geen gemaakt. Pas als de bovenkant
onbekende in IJmuiden. Hij heeft goed in kaart is gebracht, kan De
in 2006 de toen bouwvallige wa- Pagter plannen voor de invulling.
tertoren aan de Evertsenstraat Woningen worden het in elk gevan de gemeente overgenomen, val niet want permanent wonen
grondig opgeknapt en er elf ap- is niet toegestaan. De toren heeft
partementen in gevestigd. Die zowel beneden als boven een bemarkante watertoren is in elk ge- drijfsmatige bestemming. Als beval als typisch IJmuider herken- drijfsgebouw voor kantoren staat
ningspunt behouden gebleven.
de watertoren natuurlijk op een
unieke plaats, met zicht over onNu is de volgende – en laatste – der meer het havengebied en op
IJmuidense watertoren aan de Oud-IJmuiden!

Voor de lekkerste oliebollen
ga je naar Goemans Versbakkerijen
Velsen - Ze zijn er weer klaar voor,
de bakkers van Goemans Versbakkerijen. In alle 13 vestigingen
in de IJmond, Castricum, Heiloo
en Haarlem zijn de laatste dagen
van het jaar de heerlijkste oliebollen verkrijgbaar. Op 28, 30 en 31
december worden de oliebollen
vers gebakken. En de verse appelbeignets en appelflappen mogen
natuurlijk ook niet ontbreken.
Bakkerij Goemans bestaat dit jaar
65 jaar en één van de specialiteiten zijn de oliebollen. In de regio
Heemskerk/Beverwijk zijn deze al
beroemd. Vanaf nu kunnen ook
de inwoners van Velsen en Haarlem kennismaken met deze heerlijke lekkernij.
U vindt Goemans Versbakkerij
in IJmuiden op de Lange Nieuw- de Cepheusstraat 29. In Velsen- mans op de Wijkerstraatweg 177.
straat 77, Zeewijkplein 19 en op Noord is een vestiging van Goe- (foto: Pixabay)
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Rotary Velsen kan toch
doneren aan Hospice De Heideberg
Velsen - Door het afblazen van
de kerstmarkt in SantpoortNoord op 15 december kwam de
donatie van Rotaryclub Velsen
voor het Hospice De Heideberg
in de knel. Rotary had een loterij georganiseerd met prachtige prijzen, maar in verband met
het weer werd de kerstmarkt afgeblazen. Het Hospice heeft uiteindelijk toch een bedrag van
1.750 euro in ontvangst kunnen
nemen voor de aanschaf van de
nodige zaken zoals onder andere lakens.

Dank aan Telstar
Onder de prijzen waren 100 kaartjes voor de wedstrijd Telstar-Jong
AZ op zondag 22 december. Ondanks dat de loterij niet door ging
heeft Telstar gevraagd aan Rotary
om een goede bestemming voor
deze kaarten te zoeken. Dat is gelukt! In het kader van sporteducatie gaan 100 leerlingen van het
Vellesan College met begeleiding
naar de wedstrijd.
Directeur Marc Boelsma van het
Vellesan College heeft als dank
ook nog een bijdrage geleverd

aan de donatie voor het Hospice.
Andere prijzen
De food-artikelen die als prijs beschikbaar waren zijn gedoneerd
aan de voedselbank. De andere
prijzen worden gebruikt bij een loterij tijdens het ‘Jeans Gala’ dat Rotary medio april 2020 organiseert.
Op de foto overhandigt de voorzitter van Rotary Velsen, Jan Willem Bruntink, de kaarten aan de
directeur van het Vellesan College,
Marc Boelsma. (foto: aangeleverd)

Boeren en bouwers blokkeren
hoofdingang Tata Steel
Velsen - Actievoerende boeren
en bouwers hebben vorige week
woensdag de hoofdingang van
Tata Steel geblokkeerd. Ongeveer
vijftig boeren met tractoren en
bouwers met bestelbusjes ston-

den zodanig opgesteld dat niemand er meer door kwam.
De boeren en bouwers hadden
voor Tata gekozen omdat ze vinden dat zij niet de enige boosdoeners zijn, maar het kabinet

ook naar andere vervuilers moet
kijken.
,,Tata mag wel giftige stoffen lozen, terwijl de boeren niks mogen”, klaagde een van de boeren.
(foto: Ton van Steijn)

De eerste kampioen van
dit seizoen voor Smashing Velsen
Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2019?
den bij een Europacupwedstrijd.
f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.

Velsen - Op dinsdagavond 17
Naast de nominaties voor Sport- december vond in de sporthal
man, Sportvrouw, Sportploeg, Zeewijk een gezellige slotavond
Talent, Master en Gehandicap- van de volleybalvereniging Smate Sporter is er dit jaar een nieuwe categorie, de Sport en Cultuur
Impuls verenigingsprijs waarmee een sportvereniging 500 euro kan winnen. Deze wordt uitgereikt aan een sportvereniging in
Velsen.
Om voor deze prijs in aanmerking te kunnen komen is men op
zoek naar de sportvereniging die
dé trots van Velsen in huis heeft;
De sportkampioenen in 2018 (foto: Reinder Weidijk Fotografie)
zoals bijvoorbeeld de gezondste
kantine, het duurzaamste clubVelsen - De gemeente Velsen Wie kunnen genomineerd wor- gebouw, de meest actieve levraagt iedereen om kandida- den?
den/vrijwilliger, de beste materiten voor te dragen voor de titel De individuele sporters die lid zijn aalman, de leukste trainer of de
van Velsense Sportman, Sport- van een Velsense vereniging; dat stoerste terreinman.
vrouw, Sportploeg, Talent (tot mag ook een niet-Velsenaar zijn
18 jaar), Master (vanaf 40 jaar) die lid is van een Velsense ver- Procedure
en Gehandicapte Sporter van eniging of een Velsenaar die lid is Verenigingen sturen voor 31 dehet jaar 2019. De winnaars wor- van een niet-Velsense vereniging. cember een e-mail naar sportgaden bekendgemaakt tijdens Teamsporters die uit Velsen ko- la@velsen.nl met daarin omschrehet Sportgala op vrijdag 28 fe- men en lid zijn van een team dat ven wat dé trots van de sportverbruari 2020 in het Thalia Thea- niet uit Velsen komt worden indi- eniging is. Een onafhankelijke juter in IJmuiden.
vidueel genomineerd.
ry, kiest de top 3.
Hele teams, als het een Velsens Van deze top 3 wordt per vereniElk jaar kiest de gemeente Velsen team is, inclusief alle niet-Velsen- ging een korte film gemaakt die
haar sportkampioenen en wor- se leden.
ze gaan tonen tijdens het Sportden andere sporters in het zongala.
netje gezet.
Aan welke criteria moet de no- Door middel van loting in de zaal
Wie een kandidaat kent, mag minatie voldoen?
kiest het publiek die avond de uithem, haar of een heel team voor- a) Als je 1e, 2e of 3e bent gewor- eindelijke winnaar van de Sport
dragen.
den bij een Nederlands kampi- en Cultuur Impuls verenigingsEr zijn zes categorieën: Sportman, oenschap van een toernooi of prijs.
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, wedstrijdenreeks.
Master en Gehandicapte Spor- b) Als je 1e, 2e of 3e bent gewor- Aanmelden
ter. De prestatie dient behaald te den bij een Europees kampioen- Nominaties moeten vóór 31 dezijn in het kalenderjaar 2019 en schap.
cember 2019 worden doorgegede sport moet onderdeel zijn van c) Als je 1e, 2e of 3e bent gewor- ven via de aanmeldknop op de
een sportbond die aangesloten is den bij een Wereldkampioen- website van www.sportgalavelbij het NOC*NSF.
schap.
sen.nl. Ook kan men de nominaEen deskundige jury bepaalt wie d) Als je 1e, 2e of 3e bent gewor- ties mailen naar sportgala@velde winnaars zijn. De prijsuitrei- den bij een Wereldbekerkampi- sen.nl. Voor vragen kan men ook
king vindt plaats in het Thalia oenschap.
bellen met Eric Smit, Sportloket
Theater in Ijmuiden.
e) Als je 1e, 2e of 3e bent gewor- Velsen: 06-15129401.

shing Velsen ’96 plaats. Omdat
het de laatste trainingsavond
was van dit jaar waren er voor de
jeugd de Smashing Winterspelen

en de senioren speelden later op
de avond het traditionele Oliebollentoernooi.
Er was ook iets te vieren. Jongens
B1 werd de zaterdag ervoor kampioen van de 2e klasse en werd
in deze gezellige sfeer gehuldigd. De voorzitter van de vereniging reikte de kampioensmedailles uit. De jongens en meisjes
bereikten dit herfstkampioenschap door de zaterdag ervoor
gelijk te spelen tegen nummer
3 Spaarnestad. Er werd in 8 wedstrijden slechts één keer verloren
(van de nummer 2). In de volgende seizoenshelft komt het team
in de 1e klasse uit.
Jongens en meisjes die zin hebben om te volleyballen worden uitgenodigd deel te nemen
aan een proeftraining. Aanmelden hiervoor kan bij leden@smashingvelsen.nl. (foto: aangeleverd)

Nieuwjaarsbal voor senioren:
Stadsschouwburg wordt danspaleis
Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen luidt het nieuwe jaar in
met een nostalgisch dansfeest
voor de 65-plusser!
Het toneel wordt voor één avond
omgetoverd tot de grootste dansvloer van Velsen. De gastheren
en gastvrouwen van het Amsterdamse theatergezelschap Het
Danspaleis staan klaar om hun
publiek naar de dansvloer te begeleiden en samen met hen het
bal te openen. Theaterbezoekers
kunnen dus voor één keer op het
toneel meeswingen op de vertrouwde klanken van de onvergetelijke muziek uit de jaren ’40
en ’50: van meezinger tot tranentrekker, van merengue tot Engel-

se wals en van polonaise tot rock
’n roll. Daarnaast is er de mogelijkheid om rondom de dansvloer
neer te strijken in het voor de gelegenheid ingerichte danscafé
voor een drankje en een praatje.
Op die manier kunnen de seniore theaterbezoekers ook met hun
leeftijdgenoten in contact komen.
Het nieuwjaarsbal zal starten met
een glas feestelijke bubbels.
Gun een ander een mooie start
van het nieuwe jaar!
Magische momenten kunnen ook
cadeau worden gedaan. Daarom is er de mogelijkheid om een
kaartje voor het Nieuwjaarsbal te
kopen voor een ánder. Bezoekers

kunnen een kaartje kopen voor
iemand uit hun omgeving en diegene uitnodigen daarmee het bal
bij te wonen. Dit kan voor zowel
een bekend iemand (opa, oma,
buurvrouw of (schoon)vader) als
voor een onbekend iemand. In
dat geval kan er een donatie aan
de schouwburg gedaan worden,
die daarmee (samen met maatschappelijke partijen als Stichting Welzijn Velsen) onbekende
65-plussers voor het bal uitnodigt. Op die manier kunnen ook
bezoekers voor wie de weg naar
de schouwburg minder voor de
hand ligt, hun nieuwe jaar op theatrale wijze openen. (foto: Marije
Kuiper)
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Leendert de Lange gekozen tot nieuwe
voorzitter Reddingsbrigade Nederland
land vorm geven met zeer gemotiveerde en deskundige vrijwilligers,
naast en in aanvulling op de professionele hulpdiensten”.
Bij unanieme stemming werd De
Lange tot van het bestuur van de
Koninklijke Nederlandse Bond
tot het Redden van Drenkelingen
(KNBRD) gekozen. Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering die in IJsselstein 11 december
plaatshad. Hij volgt daarmee Jan
Rijpstra op die de functie de afgelopen vier jaar bekleedde.

Leendert de Lange (rechts) ontvangt bloemen van oud voorzitter Jan Rijpstra (Foto: B. Brosi / RN)
IJmuiden - Leendert de Lange
ziet de uitdagingen waar het reddingswerk voor wordt gesteld.
,,Vorig jaar verdronken er ook
weer mensen. Daar moeten we
meer aan doen. Teveel mensen
duiken met te weinig voorbereiding en kennis van zaken het water in. We hebben de afgelopen jaren onder leiding van Jan Rijpstra
al grote slagen gemaakt, maar we
zijn er nog niet. De voorlichting
moet beter, het toezicht houden
verdient meer ondersteuning. En
we moet beter nadenken hoe we
het water veiliger maken om in te
vertoeven. In 2020 stellen we een
nieuw meerjarenplan op. Ik reken
erop dat dat plan de steun krijgt

die het verdient. Iedere verdrinking is er één teveel en we krijgen
teveel terug van ons mooie water
om dit te laten gebeuren”.
,,Ik ben ontzettend blij en verheugd
met deze functie”, aldus De Lange.
“Ik ben de reddingsbrigades gaan
leren kennen toen ik wethouder
van Noordwijk was. Daar zag ik al de
enorme betekenis van brigades als
gastheren van het strand: om mensen te waarschuwen voor de gevaren van de zee, om te helpen als een
kind wordt vermist of er in een kwal
of schelp is gestapt, en om waar nodig reddend op te treden. Het is en
blijft een groot goed dat we deze
eerste hulp aan het water in Neder-

De Lange (1972) studeerde bestuurskunde in Leiden van 1995
tot en met 2000. Na functies in het
is het gemeentelijk apparaat en bestuur werd hij in 2015 Tweede Kamer lid voor de VVD. Bij het aantreden van kabinet Rutte III in oktober
2017 trad hij opnieuw tot de Tweede Kamer toe. Vanaf juli 2019 is De
Lange burgemeester van Wassenaar en leerde hij het brigade werk
nog beter kennen.
,,Ik heb met eigen ogen gezien hoe
ingrijpend een verdrinking is. Het
blijft uniek dat wij over vrijwilligers beschikken die zich er met ziel
en zaligheid voor inzetten om dat
te voorkomen. Niet alleen op het
strand aan zee, meer ook in het binnenland, bij meren en rivieren en bij
evenementen. En dan is er nog de
inzet bij grootschalige overstromingen, als onderdeel van de Nationale Reddingsvloot, samen met de veiligheidsregio’s. Ik ben er trots op dat
ik daar wat voor kan en mag betekenen”.

Dolfje Weerwolfje & Foeksia de
miniheks in Stadsschouwburg Velsen
Velsen- De populaire kinderboekenschrijver Paul van Loon
wist met zijn werk al eerder ook
groot theatersucces te oogsten.
Na onder andere ‘De Griezelbus’
waagt theaterproducent Rick
Engelkes zich aan ‘Dolfje Weerwolfje’.
Op woensdag 8 januari kunnen alle 6-plussers in de Stadsschouwburg Velsen het spannende verhaal beleven van Dolfje Weerwolfje en Foeksia de miniheks. Deze nieuwe familiemu-

sical zit vol leuke liedjes, mystieke wezens, grappige tovertrucs
en betoverende liefdesdrankjes. Gebaseerd op de spannende kinderboeken van Paul van
Loon. Op een nacht rent Dolfje Weerwolfje per ongeluk het
Weerwolvenbos uit, zo het Heksenbos in. Daar mag hij van Opa
Weerwolf absoluut niet komen,
want weerwolven en heksen
gaan niet samen. In het bos leert
hij Foeksia kennen, een grappig
en lief miniheksje, en ze worden

vriendjes. Dan komt juf Minuul
de moerasheks erachter dat er
een weerwolf in het Heksenbos
is. Minuul neemt Dolfje gevangen, en de strijd barst los tussen
de heksen en de weerwolven.
Foeksia weet niet wat ze moet
doen. Zal Dolfje ooit nog vrijkomen?
Kom zelf kijken naar hoe het
avontuur afloopt, en ontmoet na
de voorstelling alle helden in onze foyer! Aanvang 15.00 uur. (foto: Peggy de Haan)

Feestend het nieuwe jaar in
Regio - In het café van De Toneelschuur aan de Lange Begijnestraat 9 wordt op de laatste
dag van het jaar een bijzonder
feest georganiseerd: Fête des Têtes.
Het is dé uitgelezen mogelijkheid voor 25-plussers uit Haarlem en omstreken om de jaarwisseling buiten de deur te vie-

ren. Het wordt één groot toneelspel met ‘the roaring twenties’ als
passend thema. Er zullen bijzondere hapjes en drankjes worden
geserveerd en diverse DJ’s (onder wie Flexy Frank en Roberto
Davinci) draaien allerlei muziekstijlen, van disco tot house en van
soul tot pop.
Een fotograaf legt de avond vast

en voor alle bezoekers staat bij
binnenkomst een glaasje bubbels klaar. Tussen 22.00 en 24.00
uur mag het publiek zelf een
keuze maken uit de platenbak,
de DJ’s draaien dan de aangevraagde platen. Kaarten voor dit
bijzondere feest zijn via www.
tinyurl.com/fetedestetes2019 te
bestellen.

Afvalzakjes op de
Heerenduinweg
Fish & Seafood Waasdorp:

Kom oesters proeven en bestellen
IJmuiden - Nog nooit een oester gegeten? Of misschien wel
al gesmuld van deze lekkernij,
maar het zelf openen van de
schelp nog niet goed onder de
knie? Kom dan op maandag 30
december naar Fish & Seafood
Waasdorp aan de Halkade 27.
Van 11.00 tot 17.00 uur worden
er doorlopend workshops gegeven waarin uitleg wordt gegeven over de verschillende soorten oesters. Natuurlijk zijn er

verschillende soorten te proeven en kan er direct worden besteld voor de jaarwisseling. Deze workshop wordt verzorgd in
samenwerking met Seafarm, dit
Zeeuwse bedrijf is een vaste leverancier van Fish & Seafood
Waasdorp. De oesterkweker
komt zelf naar IJmuiden om erover te vertellen en wie dat wil
kan zelf een oester kraken. Ook
andere soorten oesters, onder
meer uit Frankrijk, zullen deze

IJmuiden - Op de Heerenduinweg hangen sinds kort op diverse plekken plastic zakken. Ze zijn vastgebonden aan palen van verkeersborden. Wie ze heeft opgehangen is onbekend. Het donkerbruine vermoeden rijst, dat de zakjes ter voorkoming van achteloos weggeworpen zwerfvuil zijn bedoeld. Dat de zakjes gebruikt worden, is een ding
dat zeker is. (Arita Immerzeel)

dag te proeven zijn. Zo kan iedereen zelf bepalen naar welke soort de voorkeur uitgaat.
Het wordt dus echt een dag van
proeven en beleven. De reguliere openingstijden van Fish &
Seafood Waasdorp zijn dagelijks
van 07.00 tot 20.00 uur (zondag
vanaf 08.00 uur) en ook op 31
december is het bedrijf de gehele dag geopend. Op Nieuwjaarsdag alleen geopend van 10.00
tot 16.00 uur. (foto: aangeleverd)

Matroesjka is klaar om Velsense
hersens te BRAINWASHen

Velsen - Matroesjka is hét techno-cabaretduo van Nederland:
brutaal, monsterlijk muzikaal
en gekmakend grappig. Nu zijn
ze er klaar voor om met BRAINWASH de hersenpannen van
hun Velsense toeschouwers te
kraken. Op donderdag 9 januari in de Stadsschouwburg Velsen.
Eerst won Matroesjka (Lisa Loeb
en Janneke Rinzema) de Publieksprijs op het Amsterdams
Kleinkunst Festival in 2014. Li-

sa en Janneke waren vaste columnisten in het ochtendprogramma van Giel Beelen en
speelden al meerdere keren
Lowlands en Zwarte Cross plat.
Ze ontvingen juichende recensies voor hun debuutshow Eeuwig Vlees en werden met hun
opvolger BRAINWASH door de
NRC zelfs uitgeroepen tot cultureel hoogtepunt van 2018.
Dat maakt nieuwsgierig.
BRAINWASH is een show vol
knotsgekke personages, vlijm-

Stiltewandeling

Regio - Zaterdag 4 januari begeleidt Jolanda van der Heijden, gecertificeerd mindfulnesstrainer
,een stiltewandeling. begonnen
wordt met een meditatie waarin
de deelnemers het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar inlui-

den. Daarna wandelen ze in stilte in de prachtige natuur van de
Kennemerduinen. Ervaring is niet
nodig. Iedereen is welkom.
Vertrekpunt is ingang Bleek en
Berg Bergweg 1, in Bloemendaal. Verzamelen bij het informa-

scherpe sketches en prachtige
liedjes op elektronische beats.
De Matroesjka-dames fileren
niet alleen de actualiteit, maar
ook zichzelf.
Claudia de Breij verklaarde zich
fan en de pers jubelde al weer
in de allerhoogste tonen. Verwacht prachtige samenzang,
ijzersterke liedjes en keiharde
grappen. Want in het tijdperk
van Trump, terreur en #metoo
kan alleen technocabaret ons
nog redden.
tie bord.
De wandeling vertrekt om 10.00
uur en duurt maximaal anderhalf
uur. Vergoeding: vrijwillige bijdrage
Parkeren is gratis op de parkeerplaats meteen links op de Bergweg (5 minuten vanaf de ingang)
en achter het voetbalveld. Bij regen gaat het door.

Maandelijkse rondleiding Beeckestijn
Velsen - Ook in het nieuwe jaar
vinden weer de maandelijkse
rondleidingen door huis en tuinen van Beeckestijn plaats.

5 januari en gaat van start om
11.00 uur.
Een deskundige gids neemt u
mee op een wandeling door Huis
en tuinen. Zo leert u Beeckestijn
De eerste vindt plaats op zondag beter kennen!

pgeven kan via www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn. Deelname kost 9 euro, leden Natuurmonumenten betalen 5 euro per
persoon. (foto: aangeleverd).
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▲
27 DECEMBER

29 DECEMBER
Huis Beeckestijn open van 11.00
-16.00 uur. Toegang: 4 euro p.p.
Kerstcircus Haarlem zie 27/12.

Kerstcircus Haarlem in het
Reinaldapark. Tot en met 5 januari. Info: www.kerstcircus-haarlem.
nl. (foto: aangeleverd)
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat, IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum: tentoonstelling ‘De Magische Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar
van 13.00 tot 17.00 uur. Poppenkastvoorstelling “Niels en de kriebelbeestjes” voor de kleintjes
(gratis na betaling toegang museum): 14.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum: tentoonstelling ‘De Magische Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar
van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen 13.30 – 15.30 uur kosten €1,50 bovenop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum extra
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Laatste weken: expo’s Museumschatten en Wederopbouw Velsen. 4 speurtochten/Escapespel.
Oudjaarsmiddag met drankverloting met vele leuke prijzen in Café ‘t Centrum, Kennemerlaan 124
IJmuiden, 14.00 uur.

Monique Schriever geeft al 40 jaar
les bij Turn Vereniging Santpoort

Zee- en Havenmuseum extra
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Laatste weken: Expo’s Museumschatten en Wederopbouw Velsen. 4 speurtochten/Escapespel.
Fête des Têtes (25+) van 22.00 tot
05.00 uur in het café van De Toneelschuur aan de Lange Begijnestraat 9 te Haarlem. Kaarten
via www.tinyurl.com/fetedestetes2019 te bestellen. (foto: aangeleverd)

28 DECEMBER
Huis Beeckestijn open van 11.00
-16.00 uur. Toegang: 4 euro p.p.

Lezing Conny Braam: Hoe ‘rauw’ is
IJmuiden? In het IJmuider Zee- en
Havenmuseum, 14.00 uur. Info:
www.zeehavenmuseum.nl. (foto:
aangeleverd, met toestemming
van de auteur)

1 JANUARI

Zee- en Havenmuseum open van
13.00 tot 17.00 uur. Laatste weken: Expo’s Museumschatten en
Wederopbouw Velsen. 4 speurtochten/Escapespel. Motorendraaideg.

Kerstcircus Haarlem zie 27/12.

December is dé maand om uw zorgverzekering weer eens wat aandacht te geven.
Ook als u collectief verzekerd bent, want dat is meestal lang niet zo voordelig als
het lĳkt. Steeds meer mensen kiezen voor DSW Zorgverzekeraar.
Verzekerden van DSW kiezen ervoor

Al jaren de beste

Café Bartje in Santpoort-Noord:
17.00 ‘Rebellies’ Kennemerrock.
www.cafebartjeboven.nl.

verzekerd te zĳn bĳ een verzekeraar

In onafhankelĳke onderzoeken komt

die het nét even anders doet en een

DSW al jaren als beste uit de bus. Dit

eigen koers vaart. Zo staat bĳ ons de

jaar zĳn we ook nog eens verkozen tot

solidariteit nog centraal en houden

‘Klantvriendelĳkste verzekeraar van

wĳ het graag eenvoudig: wĳ hebben

Nederland’.

maar één polis en daar betaalt

In de DSW-bĳlage elders in deze krant

iedereen dezelfde premie voor.

leest u er alles over.

Een verlaagd eigen risico van € 375,-

Zorgbelang altĳd voor eigen belang

Nieuwjaarswedstrijd bij RKVV
Velsen tussen het huidige 1e elftal van Velsen en (G)Oud Velsen
1, 14.00 uur. Aansluitend nieuwjaarsreceptie.

Het eigen risico is zĳn doel voorbĳ

Wĳ doen er alles aan om de zorg nu

geschoten. Daarom hebben wĳ het

én in de toekomst voor iedereen

verplicht eigen risico verlaagd met

toegankelĳk te houden.

Zee- en Havenmuseum gesloten.

een symbolisch bedrag van € 10,-.

Als wĳ vinden dat de zorg in gevaar

Wĳ vinden een eerlĳkere verdeling van

komt laten wĳ van ons horen. Dit

zorgkosten tussen zieke en gezonde

doen wĳ niet alleen voor onze eigen

mensen belangrĳk. Wĳ realiseren ons

verzekerden, maar voor alle inwoners

maar al te goed dat zorg verzekeren

van Nederland. Want bĳ DSW stellen

gaat over uw grootste goed: uw

wĳ het algemeen belang van de zorg

gezondheid.

boven het eigen belang.

30 DECEMBER

Kerstcircus Haarlem zie 27/12.

Elfde editie Velser Futsal Toernooi
vanaf 17.00 uur in Sporthal IJmuiden Oost.

men en ongelukjes geeft ze nog
steeds actief les binnen de vereniging. Menig keer heeft ze de vereniging geholpen als er ergens
een les was uitgevallen. Ook hielp
ze de vereniging uit de brand
toen de leidster van de Parnasiazaal plotseling halverwege het
cursusjaar stopte en er 25 dames
zonder leiding zaten. Verder was
ze ook een van de animatoren
van het jaarlijkse Nieuwjaars-volAlle leden zijn dol op haar en voe- leybaltoornooi van TVS in gymlen zich hecht verbonden met zaal de Weid in Velserbroek.
haar en haar gezin. Het persoonlijk contact met haar leden van de Het bestuur is ontzettend blij met
dinsdag - en woensdag groepen haar! Haar inzet, betrokkenheid
is geweldig. Zelfs op haar 60 ste en liefde voor de vereniging zijn
verjaardag op het IJmuider strand prijzenswaardig. TVS hoopt dat
waren ook veel van haar leden ze nog vele jaren actief zal blijven
aanwezig.
voor de vereniging, want ze is een
geweldige vrouw. (foto: aangeleOndanks herhaaldelijke proble- verd)

Sesamstraat Live! (2+) in Stadsschouwburg Velsen, 15.00 uur.
(foto: Nick van Ormondt)

Wandelen in een rustig tempo van 10.00 tot 10.45 uur. Start
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.

Theater Poppengrollen speelt
‘Jan Klaassen gaat naar de markt’,
de laatste voorstelling van dit jaar
in de Bosbeekschuur, in het bos
tegenover molen ‘De Zandhaas’,
Wustelaan 83 Santpoort - Noord.
Info: www.theaterpoppengrollen.nl, 06- 44294279.

Hoe ze bij TVS is gekomen was helaas niet meer terug te vinden in
de annalen, maar ze was in ieder
geval al vroeg jeugdlid van toestelturnen, evenals haar broer, die
in de jaren zeventig naar Frankrijk
verhuisde. Op zekere leeftijd was
ze leerling af en wilde liever vóór
de groep, dan in de groep staan.
Zij voldeed daarmee aan het gezegde: ‘Wie meester wil worden
moet als leerling beginnen’.

Ze greep de kans die het bestuur
haar bood: een opleiding volgen
tot verenigingsleider bij de Koninklijke Gymnastiek Bond.
In januari 1979, toen ze 20 jaar
was, begon ze als gymjuf bij TVS.
Ze trouwt, krijgt zoon Léon en later met Rob zonen Joël en Dion.
Zoon Dion treedt in haar voetsporen en geeft nu ook al heel wat jaren les bij TVS.

Overstaptĳd
Nieuwjaarsduik in IJmuiden. De
deelnemers kunnen zich inschrijven vanaf 11.30 uur in Paviljoen
Noordzee, Kennemerstrand 178
in IJmuiden en de duik is om
13.00 uur. (foto: Tobias Bakker)

Oliebollenwandeling IVN Midden Kennemerland in duingebied PWN start 13.00 uur vanaf
het parkeerterrein bij de ingang
Berkenbos aan de Beverwijkerstraatweg ( fslag naar Geversduin) in Heemskerk. Aanmelden
via vn.nl/mkl. (foto: aangeleverd)

Velsen - Monique Schriever
geeft al 40 jaar les aan de leden
van Turn Vereniging Santpoort.
Monique stamt uit een sportief
gezin. Haar moeder Joke was
jarenlang actief als bestuurslid van TVS en haar vader Henk
was één van de beste en trouwste deelnemers van de Duin en
Kruidberg lopers.

Rhythm of the Dance – The Christmas Show, weergaloos dansspektakel in kerstsfeer in Kennemer
Theater Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Wim Lancer)

Café Bartje in Santpoort vanaf
15.00 geopend met Nico Bakker.
www.cafebartjeboven.nl.

2 JANUARI
Huis Beeckestijn open van 11.00
-16.00 uur. Toegang: 4 euro p.p.

31 DECEMBER
De Opstappers, wandelgroep
voor mensen met een haperend
brein start 10.30 vanaf Zeewijkplein 262. Info: c.willemse@zorgbalans.nl of 06-52516734.

Zee- en Havenmuseum extra
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Laatste weken: Expo’s Museumschatten en Wederopbouw Velsen. 4 speurtochten/Escapespel.

Vergelĳk DSW eens met uw huidige

Kerstcircus Haarlem zie 27/12.

Overstappen kan tot 1 januari.

zorgverzekeraar en kies de beste.
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Nijntjepalen naar hun bestemming
Velsen - Afgelopen week zijn de
Nijntjepalen, die niet langer op
het strand worden gebruikt, vervoerd naar hun bestemming. Er is
een paal gebracht naar de waterscouting Michiel Adriaanszoons,
één naar Camping de Duindoorn
en zeven naar het recreatieschap
Spaarnwoude voor onder andere bij het strandje van de Westbroekplas.
Veel belangstelling
Er waren veel reacties en aanmeldingen voor een nieuwe bestemming voor de Nijntjepalen. Van
zowel binnen als buiten de gemeente Velsen. Wethouder Verwoort is blij dat ze in Velsen zijn
gebleven en nog wel op plekken waar ze voor het publiek nog
steeds te zien zijn.

Telstar verliest beker-thriller nipt
Velsen - De 5000 aanwezigen
zullen enorm genoten hebben
van de thriller in het Rabobank
IJmond Stadion. Landskampioen en koploper Ajax werd het
vuur aan de schenen gelegd en
moest alle zeilen bijzetten om
de Witte Leeuwen van zich af
te houden. Met een 3-4 eindstand was het publiek de grote
winnaar, maar vond Telstar wel
zijn Waterloo in de Toto KNVB
Beker.

Het was duidelijk dat Telstar direct het initiatief wilde pakken
in de wedstrijd. De Amsterdammers werden de eerste minuten
met de rug tegen de muur gezet en mochten van geluk spreken dat de kansen van Korpershoek en Benamar niet in doelpunten werden omgezet. Langzaamaan knokte ook Ajax zich in
de wedstrijd en creëerde het via
aanvoerder Tadic de eerste kans.
Hij kreeg een afgeslagen bal voor
de voeten, maar Sven van der
Maaten wierp zich op de bal en
voorkwam erger. Vrij plots kwam
Ajax toch op voorsprong. Noah
Lang kreeg een niet te missen
kans nadat hij zich los wist te rukken van de verdediging en kon

binnenschuiven. Het duurde niet
lang voor Ajax ook het tweede
doelpunt op het scorebord wist
te zetten. Najah liet zich makkelijk verschalken op de achterlijn
door Donny van de Beek waarna
Dest in staat kon worden gesteld
de 0-2 hard achter de Telstar doelman te schieten.
Voor de Witte Leeuwen een harde klap waarvan het even moest
bekomen, zichtbaar had Telstar
moeite om het spel weer op te
pakken. Tegen het einde van de
eerste helft knokte Telstar zich
steeds meer in de wedstrijd. Het
was captain Frank Korpershoek
die Telstar terug bracht in de wedstrijd. Hij kopte bij de eerste paal
binnen en bracht daarmee de
stand nog voor rust op 1-2.

De tweede helft ging voor Telstar nog voortvarend van start
met een aantal flitsende aanvallen over de vleugel. De 1-3 was
dan ook een flinke dreun voor de
Witte Leeuwen. Aanvoerder Tadic
schoot de bal met een zwabber
op van der Maaten af. De doelman had moeite met de zwabber
in de bal en daarmee gaf hij een
rebound weg. De rebound was
een koud kunstje voor Ekkelen-

kamp die daarmee de derde Amsterdamse treffer binnenschoot.
Het leek opnieuw even hard te
gaan toen Dest nog geen 10 minuten later de mooiste goal van
de avond maakte. Vanaf de linkerzijde krulde hij de bal in de lange
hoek en daarmee leek hij de wedstrijd al vroeg te beslissen.

blijven is er al een programma
‘leer in het verkeer’ wat gebruik
maakt van afbeeldingen van Nijntje, daardoor vielen die locaties af.
(foto: gemeente Velsen)

Wie had verwacht dat Telstar de
wedstrijd zou opgeven, zat goed
mis. De duimschroeven werden
aangedraaid en al snel kwam Telstar via Benamar terug in de wedstrijd. Opnieuw stichtte Telstar
gevaar via de corner en was het
makkelijk binnenkoppen bij de
eerste paal. Voor Telstar opnieuw
het signaal de weg vooruit in te
zetten. Met aanvallende wissels
gooide trainer Andries Jonker al
zijn kaarten op tafel en het resulteerde in een aantal flinke kansen.
Waar het Kharchouch eerder nog
net niet lukte de aansluitingstreffer te maken, zorgde hij even later wel voor de derde treffer van
de Witte Leeuwen. Met nog enkele minuten te spelen zette de Witte Leeuwen alles op alles om de
gelijkmaker te forceren, maar het
mocht niet zo zijn. (foto: Ton van
Steijn)

Harddraverijvereniging Santpoort
gehuldigd als Kortebaan van het jaar

Santpoort - Bo Sprengers heeft
zaterdagavond de wisseltrofee ‘Kortebaan van het jaar’ uitgereikt aan Harddraverijvereniging Santpoort & Omstreken.
Het was voor het eerst, in het

,,Het is goed dat de Nijntjepalen
- die toch iconisch waren op ons
strand - behouden blijven. Het is
nog mooier dat ze op hun nieuwe
plek hun functie behouden, zodat kinderen weten waar ze hun
ouders kunnen vinden. Er waren
veel aanmeldingen, dus kiezen
was moeilijk, maar op deze ma- ten van Dick Bruna beheert) heeft
nier blijven de palen ook in de meegeholpen om de verschillentoekomst hun nut hebben.”
de verzoeken in samenhang met
elkaar te beoordelen.
Mercis (de Stichting die de rech- Voor scholen en kinderdagver-

twaalfjarige bestaan van deze van de Kortebaanbond. De reprijs, dat de uitreiking ‘op loca- dactie van de website Kortetie’ gebeurde.
baandraverijen.nl, die de verkiezing organiseert, was al op zoek
Voorheen was de uitreiking na naar vernieuwing. Nadat zij verafloop van de jaarvergadering nam dat genoemde vergadering in 2019 besloten zou zijn,
was de keuze om ‘het land’ in te
gaan, snel gemaakt.
Santpoort organiseerde dit jaar
voor de 260ste keer een kortebaan en dat werd vooraf beloond met een toewijzing voor
het organiseren van het Nederlands Kampioenschap. De koers
én de entourage was om van
te smullen. Bovendien werd er
met 147.777,50 euro een ongekend totalisatorrecord neergezet. De jury van de verkiezing
noemde Santpoort een sieraad
voor de kortebaansport. Vervolgens kozen insiders en aangemelde ‘Vrienden van Kortebaandraverijen.nl’ Santpoort als
‘Kortebaan van het jaar’ boven
de andere genomineerden De
Lier, Purmerend, Venhuizen en
’t Zand.

Alle solisten nog even op het podium om samen met Erwin Aubroeck en het publiek ‘Merry Xmas Everybody’ te
zingen

The Little Christmas Show: genieten!

Velsen - The Little Christmas
Show biedt al enkele jaren lokaal zangtalent een podium. Het
begon enkele jaren geleden met
een partytent. Vorig jaar barstte
het Kraaktheater in Driehuis uit
zijn voegen. Afgelopen zondag
zat het Ichthus Theater in Driehuis met 300 plaatsen afgeladen
vol.
Onder leiding van Bas Jongsma en bandleider Daan van Putten begeleidde een zevenkoppige band zowel aankomend als ervaren zangtalent. De solisten, afkomstig van onder meer Zangschool Velsen en de musicalverenigingen Unidos en De Jonge Stem, trakteerden het publiek op een cocktail van gezellige en soms ook gevoelige kerstliederen, van traditioneel tot modern en van ballad tot uptempo.
Hierbij werden zij begeleid door
een koortje van vier zingende en
swingende kerstvrouwen. Naast
De redactie van Kortebaandra- aanstormend talent brachten Céverijen.nl en het Bestuur van line Dib, bekend van The Voice
de harddraverijvereniging wa- Kids en The Voice of Holland en
ren verguld dat Sprengers be- begeleid door haar vader Samureid was de trofee uit te reiken. el Dib, Britney de Looff, bekend
Zij won dit jaar de kortebaan in van The Voice Kids, en Wouter
Santpoort met Doc Holiday. De Wensink, bekend van onder meer
ruin prolongeerde daarmee zijn lokale musicals, hun kerstgevoenationale titel. Sprengers mocht lens op vocale wijze over. Hartzich bovendien aan het einde verwarmend!
van het seizoen voor het tweede opeenvolgende jaar laten Naast de zang kon het publiek
kronen tot kampioen bij de leer- genieten van dans in een kerstlingpikeurs. (foto: aangeleverd) setting, uitgevoerd door danse-

ressen en dansers van DanceWorks Velsen. Naast zangtalent
kent Velsen ook zeker danstalent!
De kerstshow werd luchtigjes aan
elkaar gepraat door Sean Demmers, bekend bij feestgangers en
van onder meer ‘Frikandel Speciaal’. De zang, dans, het als knus
kerstdecor aangeklede podium
en de belichting boden een gezellig en warm huiskamer-metde-kerstdagen gevoel. Het gevoel
van samenzijn van publiek en talenten was duidelijk aanwezig!
De show is geproduceerd door
AHA Productions en Alphenaar
Muziekles IJmuiden in samenwerking met Dance Works. Vóór
het slotnummer ‘Merry Xmas Eve-

rybody’ van Slade, op fantastische wijze gezongen door Erwin
Aubroeck met zijn Noddy Holderstem, zorgde Paul Kuiper voor
een verrassing. Hij mocht namens
de Rabobank IJmond een mooie
donatie overhandigen aan Kees
Been en Daan van Putten. Beiden
zijn docent bij Alphenaar IJmuiden. Via hun Stichting Muziek &
Meer in de IJmond willen beide
musici hun verbindende culturele projecten in de gemeente Velsen nog verder professionaliseren. Een mooi gebaar aan het slot
van een gezellige en hartverwarmende Little Christmas Show en
de start van nog veel meer mooie
projecten! (tekst en foto’s: Erik
Baalbergen)

Van links naar rechts Paul Kuiper, Kees Been, Daan van Putten en Sean
Demmers

20

27 december 2019

Provincie zoekt rolmodel
voor vrouwen in de politiek
Regio - De provincie Noord-Holland zoekt kandidaten voor de
Ribbius Peletier-penning: Welke
vrouw verdient deze onderscheiding vanwege haar verdiensten
voor de positie van vrouwen in de
Noord-Hollandse politiek?

Wandelen om diabetes tegen te gaan
Regio - Voor het tweede jaar
heeft een grote groep van
45 Haarlemmers meegedaan
aan de Nationale Diabetes
Challenge. Deelnemers gaan
20 weken wekelijks wandelen. In kleine stappen trainen
ze voor de Nationale Diabetes
Challenge Week met als doel
om die week 4 dagen achtereen te wandelen. Drie dagen
in de eigen omgeving en de
laatste dag op het NDC festival ergens in het land.
Gezonde leefstijl
Iedereen kan meedoen aan de
Nationale Diabetes Challenge,
het verbetert de kwaliteit van
leven voor mensen met en zonder diabetes. Door middel van
wekelijks wandelen, samen met
een professionele wandelcoach
en diëtist, wordt er gewerkt aan
een gezonde leefstijl.
Voor Ab van de Duijn was dit
een eerste stap om zijn diabetes 2 te overwinnen. Twee jaar
geleden was Ab nog te zwaar,
slikte per dag 5 pillen, spoot insuline en voelde zich moe en
uitgeput. Het wandelen hield
hem op te been maar er was
nog iets extra’s nodig.
Diabetes 2 overwonnen!

,,Ik voelde me echt hopeloos.
Al 15 jaar zat ik aan de diabetes medicatie, waarvan de laatste 5 jaar met extra ondersteuning van insuline; ik ging alleen
maar verder achteruit. Ik had
verschillende diëten gevolgd
en een aantal sporten uitgeprobeerd maar niks werkte tot nu
toe om het vol te houden. Hoe
nu verder? Juist om dat moment zag ik de flyer van het Diabetes wandelen. Dat was de
stap om weer te gaan bewegen. Daarnaast besloot ik een
kick-start te maken met het afvallen met ondersteuning van
een goede diëtiste. Kreeg een
middeltje wat mijn hongergevoel onderdrukte in combinatie
met een streng dieet. De kilo’s
vlogen eraf.
Binnen 2 weken was ik al 6 kilo kwijt. Bloedwaarden waren
gehalveerd en ik voelde mij al
stukken beter. Inmiddels ben ik
14 kilo lichter en echt een ander mens. Ik ben fitter dan ooit
en vol energie. Ik wandel nog
steeds wekelijks met de wandelgroep van de NDC en daarnaast ben ik ook lekker aan het
fietsen door de duinen. Het allerbeste nieuws is dat ik helemaal van mijn diabetes 2 me-

dicatie af ben waarvan ik had
gedacht dat dit nooit zou gaan
lukken.”
Laagdrempelig wandelen
In beweging blijven, dat is het
allerbelangrijkste. Wandelen is
een laagdrempelige vorm van
bewegen. Iedereen kan het.
Naast het bewegen is het ook
nog eens heel gezellig omdat er
samen met een groep gelopen
wordt. Dat motiveert om wekelijks te gaan. ,,Eigenlijk moet je
het gewoon doen. Je hoeft je
nergens voor te schamen. Het is
prettig om je (diabetes) verhaal
met lotgenoten te kunnen delen. Er worden vaak tips en voedingsadviezen gedeeld. Daarnaast vind ik fietsen heerlijk om
mijn hoofd leeg te maken en te
genieten van de natuur.’’
Elk jaar organiseert SportSupport in samenwerking met 1e
lijn zorgprofessionals het wandelevenement van de Nationale Diabetes Challenge. Volgend jaar starten de wandelingen weer in mei 2020. Meer informatie en voorinschrijven kan
bij Lucia Grooff Lgrooff@sportsupport.nl of via 023 303 72 38.
(foto: aangeleverd)

Gap Index, de ranglijst over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen van het World Economic Forum: van plek 27 in 2018 naar plek
38 in 2019.

letier-penning naar haar te vernoemen, omdat zij door haar carrière een groot voorbeeld is voor
hedendaagse vrouwelijke politici. “Een energieke, besluitvaardige vrouw met grote overtuiHoe zit het met de politieke gingskracht. Ze was haar hele levertegenwoordiging van vrou- ven betrokken bij vrouwenemanDe penning is vernoemd naar de wen?
cipatie en vrouwenrechten”. Meeerste vrouwelijke Noord-Hol- Ondanks die daling zijn er in Ne- vrouw Ribbius Peletier overleed
landse gedeputeerde Liesbeth derland nog steeds meer dan ge- op 30 september 1989.
Ribbius Peletier, die in 1946 aan- middeld veel vrouwen lid van de
trad en daarmee de eerste vrou- Tweede Kamer. Wereldwijd is dat Jury Ribbius-Peletier-Penning
welijk bestuurder in de provincie een kwart. In ons land precies Provinciale Staten benoemen de
werd. Provinciale Staten hebben een derde. Provinciale Staten be- leden van de jury van de Ribbiusde onderscheiding vorig jaar in- staan eveneens voor een derde Peletier-Penning. De jury bestaat
gesteld vanwege 100 jaar vrou- uit vrouwelijke politici. In Noord- uit personen uit verschillende
wenkiesrecht. Iedereen kan kan- Holland is het percentage precies sectoren, zoals het openbaar bedidaten aanmelden. Een jury on- 40%. Het percentage vrouwelijke stuur, het zakenleven, de journader leiding van Sybilla Dekker, mi- dagelijks bestuurders (gedepu- listiek en de wetenschap. Dat zijn:
nister van Staat, reikt de Ribbius teerden) is ongeveer een kwart. • Sybilla Dekker, Minister van
Peletier-penning vrijdag 6 maart Momenteel is slechts één van de Staat
2020 uit. Dekker: “We zoeken een twaalf commissarissen van de Ko- • Elske Doets, directeur van het
vrouw die zich onderscheidt, een ning vrouw.
bedrijf ‘Jan Doets’, in 2017 verkovrouw die een rolmodel is voor
zen tot ‘Zakenvrouw van het jaar
andere vrouwen.” Vorig jaar won Over de Ribbius Peletier Penning 2017’
Devika Partiman, oprichter van Liesbeth Ribbius Peletier was de • Dr. Liza Mügge, hoofddocent
de Stichting Stem op een Vrouw, eerste vrouwelijke bestuurder politicologie van de Universiteit
de penning.
van Noord-Holland. Zij was lid van van Amsterdam en directeur van
Gedeputeerde Staten van Noord- het Amsterdam Research Center
Kandidaat aanmelden
Holland van 5 juni 1946 tot 1 juli for Gender and Sexuality
Kandidaten kunnen tot 1 februa- 1958. Ook was zij het eerste vrou- • Devika Partiman, voorzitter van
ri 2020 worden aangemeld door welijke lid van de Raad van Sta- Stichting Stem op een vrouw
een e-mail te sturen naar ribbi- te. Provinciale Staten van Noord- • Rina van Rooij, oud-Statenlid
uspeletier@noord-holland.nl. De Holland besloten de Ribbius Pe- PvdA. (foto: aangeleverd)
aanmelding moet voorzien zijn
van:
Een beschrijving van de persoon
Een kort cv met contactgegevens
Een argumentatie waarom deze vrouw de penning verdient,
waaronder een beschrijving van
de wijze waarop zij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van vrouwen in de NoordHollandse politiek.
Nederland zakt 11 plaatsen op de
ranglijst van ongelijkheid
Vergeleken met andere westerse landen is de politieke invloed
van vrouwen in Nederland relatief laag. De ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen is het afgelopen jaar zelfs groter geworden
in Nederland. Nederland is gezakt Devika Partman, winnares van de Ribbius Peletier penning 2019 bij de uitop de jaarlijkse Global Gender reiking (foto: aangeleverd)

Visquota 2020 vastgesteld, duurzaam
visserijbeheer in tumultueuze tijden
Regio - Op 18 december is akkoord bereikt over de hoeveelheid vis die in 2020 mag worden gevangen. Met oog op de
aanstaande Brexit wellicht de
laatste onderhandelingen in
dit gezelschap, waarbij de situatie er volgend jaar nog ingewikkelder op wordt. Het quotum voor kabeljauw gaat met
50% omlaag, maar het quotum voor tong wordt sterk verruimd met 40%. Landelijke visserijorganisatie VisNed is gezien de omstandigheden tevreden met de vangstmogelijkheden.
Visquota worden jaarlijks vastgesteld op basis van duurzaamheid
in de brede zin. Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis
voor de vangstadviezen. Ministers worden jaarlijks op pad gestuurd om naast de visbestanden, ook zorg te dragen voor de
sociaaleconomische duurzaamheid. Zij gaan onderling in overleg over hoeveel vis er gevangen
mag en kan worden, met oog
voor de natuur en voor leefbaarheid van visserijgemeenschappen, duurzame voedselvoorziening en werkgelegenheid gekoppeld aan de visserij. VisNed is tevreden met de inzet van het Ministerie van LNV in dezen.

over de visserijmogelijkheden
voor komend jaar zaten een paar
hete hangijzers. Kabeljauw, een
vissoort waarmee het tóch minder goed gaat dan eerder voorspeld, moet de kans krijgen om
te herstellen en dus mag er minder op gevist worden. Het feit dat
deze vis zich, vanwege opwarming van het zeewater, naar het
Noorden verplaatst geeft wel een
onevenredige verdeling van de
toegestane vangst. Er zit een gezonde hoeveelheid in het Noorden en relatief weinig kabeljauw
in de zuidelijke Noordzee. “Voor
visserijen die sterk afhankelijk
zijn van kabeljauw is een halvering van de toegestane vangsten
een zware klap. Voor de Nederlandse vissers is kabeljauw een
bijvangstsoort, maar wel belangrijk om genoeg quotum voor te
hebben.”, aldus Visser.

Voor tong, de platvis waar de Nederlandse sector het meest aan
verdient, is het beeld het tegenovergestelde van kabeljauw. Onderzoek wijst uit dat het tongbestand nog groter is dan dat men
eerder inschatte. Daarom mag
er maar liefst 40% meer tong gevangen worden dan in 2019. Een
wrange constatering is dat vanaf 1 januari 2020 ook de tweede
groep pulsvissers hun pulsontheffing moet inleveren, nu het
In de internationale gesprekken pulsverbod van kracht is. Tong

werd met name gevangen met
behulp van de pulstechniek.
De meeste commerciële soorten
staan er goed voor, waarbij vooral het scholbestand opvalt. Er is
sinds het begin van de metingen nog nooit zo veel schol geweest als nu. Uitzondering vormen dus de kabeljauw en ook
de zeebaars. Zeebaars is een incidentele bijvangst voor Nederlandse schepen, maar wel belangrijk voor handlijnvissers.
Voor de zeebaarsvangsten is een
kleine verruiming van de vangstmogelijkheden afgesproken en
ook worden de mogelijkheden
voor kleinschalige vissers vergroot. De ontwikkeling van deze
vissoort houdt men nauwlettend
in de gaten.
Los van een korting op het quotum voor tarbot, is VisNed best
tevreden. Pim Visser: “Volgend
jaar wordt het spannend. Dan
zullen we moeten kijken hoe we
zowel met Noorwegen als met
het VK tot een deal komen en dat
kan met de huidige toonzetting
in het Brexit dossier nog een hele kluif worden. We zetten ons als
sector in Europees verband in om
ook na Brexit de verhoudingen
met het VK goed te houden. Tenslotte hebben de landen om de
Noordzee allen baat bij een gezonde zee.”

Klimspektakel Egmond-Pier-Egmond
Regio - Duizenden mountainbikers van Egmond-Pier-Egmond
komen op zaterdag 11 januari langs Wijk aan Zee. Voor het
publiek is het een spektakel om
te zien hoe hier de renners het
strand verlaten voor een serieuze klim bij het Hoge Duin.
Vanaf 11.00 uur worden de eerste renners verwacht bij de 500
meter lange klim van de Rijckert Aertszweg. Ook dit jaar
staan er weer wereldtoppers
aan de start, zoals Lars Boom
en Timothy Dupont.
De klim bij het Hoge Duin is kort
en venijnig, heeft een gemiddeld
stijgingspercentage van 8% en
kent in zijn steilste stuk een stijgingspercentage dat vergelijkbaar is met de Cauberg. Voor pu-

bliek bij uitstek een plaats om
toprenners en bekenden aan te
moedigen! In de wedstrijd kan
hier het verschil gemaakt worden. De recreanten meten zich op
deze klim met de toprenners en
strijden mee in het officiële Buff®
klimklassement. De snelste deelnemers winnen hier een Buff®
pakket en een hotelarrangement
in het hotel waar ze naartoe klimmen, Strandhotel het Hoge Duin.
De start van Egmond-Pier-Egmond is zaterdag 11 januari om
10.30 uur op de Boulevard-Noord
van Egmond aan Zee. Het spectaculaire parcours van 38 km
gaat tot de Pier in Velsen-Noord
en weer terug. De 4.000 deelnemers treffen onderweg veel uitdagingen, zoals strandafgan-

gen, strobalen en trappen. Vele toeschouwers zullen aanwezig
zijn om de deelnemers enthousiast aan te moedigen. Inschrijven
voor de grootste strandrace van
Nederland, georganiseerd door
Le Champion, kan via www.egmondpieregmond.nl. Tot en met
30 december geldt het voordelige tarief, vervolgens geldt tot en
met 8 januari het hogere tarief.
Volg deelnemers via de app
Als toeschouwer kun je de race
nog beter volgen met de Egmond-Pier-Egmond app 2020.
Met de LiveTracking functie kunnen supporters de fietsers namelijk realtime volgen. En met de
speciale selfietool kan iedereen
zijn of haar ervaringen delen met
vrienden. (foto: aangeleverd)
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Nieuwjaarsconcert
75-jarige IJmuider Harmonie
Velsen - Showband IJH/Damiateband Haarlem, Seabreeze bigband en IJhmusementsorkest
openen het jubileumjaar met het
traditionele nieuwjaarsconcert in
het gemeentehuis te Velsen.

Op 12 januari om 12.00 zal De
showband in samenwerking met
Damiateband Haarlem muzikaal het muzikale startschot geven voor het nieuwjaarsconcert,
en tevens het 75 jarig jubileum
van de IJmuider Harmonie inluiden. Op het plein en trappen van
het gemeentehuis zullen zij vrolijke klanken verzorgen voorafgaand aan het nieuwjaarsconcert
. De burgerzaal zal om 12.00 uur
open zijn voor het publiek. Om
12.30 zal het binnenconcert beginnen. Hier spelen onder andere
het IJHmusementsorkest onder
leiding van Elivera van Sloten, en
Seabreeze bigband onder leiding
het heft meer in handen kreeg van Sebastian Ohm. In de pauze
maakte Jong AZ met een droge is er gelegenheid om een kopknal gelijk. Een teken voor Telstar je koffie te nuttigen. De IJmuider
om de schouders er onder te zet- Harmonie is opgericht in 1945
ten. Het was Elayis Tavsan die met
een prachtige krul in zijn schot de
lange hoek bereikte en doelman
Schendelaar kansloos liet. Telstar bleef aandringen maar kwam
meerdere malen centimeters te- Driehuis - Een blauwe plastic zak
kort om het duel voortijdig te be- verhulde maandenlang een kastje bij de verzamelcontainers aan
slissen.
In de absolute slotfase moest de Nicolaas Beetslaan. Bewoners
Jong AZ zich definitief gewonnen van de watervilla’s en andere wohebben toen Reda Kharchouch ningen van Nieuw Velserduin
uit een moeilijke hoek de bal ach- vroegen zich af, wat zich onder
ter de doelman, die mee naar vo- het plastic zou bevinden. Onstuiren was gekomen, schoof. (foto: mige wind deed het plastic wegwaaien en zorgde voor ophelde1963-pictures.nl)
ring. Het kastje oogt beschadigd
en te zien zijn kabels. Waartoe en
waarheen bleek ook voor voorbijgaande bewoners van Nieuw Velserduin vooralsnog onduidelijk.
(Arita Immerzeel)

op 11 september. Er staan tal van
mooie optredens gepland dit
jaar, waarvan u zeker meer gaat
lezen in de Jutter/Hofgeest. Het
nieuwjarsconcert is de eerste in
een reeks van vele optredens die
rond dit jubileumjaar zijn te horen en te zien. Met als grote toegift, een groots schouwburg concert in het najaar in Velsen. Lekker

in pluche stoelen naar 3 geweldige orkesten en het jeugdorkest
kijken en luisteren. Zo hoort een
avondje IJH te zijn.
Maar eerst het gratis toegankelijke nieuwjaarsconcert. Tot 12
januari om 12.00 uur in het gemeentehuis te Velsen. (foto: aangeleverd)

Telstar sluit 2019 af met driepunter
Velsen-Zuid - Telstar heeft het
jaar 2019, en daarmee ook de eerste seizoenshelft, afgesloten met
een dikverdiende thuisoverwinning. In het Rabobank IJmond
Stadion bleef het zondag lang
spannend, maar wisten de Witte
Leeuwen toch een 3-1 overwinning uit het vuur te slepen tegen
regio genoot Jong AZ.
In de eerste helft was het direct
zichtbaar dat Telstar wat wilde
met de gekregen complimenten na de wedstrijd tegen Ajax. Er
werd veel op de helft van de tegenstander gevoetbald wat resulteerde in een aantal kansen
via Tavsan, Kharchouch en Patty-

nama. Zij hadden hun vizier nog
niet op scherp staan. Er was dan
ook een beetje hulp nodig om op
voorsprong te komen toen een
verdediger van Jong AZ zijn eigen doelman passeerde met het
hoofd.
In de tweede helft ging Telstar
snel op zoek naar een tweede
treffer, maar had het wat meer
moeite het spel te maken. De Witte Leeuwen waren zichtbaar aangeslagen nadat hun doelman van
der Maaten er met een blessure aan het hoofd uit moest. Zijn
vervanger El Ouazzane maakte daarmee zijn officiële debuut.
Net op het moment dat Telstar

Kastje voor Nieuw Velserduin onthuld

Met professioneel fotograaf Mark Sassen

Fotoworkshop klimaatverandering

tijd, isoo, diafragma en objectiefkeuze- willen opfrissen of leren.
De workshop is onderdeel van
een prijsvraag van het Pieter Vermeulen Museum en #BRAK.
De workshop is interessant voor
beginnende en gevorderde fotografen. Deelnemers hebben een
spiegelreflex- of een systeemcamera nodig, oftewel camera’s die
je handmatig kunt instellen. De
workshop is niet bedoeld voor
fotografie met een mobiele telefoon. Deelnemers kunnen hun
verschillende cameralenzen meenemen naar de workshop.

Velsen - Een foto van een egel op
pad in de sneeuw. Geen normaal
beeld maar het gevolg van klimaatverandering. Deze klimaatfoto maakte beroepsfotograaf
Mark Sassen vorig jaar januari.
Door de droge zomer zaten insecten diep in de grond en was er te
weinig voedsel voor de egel om
reserves aan te leggen voor een
winterslaap. Daardoor moet de
egel dagelijks op zoek naar eten.
Daarbij verbrandt hij meer ener-

gie dan hij in voeding kan vinden.
Op 12 januari geeft deze IJmuidense beroepsfotograaf tussen 13.00 en 16.00 uur een fotoworkshop in het wikkelhuis (Kennemermeer 26, IJmuiden) van
#BRAK en Pieter Vermeulen Museum. Het thema is klimaatverandering.
De workshop is voor hobbyfotografen die de basisbeginselen
van fotografie - denk aan sluiter-

Feestje voor leden en oud-leden

De beste foto kan tot 31 januari ingestuurd worden naar info@
pieter-vermeulen-museum onder vermelding van ‘fotowedstrijd Pietertje’. Degene die de
mooiste foto maakt krijgt een
duurzaam prijzenpakket, de winnende foto wordt gepubliceerd in
de IJmuider Courant en de Jutter/
Hofgeest en in het boek ‘Pietertje
gaat voor groen’ dat medio maart
2020 uitkomt. Meer informatie en
randvoorwaarden voor de wedstrijd op pieter-vermeulen-museum.nl. (foto: Mark Sassen)

DKV neemt afscheid van Schoonenberg

DCIJ-nieuws: nipt verlies
voor debuterend jeugdviertal
Velsen - Sinds jaar en dag speelt
Damclub IJmuiden (DCIJ) op zaterdagmiddag nationale competitie. Naast een eerste tiental
in de hoofdklasse en een combinatieteam met Zaanstreek in de
tweede klasse heeft DCIJ sinds afgelopen weekend ook een derde viertal. Dit team, bestaande
uit jeugdspelers en beginners,
speelt met een kortere bedenktijd dan gebruikelijk in de officieuze derde klasse. Met deze klasse hopen initiatiefnemers DCIJ
en de Haarlemse Damclub een
brug te slaan tussen jeugdwedstrijden en wedstrijden voor volwassenen, die met een gemiddelde duur van vier tot vijf uur een
te hoge drempel vormen voor de
meeste jeugdspelers.
Het drietal Storm van den
Berg, Lars van Eeken en Martijn
Schoenmaker, aangevuld met
vader Peter Schoenmaker, had
in Den Haag de primeur. Er werden vier partijen gespeeld, waardoor de DCIJ’ers alle spelers van
Den Haag troffen. De IJmuidenaren gingen voortvarend van start
en namen een 6-2 voorsprong.
Na een 4-4 in de tweede ronde,

gevolgd door een 6-2 nederlaag,
kwam het aan op de laatste ronde. Nadat twee teamgenoten verloren en Van Eeken won, moest
Martijn Schoenmaker genoegen
nemen met remise, waardoor
Den Haag in extremis won: 17-15.
Storm van den Berg (links op foto) is momenteel topscorer met
6 punten uit 4 wedstrijden, gevolgd door Martijn Schoenmaker
(5) en Lars van Eeken (4). Op 4 januari krijgt DCIJ een nieuwe kans,
wanneer het tegen koploper SNA
Heerhugowaard mag aantreden.
Het eerste tiental van DCIJ heeft

dit seizoen last van een thuiscomplex. Na drie overwinningen
in uitwedstrijden werd er ditmaal
voor de derde keer thuis verloren.
Hoewel tegenstander Heijmans
Excelsior uit Den Bosch met vijf
invallers en een man minder aantrad, wist DCIJ niet te profiteren.
Tegenover overwinningen van
Krijn ter Braake, Kees Pippel en
Conall Sleutel stonden maar liefst
vijf nederlagen.
Ook het combinatieteam IJmuiden/Zaanstreek ging nipt onderuit: 9-11 tegen DOS Delft. (foto:
aangeleverd)

Verbouwing Hoeve Duin en Kruidberg

ari houden zij daarom voor alle leden en oud-leden een feestavond om nog eens goed afscheid te nemen van hun oude Santpoort-Noord - Hoeve Duin
en Kruidberg, gelegen tegenover
stekkie.
het Nationaal Park Duin en KruidVan 18.30 tot 20.00 uur mag de berg aan de Duin- en Kruidberjeugd de dansvloer op en daarna gerweg wordt deze winterperiis het de beurt aan alle leden en ode ingrijpend verbouwd. De eioud-leden. Verder wordt geheel genaar spreekt zelf liever over
in DKV-stijl de inboedel van de ontmanteling, omdat het authentieke geraamte van een deel
kantine geveild.
Via deze oproep willen zij vooral van de boerderij wordt blootgeook oud-leden uitnodigen voor legd. Naar verwachting zal het
deze feestavond. Meld je vóór 10 in komend voorjaar extra sfeerjanuari aan via afscheiddkvkan- vol toeven zijn op de welbekentine@gmail.com. Verder zijn zij de hoeve voor een versnapering
nog op zoek naar leuke foto’s van in het landelijk gebied. Op www.
Velsen - De laatste wedstrijden speeld. Zij gaan een nieuwe toe- de afgelopen 65 jaar. Stuur deze hoeveduinenkruidberg.nl
zijn
van korfbalvereniging DKV op komst tegemoet op sportpark ook naar afscheiddkvkantine@ meer foto’s van de ontmanteling
sportpark Schoonenberg zijn ge- Zeewijk. Op zaterdag 25 janu- gmail.com. (foto: aangeleverd)
te vinden. (Arita Immerzeel)

24

27 december 2019

Kerstvakantie in het
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Tijdens de kerstvakantie zijn er weer allerlei activiteiten in het Pieter Vermeulen. De expositie ‘De Verborgen
Vogeltuin’ is te zien voor kinderen vanaf 4 jaar. In ‘De Verborgen Vogeltuin’ ontdekt de bezoeker op speelse wijze de geheimen van de vogels, insecten
en alle andere dieren die je in je
eigen tuin tegen kunt komen en
kom je erachter waarom het zo
belangrijk is om je tuin te vergroenen: tegels eruit, groen erin!
Presentatie ‘De Kabouterkinderen’
In het museum vind je in 15
prachtige diorama’s de kabouterwereld verbeeld in de presentatie ‘De Kabouterkinderen’
(zie foto). De diorama’s zijn ge-

inspireerd op het boek ‘de kabouterkinderen’ dat de Zweedse schrijfster Elsa Beskow in
1910 uitbracht.
Fotowedstrijd
Doe mee aan de fotowedstrijd
‘klimaatverandering in onze achtertuin’: fotografeer kabouter Pietertje in een situatie
waarbij klimaatverandering of
klimaataanpassing in de eigen
omgeving in beeld wordt gebracht.
Poppenkast
Op zondag 29 december en
zondag 5 januari is er voor de
kleintjes om 13.30 uur (entree
van het museum + gratis) de
poppenkastvoorstelling ‘Niels
en de kriebelbeestjes’ (vanaf 3
jaar).

Knutsel-workshops
Op dinsdag 24 en 31 december,
donderdag 2 januari en vrijdag
3 januari 2019 kun je van 13.30
tot 15.30 uur meedoen aan de
winterknutsel-workshops:
Kosten 1,50 euro + de entreeprijs voor het museum.
Word ook museuminspecteur
Als je alles in het museum hebt
bekeken en hebt meegedaan
aan alle activiteiten geef dan
je persoonlijke mening en beoordeling over het museum en
de tentoonstelling. Dan wordt
het Pieter Vermeulen Museum
misschien wel weer het leukste
KIDSPROOF museum van Nederland!
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34d, Driehuis, www.pietervermeulenmuseum.nl. Openingstijden: wo.,
vrij., zo.: 13.00 - 17.00 uur. Tijdens schoolvakanties: di. t/m
vrij. en zo.: 13.00 - 17.00 uur. Velsen - Stichting StrandspekFeestdagen gesloten. (foto: takel IJmuiden met Paviljoen
Noordzee en de IJ.R.B. faciliteren
aangeleverd)
traditiegetrouw op 1 januari voor
de 36e keer de nieuwjaarsduik.
Het moto is ‘Beleef het mee de
36e nieuwjaarsduik in IJmuiden
Rauw aan Zee”.
Op deze duik verwachten de organisatoren weer zeer veel deelnemers en publiek, iedereen is
welkom van jong tot oud.
De deelnemers kunnen zich inschrijven vanaf 11.30 uur in Paviljoen Noordzee, Kennemerstrand

36ste Nieuwjaarsduik in IJmuiden
178 in IJmuiden en de duik is om
13.00 uur.
Het inschrijven is gratis maar de
organisatoren vragen een donatie voor de IJ.R.B.
Bij het inschrijven krijgen de deelnemers de Unox muts en hun traditionele herinneringsvaantje en
de bonnen voor de uiteraard gratis chocomel, glühwein en erwtensoep, deze laatste wordt gesponsord door de Unox.
Het geheel zal na de duik worden
opgeluisterd met gezellige muziek in de zaal.

RunX Beeckestijn Cross

Een paar tips voor de duikers:
Neem een paar oude slippers,
sportschoenen of zwemschoenen mee, een handdoek en badjas, dit voorkomt dat men koude
voeten krijgt of onderkoeld raakt
voor de duik.
De organisatoren wensen iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar toe. Voor verdere informatie: www.strandspektakelijmuiden.nl of Paviljoen Noordzee,
tel. 0255-514004. (foto: Stichting
Strandspektakel IJmuiden/Tobias Bakker)
Velsen - De inschrijving voor de
RunX Beeckestijn Cross is geopend. Op zondag 26 januari 2020 kunnen hardlopers meedoen aan deze uitdagende cross
in Velsen-Zuid, die bekend staat
om het prachtige parcours door
landgoed Beeckestijn. Naast de
9,6 en 6,4 kilometer wedstrijdafstanden staat voor de jeugd een
3,2 en 1,2 kilometer cross op het
programma. Inschrijven is mogelijk via www.avsuomi.nl. (foto:
aangeleverd)

Wij wensen iedereen een fantastisch 2020!
Wie zijn wij....
Aalsmeer

Uithoorn

Mijdrecht

VERSPREIDNET

DSW Zorgverzekeraar
@DSW_Zorg
DSW_Zorg
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Directeur DSW:

Goede zorg is
geen handel
In mei dit jaar nam hij het roer over van het boegbeeld Chris Oomen. Aad de Groot is van oudsher een
echte ‘ziekenfondsman’. Hij begon zijn loopbaan bij het Haagse ziekenfonds Azivo, werd vervolgens
directeur van het Vlietlandziekenhuis in Schiedam, om uiteindelijk toe te treden tot de directie van
DSW, waar hij nu de eindverantwoordelijke is. Wie is Aad de Groot, wat is hij met de zorg van plan en
gaat hij DSW veranderen?

Hoe is het om Chris Oomen op te volgen?

anderen dan weer meer premie moeten betalen. Goede

“Eerlĳk is eerlĳk, het is niet makkelĳk om iemand op te

DSW voert de zorgverzekeringswet uit zoals die
bedoeld is. Wat betekent dat concreet?

volgen die zo succesvol was. Chris heeft het geweldig

“Voor ons zĳn begrippen als solidariteit, goede zorg voor

betrouwbaar en beschikbaar zĳn, zo vanzelfsprekend als

gedaan. Maar ik ben zes jaar geleden op uitnodiging van

iedereen en vrĳe artsenkeuze geen loze kreten. Voor de

water uit de kraan.”

Chris Oomen bĳ DSW komen werken en heb uitgebreid

zorgverzekering betaalt iedereen verplicht premie. Die

in de keuken kunnen kĳken. Ik heb veel geleerd, zeker ook

premie is bedoeld om de kosten te dekken als iemand ziek

Dus DSW blĳft DSW?

van Chris zelf. DSW is een mooi en goed georganiseerd

wordt. Daar moet je altĳd op kunnen rekenen. Zonder

“Aan de uitgangspunten van DSW wordt niets veranderd.

bedrĳf met veel talentvolle, gedreven mensen die het

je af te hoeven vragen of je wel in het juiste ziekenhuis

DSW blĳft die kleine, zelfstandige en eigenzinnige

DNA van DSW met zich meedragen. Dat zĳn dezelfde

bent beland, en of de rekening wel vergoed wordt.

zorgverzekeraar. En het blĳft ons streven om de nummer 1

mensen op wie Chris altĳd kon bouwen. In die zin is het

Zorg verzekeren is meer dan premies innen en nota’s

zorgverzekeraar te blĳven. Niet de grootste maar wel de

dan ook weer wat makkelĳker.”

uitbetalen. Dat is een serieuze zaak. De zorgverzekering

beste. Dus ja, DSW blĳft DSW. Dat betekent ook dat we

mag om die reden geen commercieel product worden

ons in blĳven zetten voor het algemeen belang van de

Je was directeur van een ziekenhuis. Waarom
koos je voor deze andere kant van de zorg?

waarmee je stunt, met lokkertjes, kortingen of cadeautjes.

zorg. Ik denk dat goede zorg voor onze ouderen in de

Het is niet de bedoeling van de zorgverzekeringswet om

toekomst de grootste opgave voor ons allemaal wordt.

“Er bestaat geen andere kant van de zorg. Als directeur

de ene groep mensen tegen meerprĳs beter te bedienen

Daar wil ik me de komende periode nadrukkelĳk voor

van het ziekenhuis was het mĳn belangrĳkste verant-

dan de andere groep. Of kortingen te geven waarvoor

inzetten.”

zorg en het recht daarop is geen handel. Zorg moet goed,

woordelĳkheid om ervoor te zorgen dat iedere patiënt
snel en goed wordt geholpen. Bĳ DSW zorgen wĳ ervoor
dat onze verzekerden nu en in de toekomst de zorg krĳgen
kunnen blĳven kiezen. Samen met de zorgverleners

Overstappen is eenvoudig

hebben wĳ dan ook uiteindelĳk hetzelfde doel: het

Doe het uiterlĳk 31 december!

die ze nodig hebben. Dat zĳ hun zorgverlener in vrĳheid

bieden van goede zorg aan de patiënt. We moeten meer
in overeenkomsten denken en minder in verschillen.

Wĳ zeggen uw oude verzekering op. U hoeft

Vertrouwen hoort daarbĳ. Ik vind het belangrĳk om af

verder niets te doen.

basisve

rzekerin

€ 118,per maa

nd

Ga naar dsw.nl/aanmelden
of bel 010 - 2 466 466

en toe de praktĳk van alledag zelf te ervaren. Onlangs
heb ik meegelopen op de afdeling neonatologie van

Vul uw keuzes en persoonsgegevens in

het Albert Schweitzerziekenhuis. Het viel me daar op

(u heeft uw BSN en bankrekeningnummer nodig)

dat er wel heel veel geregistreerd moet worden. Als die

Controleer uw gegevens en verzend uw
aanmelding

administratieve last vermindert, blĳft er meer tĳd over
voor patiëntenzorg. Hier ligt ook een mooie taak voor
een zorgverzekeraar.”

1

www.dsw.nl

010 - 2 466 466

06 22 38 39 06
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De klantvriendelĳkste
verzekeraar van Nederland
DSW is door verzekerden voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot de beste
zorgverzekeraar van Nederland. Daar zijn we trots op! Het is haast moeilijk
om bescheiden te blijven, want we staan ook nog in de top 10 van het
‘Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland’. Dat is een verzekeraar nog nooit
eerder gelukt!
Klantvriendelĳkste Bedrĳf van Nederland

DSW voor het vĳfde jaar op rĳ op nummer één

‘DSW: een eerlĳke en sociale zorgverzekeraar’

Het Klantvriendelĳkste Bedrĳf van Nederland is de

Het onderzoeksbureau SAMR heeft ook in 2019 onderzoek

Uit het onderzoeksrapport blĳkt tevens dat DSW vooral

grootste

klant-

gedaan naar de loyaliteit en tevredenheid van verzekerden

in sociaal opzicht uitblinkt. Veel meer dan bĳ andere

vriendelĳkheid. DSW staat dit jaar op de zesde plaats.

over hun zorgverzekeraar. Voor het vĳfde jaar op rĳ eindigt

zorgverzekeraars benoemen DSW-verzekerden dat hun

Nog nooit eerder stond er een verzekeraar in de

DSW op nummer één met een NPS score van +48. De NPS

verzekeraar ‘naar eer en geweten handelt’. DSW scoort

top 10. We staan tussen bedrĳven als De Efteling,

(Net Promotor Score) geeft aan in hoeverre klanten bereid

ook aanzienlĳk hoger op stellingen als ‘DSW laat zien oog

Rituals en Coolblue. Daar zĳn we erg blĳ mee!

zĳn hun zorgverzekeraar aan te bevelen. Het verschil in

te hebben voor mens en maatschappĳ’ en ‘draagt actief bĳ

punten met de nummer twee was al groot, maar is nu ten

aan de verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse

opzichte van vorig jaar zelfs verdubbeld!

gezondheidszorg’.

onafhankelĳke

publieksprĳs

voor

De hogere score komt vooral door een forse stĳging in het

+48

percentage promotors. Meer dan de helft van de DSW-

Beste dienstverlening

verzekerden beantwoordt de vraag of zĳ DSW zouden

DSW scoort met een 8,5 veruit het hoogste rapportcĳfer

aanbevelen met een negen (20%) of een tien (32%).

voor de dienstverlening. Verzekerden beoordelen met

Daarmee komt de NPS van DSW uit op +48.

name het indienen en afhandelen van declaraties (8,7),
de MĳnDSW-omgeving (8,5) en de MĳnDSW-app (8,6)
bĳzonder hoog. Volgens het rapport zĳn DSW-verzekerden

+27

een stuk positiever over de app dan verzekerden van

+27

andere zorgverzekeraars.

DSW blinkt vooral in
sociaal opzicht uit

GEMIDDELD +15

Liever de beste dan de grootste
DSW wil alle verzekerden bedanken voor de mooie beoordeling. Wĳ hebben het gevierd met een gebakje en zĳn

NR 1

NR 2

toen weer snel aan het werk gegaan om ervoor te zorgen

NR 3

dat we volgend jaar weer de beste zĳn!

Echte mensen
aan de telefoon
Als je ‘keuzemenu’ zegt, gaan al onze haren overeind
staan. Keuzemenu’s vinden we leuk in een restaurant,
niet aan de telefoon. Daar horen echte mensen te zitten.
Mensen die niet bĳ een callcenter maar bĳ DSW werken.
Mensen die jouw vraag begrĳpen, je meteen helpen en
eerlĳke informatie geven. Met korte lĳntjes zit je zó bĳ
de juiste persoon. Want als het met zorg te maken heeft,
is een luisterend oor wel het minste dat we kunnen
bieden. Of dat nu via social media, aan de telefoon, aan
het loket of met een appje is: bĳ DSW krĳg je snel een
antwoord op je vragen.
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Gezondheid!
‘Ik ben alleen maar aan het
betalen voor iets dat ik niet
gebruik’.
Als u dat kunt zeggen, bent u écht een geluksvogel.
Gezondheid is voor veel mensen het grootste
goed, en voor veel (chronisch) zieke mensen hun
grootste wens. Je realiseert het je niet altĳd, maar
gezondheid is heel wat waard!
De gezondheidszorg is voor ons allemaal
beschikbaar. Iemand die nu gezond is, kan morgen
zĳn been breken. Dan moet je kunnen rekenen
op goede zorg. Door samen de lasten te dragen,
houden we de zorg bereikbaar voor iedereen.
Bĳ DSW is het eigen risico met een symbolisch
bedrag van € 10,- verlaagd naar € 375,-. Daarmee
willen we een duidelĳk signaal afgeven: de
gezondheidszorg is van ons allemaal. Dus laten
we dan ook de kosten eerlĳk delen.

Onze klanten aan het woord

Whatsappen met DSW
DSW

Marc Kuiper

online

Fysiotherapeut uit Groningen

Beste DSW, ik wil heel graag
“Ik hoorde via via hele goede berichten over DSW. Het is geen dure verzekering en je krĳgt waar voor je geld. Ik ben

naar jullie overstappen.

ook blĳ met de vrĳe keuze, fijn dat mĳn verzekeraar niet bepaalt waar ik naar toe kan en mag. Als mensen mopperen

Ik ben alleen al jaren

over hun zorgverzekering dan adviseer ik hen vaak om bĳ DSW te kĳken. Dan hoor ik altĳd: ‘Die ken ik helemaal niet’.

onder behandeling bij de

En dan zeg ik: ‘Kĳk er maar eens naar’. Haha! Daarna hoor ik alleen maar positieve berichten.”

longarts en heb ook zo’n
zuurstof apparaat thuis.
Hoe werkt dit dan precies?
Groetjes, C orrie.

Adriaan Rodenburg
uit Haringhuizen

12:32

Hoi C orrie, een medisch
noodzakelijke behandeling
in het ziekenhuis kan

“Ik heb nog weleens tandartsnota’s die ik even door moet sturen, nou, zelfs ’s avonds

natuurlijk probleemloos

krĳg ik tien minuten na het indienen al de melding: de nota is ontvangen en verwerkt,

voortgezet worden, maak je

dat gaat misschien automatisch, dat weet ik niet, maar ik heb vaak de volgende dag

daar geen zorgen over! De

mĳn geld al! Maar wat me het meest aanspreekt, is vooral de filosofie die achter deze

zorgverlener kan zien waar

zorgverzekeraar zit.”

je verzekerd bent. E n voor
wat betref t de hulpmiddelen
die uit de basisverzekering

Hennie Klomp

vergoed worden: als je daar
nu een indicatie voor hebt,

Coach in opleiding uit Surhuisterveen

nemen we die gewoon over.
Groeten, DSW

13:14

“Ik las natuurlĳk wel dat het een menselĳke verzekering was, maar in eerste instantie
ga je toch zelf kĳken naar prĳs en de vergoedingen. Toen kwam DSW goed uit de
bus. Niet duur en toch veel vergoedingen. Bĳ DSW merk je dat er een mens achter de

06 22 38 39 06

verzekering zit, die met je meedenkt. Dat meen ik oprecht.”

DSW Zorgverzekeraar

@DSW_Zorg

DSW_Zorg
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Whatsappen met DSW
DSW
... aan het ty pen
Hé hallo DSW, ik heb altijd
in f ebruari mijn hele eigen
risico al verbruikt, omdat

Fraude in de zorg
DSW staat landelĳk bekend als de zorgverzekeraar

Bĳ DSW is daarom een gespecialiseerd team actief dat

die aan zorgfraude veel aandacht besteedt. Misdaad

fraude vaak succesvol opspoort en stopt. Regelmatig

mag niet lonen, vinden wĳ. Het gaat immers om het

komen wĳ dankzĳ een tip van een verzekerde of

premiegeld van onze verzekerden dat bedoeld is om

zorgverlener fraude op het spoor. Meldingen worden

zorgkosten te betalen en onder geen voorwaarde in de

altĳd nagetrokken.

zakken van malafide zorgverleners mag verdwĳnen.

ik veel medicijnen nodig
heb. Is er een mogelijkheid
om deze kosten in delen te
betalen? Daar zullen mijn

Onze klanten aan het woord

partner, portemonnee en ik
heel blij mee zijn. Hoor het
graag. Groetjes, Ibrahim 10:12

Hoi Ibrahim, we bieden de
mogelijkheid om het eigen
risico gespreid vooruit te
betalen. Je betaalt dan de
€ 37 5,- in 10 termijnen,
via automatische incasso.
Je kunt dat aangeven bij
je aanmelding bij ons, via

Alex Esmeĳer
uit Westwoud

“Het viel op dat DSW nergens in vergelĳkingssites naar
voren kwam, ze betalen niet voor een vergelĳking, dus
dat komt ten goede aan de premie. Ik ben op de site van
DSW zelf gegevens gaan invullen en toen bleek DSW
goedkoper dan mĳn collectieve verzekering.”

M ijnDSW of gelijk hier via

Annemarieke Daniëls
Zorgverlener
uit Nieuwerkerk aan den IJssel

“DSW is een kleinschalige zorgverzekeraar, waar je

Whatsapp. Groetjes, DSW

geen nummer bent. Als ik bel voor cliënten krĳg ik altĳd

10:4 8

iemand aan de telefoon. Je kunt mailtjes sturen waar
meteen op wordt geantwoord, dat vind ik fijn.”

Win een Fitbit!

Zorgverlener in het zonnetje
DSW is betrokken bĳ de zorg en begaan met wat er
speelt. Maar de echte helden, dat zĳn de mensen
die dag in, dag uit aan het bed of de behandeltafel
staan. De (huis)artsen, de verpleegkundigen of

Mĳn zorgheld is
omdat

verzorgenden, de mantelzorgers, de fysiotherapeuten
en de tandartsen.
Welke zorgverlener ben jĳ dankbaar? Wie wil jĳ in het
zonnetje zetten?
Laat het ons weten en misschien win jĳ wel een Fitbit
voor jou én voor jouw zorgheld! Meedoen kan ook op
onze Facebookpagina (DSW Zorgverzekeraar) of op
Instagram (DSW_Zorg).
Uw gegevens
Naam
Stuur uw reactie naar:
DSW Zorgverzekeraar

Woonplaats

O.v.v. Win een Fitbit

Telefoonnummer

‘s-Gravelandseweg 555
3119 XT Schiedam
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Hoelang mag u uw zorgverlener
nog zelf kiezen?
De vrĳheid om uw zorgverlener zelf te kunnen kiezen, is een belangrĳk recht. De overheid wilde die
keuzevrĳheid in 2015 ter discussie stellen. DSW heeft zich destĳds als enige zorgverzekeraar in woord en
daad fel tegen de dreigende beperking van de vrĳe artsenkeuze verzet. Nu de discussie over het behoud van
de vrĳe artsenkeuze opnieuw oplaait, kunt u erop rekenen dat DSW zich hiervoor zal blĳven inzetten.

Keuzevrĳheid zonder financiële drempels

van de patiënt. Dat betekent dat keuzevrĳheid er

Het ministerie van VWS heeft het plan niet-

dan alleen nog is voor de mensen die het kunnen

gecontracteerde zorgverleners te ontmoedigen

betalen. Zo ver wil DSW het nooit laten komen, want

door nog maar 50% van het tarief te vergoeden.

wĳ zien de vrĳe artsenkeuze als een fundamenteel

Zo zouden dubieuze zorgverleners gemakkelĳker

element van ons zorgstelsel. Als een zorgverlener

buiten de deur gehouden kunnen worden. DSW

zĳn werk goed doet, dan moet de vergoeding

vindt dat een slecht plan, omdat dit het recht

ook goed zĳn. Het opwerpen van een financiële

van de patiënt om zelf zĳn zorgverlener te kiezen

drempel is daarom niet redelĳk. Overigens vindt

aantast. Als de zorgverzekeraar nog maar de helft

DSW dat een dubieuze zorgverlener helemaal niets

hoeft te betalen, is de andere helft voor rekening

betaald zou moeten krĳgen, dus ook geen 50%.
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van DSW
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&
AV-TOP

Whatsappen met DSW
DSW
online

Hoi DSW, Ik wil in 2020
graag bij jullie verzekerd zijn,
maar ik snap helemaal niks

In 2020 bedraagt de premie van onze basisverzekering

van dat overstappen. Help?

€ 118,- per maand. Bĳ DSW heeft iedereen dezelfde polis:

Groeten, Jason

een combinatiepolis. U heeft hiermee het beste van twee

15:20

werelden, namelĳk het gemak van gecontracteerde zorg
én vrĳe zorgverlenerskeuze.
Niet alle zorg is opgenomen in de basisverzekering.
Als u bĳvoorbeeld regelmatig naar de tandarts gaat of
onder behandeling bent bĳ een fysiotherapeut, kan een
aanvullende verzekering een uitkomst zĳn.

Hoi Jason, gelukkig maken

DSW populair bĳ
overstappers

we je het heel gemakkelijk.
Wanneer je je vóór 31
december aanmeldt via
dsw.nl/aanmelden, zorgen
we voor de opzegging bij
je oude zorgverzekeraar.

Bĳ DSW houden we het simpel. Overzichtelĳke, complete

Elk jaar tussen kerst en oud en nieuw worden we er weer

pakketten voor een redelĳke prĳs.

mee geconfronteerd: overstappen van zorgverzekeraar.

That’s it! Groetjes, DSW
15:28

Dat kan nog tot en met 31 december.
Zo hebben wĳ de AV-Standaard, met dekking voor onder
andere fysiotherapie, tandheelkunde en kosten in het

Sommige mensen kĳken daarbĳ vooral naar de premie.

buitenland voor € 22,25. Of kies ons meest gekozen

Bĳ DSW merken we juist dat veel mensen voor ons

pakket, de AV-Top met een uitgebreidere dekking voor

kiezen omdat ze een ander geluid waarderen. Daardoor

€ 38,50 per maand.

hebben wĳ in de afgelopen jaren het vertrouwen van

Wilt u liever geen tandheelkunde meeverzekeren? Kĳk

veel nieuwe verzekerden gekregen.

dan eens naar de AV-Compact.

Ook toe aan een verzekeraar die het anders doet?

bekijk alle vergoedingen
en premies op dsw.nl/av

DSW Zorgverzekeraar

Ons advies: vergelĳk DSW eens met uw eigen zorgverzekeraar. Als u zich nu bĳ de beste aansluit, kunt u
volgend jaar rond deze tĳd rustig van de feestdagen
genieten.

@DSW_Zorg

DSW_Zorg
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