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De beste wensen voor 2023!

ALBATROS BANDEN IJMUIDEN

Het gehele team van Albatros Banden 
bedankt u voor het afgelopen jaar. 
In het nieuwe jaar staan 
wij uiteraard weer voor u 
klaar en wij wensen u 
een goed begin van

Dokweg 16 • IJmuiden • tel 0255-511730 

www.albatrosbanden.nl

bedankt u voor het afgelopen jaar. 
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ALTIJD DE HOOGSTE PRIJS

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl
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Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl

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

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING

Door Ingeborg Baumann

Zo rond kwart voor zes s ‘avonds zijn 
de voorbereidingen nog in volle 
gang. De glühwein en chocolade-
melk wordt vast opgewarmd en het 
gelegenheidsorkest van Soli is de 
instrumenten aan het stemmen. Na 
twee lange jaren kan er weer een 
kerstsamenzang georganiseerd 
worden door Dorpsvereniging 
Velserbroek. Het is ook het einde van 
het 25-jarig jubileumjaar van de 
dorpsvereniging en ook dát moet 
gevierd worden. Met feestelijke 
kerstmutsen het liefst, die dan ook te 
koop zijn bij een stalletje. Niet 
iedereen loopt met zo’n muts op 
maar wel veel mensen. Desnoods 
met hun eigen muts daar nog onder 
want het is, zo hoort het op kerst-
avond, koud.

Kerststal
Er staat ook een levende kerststal. 
Met Jozef, Maria en lieve schaapjes. 
En het kindje Jezus natuurlijk, gewik-
keld in warme doeken. Op de vraag 
aan Maria hoe oud dit Jezuskindje 
inmiddels is, moet ze het antwoord 
schuldig blijven. 
,,Ik heb geen idee, hij is niet van mij.’’ 
Gelukkig weet vader Jozef het wél. 
Zes maandjes oud. Dit alles klopt niet 
helemaal met het kerstverhaal want 
toen wist Jozef zeker dat hij niet de 
biologische vader was, want dat was 
God volgens de Bijbel, en Jozef was 
de ‘pleegvader.’ 

Maar dat is heel, heel lang geleden 
en het verhaal van vrede en saamho-
righeid overstijgt elk geloof of over-
tuiging wereldwijd. Hoe dan ook, 
baby ‘Jezus’ ligt er warmpjes bij, heeft 

Velserbroek - ‘Wij komen tezamen, onder ’t sterreblinken’. Die sterren 
waren niet zichtbaar op kerstavond maar het regende, zoals de dag 
ervoor, ook niet. En dus verzamelden zich heel veel mensen uit Velser-
broek, en de rest van Velsen, zich op het Vestingplein om samen de kerst-
dagen in te zingen.

Velserbroekers komen tezamen 
op kerstavond om te zingen

Baby Jezus ligt er warmpjes bij. Foto: Ton van Steijn

Het gelegenheidskoor van Soli speelt swingende kerstsongs. Foto: Ton van Steijn

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

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

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

Een gelukkig nieuwjaar

veel bekijks en is de meest gefoto-
grafeerde baby van Velsen vanavond. 

Samenwerking
Jacqueline Staats, voorzitter van de 
Dorpsvereniging is blij: ,,We hebben 
twee jaar lang geen inkomsten 
gehad en er was geen potje voor een 
groot feest ter gelegenheid van het 
jubileum. Maar het is een mooie 
droge avond en ik ben trots op de 
samenwerking met Hart voor Velser-
broek en Stichting BuitenGewoon. 
Saamhorigheid en verbinding, dat is 
waar we voor staan. Samen kunnen 
we meer. We zijn afhankelijk van 
onze vrijwilligers en er hebben zich 
veel mensen afgemeld in verband 
met ziekte. Maar vrijwilligers werven 
blijft altijd een probleem, niet alleen 
hier.’’

Helemaal los
Inmiddels speelt Soli swingende 
kerstsongs en op het Vestingplein 
wordt het drukker en drukker. Om 
19.15 zal begonnen worden met het 
uitschenken van de glühwein maar 
er zijn mensen die nu al zin hebben 
in een verwarmend drankje. Tineke 
en haar dochter Vera houden echter 
voet bij stuk. ,,Wij zijn deze avond de 
baas over de glühwein en straks gaan 
we helemaal los!’’ En ze bewegen 
ritmisch mee met de muziek, uiter-
aard in kerstpakjes gestoken. 

Ho ho ho...
,,Ho ho ho... Merry Christmas’’ schalt 
uit de speakers aan het eind van het 
optreden van Soli. Het is tijd voor FF 
Anders uit IJmuiden, een gemengd 
koor met 56 enthousiaste leden. Het 
koor brengt een Nederlands reper-
toire, maar wel net even anders. De 

klassieke kerstliederen worden wel 
op de traditionele manier gezongen 
én meegezongen op het inmiddels 
bomvolle plein waar de saamhorig-
heid inderdaad voelbaar is. Als de 
mensen van het koor opkomen met 
hun rode sjaals om wordt er van 
diverse kanten: ‘oma, oma!’, 
geroepen. De oma’s zwaaien vanaf 
het podium maar concentreren zich 
weer snel. ‘It’s beginning to look a lot 
like Christmas’. 





10  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Een zuinige douche kop bespaart 
± 40 euro per jaar. Vervang je een 
regendouche, dan bespaart dit 60 
euro per jaar.

Plaats een water-
besparende douche   kop

ca.€ 60 per jaar

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Goed voornemen: goed 
afval scheiden!
De (gratis) HVC-app kan u hierbij helpen.
De app geeft tips die afval scheiden in iedere 
situatie makkelijker maakt. Wanneer u de 
app nu download en uw account aanmaakt, 
heeft u het hele jaar inzicht in uw recycle-
tarief. Vooral bij het variabele bedrag gaat dit 
u goed helpen, omdat u kunt zien hoe vaak u 
restafaval heeft aangeboden. 
Daarnaast kunt u in de app zien in welke bak 
welk afval hoort door een product te scan-
nen of fotograferen. En u kunt er voor kiezen 
om persoonlijke tips te ontvangen over afval 
scheiden. Zo kunt u uw goede voornemen 
makkelijk volhouden en uw variabele kosten 
laag houden. Ga vóór 1 januari 2023 naar hvc-
groep.nl/app.
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Geen oliebollenvet door
gootsteen of toilet
Oliebollen, wie houdt er niet van? Ieder 
jaar gaan we massaal aan de slag om deze 
lekkernij voor de feestdagen te bakken, 
maar waar laat je het vet? Tijdens Kerst-
mis en met Nieuwjaar spoelen Neder-
landers massaal frituur- en oliebollen-
vet door de gootsteen of de wc. Lekker 
makkelijk, maar het kost elk jaar veel 
geld om dat vet uit het water te fi lteren. 

Het vet dat overblijft na het bakken van olie-
bollen of bitterballen veroorzaakt verstop-
pingen in de riolering. Zowel vast als vloei-
baar vet gaat namelijk klonteren en stollen 
als het in het rioolwater terecht komt.

Wat doet u met uw gebruikte frituurvet?
Lever dit in bij het HVC afvalbrengstation 
en doe het in de gele container. Giet daar-

voor het vet terug in de oorspronkelijke ver-
pakking of een goed afsluitbare verpakking. 
Want door het gescheiden in te leveren
krijgt gebruikt frituurvet en bakolie een 
tweede leven als biobrandstof.

Wilt u weten wat er nog meer niet in het riool 
mag? Neem dan een kijkje op
www.nietinhetriool.nl

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 ti-
jdens de vuurwerkperiode.

Politie en gemeentelijk handhavers surveil-
leren zowel in uniform als in burger om te 
controleren of de regels nageleefd worden. 
Het is niet toegestaan om:
•  Vuurwerk af te steken buiten
 afsteekperiode. De afsteekperiode begint  
 op 31 december 2022 om 18:00 uur en
 eindigt op 1 januari 2023 om 2:00 uur.
• Vuurwerk af te steken in een gebied dat is  
 aangewezen als vuurwerkvrije zone:
• Kinderboerderij Velserbeek en binnen 5  
 meter van de kinderboerderij, Velserbeek 5 
 in Velsen-Zuid.
• Korenmolen De Zandhaas met molenerf,  
 Wüstelaan 83 in Santpoort-Noord.
• Kerbert Dierentehuis, Heerenduinweg 8 in 
 IJmuiden.

• Alle schoolpleinen van scholen gelegen in  
 de gemeente Velsen.
• De Zorgspecialist,  Trompstraat 200 in  
 IJmuiden
• De Zorgspecialist, Trompstraat 208 in  
 IJmuiden
• De Luchte, Lodewijk van Deyssellaan 4 in  
 Driehuis

Wie deze regels overtreed kan een boete, 
taakstraf of gevangenisstraf krijgen. Jon-
geren tussen de 12 en de 18 jaar worden bij 
een licht vergrijp, zoals vuurwerk afsteken 
op 31 december vóór 18 uur, naar Halt ge-
stuurd voor een zogeheten Haltstraf. Die 
straf bestaat uit de schade vergoeden, een 
aantal gesprekken met Halt, het aanbieden 
van excuses aan slachto� ers en het maken 
van een leeropdracht. De ouders van de jon-
geren worden geïnformeerd. 

Wij wensen u een mooie en veilige jaar-
wisseling!
Kijk voor meer informatie over de jaarwis-
seling op velsen.nl/jaarwisseling.



Mijn naam is Ferry Levasier en een 
geboren en getogen IJmuidenaar. Van 
huis uit heb ik altijd meegekregen 
dat je andere in welke vorm dan ook 
moet helpen. Zo staat mijn moeder 
(tante Bea) al ruim 50 jaar in de kan-
tine bij voetbalvereniging SVIJ. Toen 
ik in 2018 gevraagd werd of ik steun-
fractielid bij Forza! IJmond wilde 
worden, was de keuze snel gemaakt. 
Bij de afgelopen verkiezingen ben ik 
met voorkeursstemmen gekozen tot 
raadslid en met het vertrouwen wat al 
deze mensen in mij hebben, voel ik me 
gesterkt in keuzes die ik als raadslid 
zal maken. 

Met Forza! IJmond zijn wij duidelijk, helder 
en bovenal eerlijk. Bij Forza! IJmond staat de 
Velsenaar voorop en deze gedachte neem ik 

mee in mijn dagelijkse werkzaamheden als 
logistiek manager bij een Japans bedrijf ge-
vestigd in IJmuiden. Mijn team bestaat voor 
90% uit Velsenaren en als we iets nodig heb-
ben, kijk ik altijd eerst of we het bij een onder-
neming uit Velsen kunnen krijgen.

Als raadslid zal ik me de komende periode 
hard maken voor de verkeersveiligheid in Vel-
sen en vooral dat de Kanaaldijk nu eindelijk 
eens veilig gemaakt gaat worden. Een ander 
punt waar wij als partij voor staan, is het reali-
seren van een spoedpost in IJmuiden. Helaas 
gaan we daar als gemeente niet over, maar dat 
weerhoudt mij niet alles op alles te zetten om 
een manier te vinden, waardoor het misschien 
wel gerealiseerd kan worden.

Net als in heel Nederland hebben we in de ge-
meente Velsen een groot te kort aan woningen 

en is het een noodzaak om woningen te reali-
seren. Bij het realiseren zullen wij als Forza! 
IJmond altijd het belang van de Velsenaren in 
het oog houden en ervoor strijden dat er zoveel 
mogelijk gericht wordt op woningzoekenden 
uit Velsen. Daarbij zullen we er naar streven 
dat er een juiste verdeling van soorten wonin-
gen over onze kernen komt, zodat iedere type 
woningzoekende (jongeren, starters, door-
stromers, statushouders enz.) eerlijk over alle 
kernen verspreid kunnen worden. 

Wat ik zelf een heel interessant project vind, is 
het Pont tot Park project. Hier komt bijna al-
les samen waar we als IJmuiden behoefte aan 
hebben. Namelijk woningen, duurzaamheid, 
horeca en vooral het weer aantrekkelijk ma-
ken van het centrum van IJmuiden. 

Raadscolumn Ferry Levasier (Forza! IJmond):
Hard maken voor verkeersveiligheid en een spoedpost

Bent u benieuwd wat u nog meer kan doen om energie te besparen? Kom dan naar de 
‘Warme Bieb’ in de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek. Energiecoaches van En-
ergiek Velsen staan daar om gratis tips te geven over het besparen van energie.
De middagen worden tot en met maart 2023 georganiseerd.

Locatie en tijdstip
De eerste dinsdag van de maand in IJmuiden van 12:00 tot 14:00 uur. 
De derde dinsdag van de maand in Velserbroek ook van 12:00 tot 14:00 uur.

Energieadvies in de bibliotheek

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Radarstraat 95, legaliseren vergroten 

berging (19/12/2022) 139828-2022
• Ampèrestraat 27, splitsen pand, plaat-

sen zonnepanelen en warmtepomp 
(20/12/2022) 140464-2022

• Kromhoutstraat 54, wijzigen en 
vergroten naar 3 appartementen 
(21/12/2022) 140774-2022

• Deutzstraat 36, 42, 52,54, 58, 66, 76, 86 
en 96, uitbreiden 9 bedrijfsunits met 
dakopbouw (22/12/2022) 140969-
2022

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 148A, lega-

liseren gebruik kantoor (23/12/2022) 
141527-2022

Santpoort-Noord
• Broekbergenlaan 47, vervangen 

brandtrap (20/12/2022) 140015-2022
Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1D, 

brandveilig gebruik opvanglocatie 
(22/12/2022) 140916-2022

WELSTAND

Verlengen beslistermijn 
Santpoort-Noord
• Voorplaats 24, bouwen dakopbouw 

(23/12/2022) 123487-2022
Velserbroek
• Hofgeesterweg ong. (naast 28), bouwen 

woning (22/12/2022) 104096-2022

Ingediende aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
• “Goede Tijden Slechte Tijden”,
 op 12 januari 2023 van 13:30 tot
 14:45 uur,  locatie: Meershoef   
 (16/12/2022) 139811-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
• “Verkoop van bloemen”, van 1 januari 

2023 t/m 31 december 2027, locatie: 
Kennemerplein/hoek Kennemerlaan 
(20/12/2022) 140274-2022

Velserbroek
• “Za¥ aran Persian Food” van 03 januari 

2023 t/m 03 januari 2026, locatie: Au-
rora Bastion 25 (23/12/2022) 141508-
2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Noord
• “NK Subaru Beach Battle”, op 19 febru-

ari 2023 van 09:30 tot 12:30 uur, loca-
tie: tussen strandopgang Heliomare en 
Noordpier (20/12/2022) 140284-2022

Santpoort-Zuid
• Avondvierdaagse Brederode Dal-

tonschool, van 7 t/m 9 juni 2023 van 
18:00 uur tot 20:00 uur, locatie: diverse 
routes door Velsen met als vertrek- en 
eindpunt Willem de Zwijgerlaan 110 
(19/12/2022) 139569-2022

Santpoort-Noord
• Omloop van Zandvoort doorkomst door 

gemeente Velsen van een recreatieve 
toertocht. 26-03-2023 Slaperdijk 4 
(22/12/2022) 141183-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen -
reguliere procedure
IJmuiden
• Lierstraat 50, wijzigen constructie (in-

tern) (20/12/2022) 131212-2022
• Groeneweg 23, kappen boom 

(20/12/2022) 136644-2022
• Plein 1945 nr. 46, verbouwen (incl. 

dakterrassen en trappen achterkant) 
tot bedrijfsruimte (begane grond) 
en 8 appartementen (verdiepingen) 
(22/12/2022) 93599-2022

• Kanaalstraat 31A, vergroten 1e en 2e 
verdieping en splitsen in 2 apparte-
menten (22/12/2022) 121747-2022

Velsen-Noord
• Eendrachtsstraat 5, plaatsen vier trail-

ers met heliumdrukcilinders en plaats-
en hekwerk (22/12/2022) 105119-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 503, plaatsen dak-

kapel (voorkant) (22/12/2022) 119955-
2022

Ingetrokken verleende omgevings-
vergunning
Santpoort-Noord
• Frans Netscherlaan 12, aanbren-

gen camoufl ageplaten (20/12/2022) 
24320-2016

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 88, uitbrei-

den woning en wijzigen kozijnen voor-
gevel (20/12/2022) 23867-2016

Verleende exploitatievergunningen
APV artikel 2:15 
IJmuiden
• “Grand Café Staal” - Lange nieuw-

straat 799 (Verleende vrijstelling ex-
ploitatievergunningplicht, voor deze 
locatie is eerder vrijstelling verleend) 
(22/12/2022) 129281-2022

Overige bekendmakingen 
• Verordening op de he¬  ng en invorder-

ing van leges 2023, zonder rijbewijs 
tarieven

• Kapmelding: 2 Esdoorns aan J. Paxton-
straat 95, Velserbroek: de bomen staan 
te dicht tegen de gevel en tuinmuur aan

• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond 
Een perceel grond gelegen aan Pontweg 
1D in Velsen-Noord, kadastraal bekend 
als gemeente IJmuiden, sectie K, num-
mer 818 gedeeltelijk, groot 108 m2. 

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

Bekendmakingen

Parkeermeters tijdelijk afgesloten
Om schade door vuurwerk te voorkomen, worden vanaf 29 december 2022 tot en 
met 3 januari 2023 de bakken met zakjes voor hondenpoep afgesloten.

Deze termijn geldt ook voor de afsluiting van de parkeermeters in IJmuiden.
In die periode hoeft er voor parkeren niet betaald te worden.

PROGRAMMA FILMTHEATER VELSEN
Dinsdag 3 januari 
16.00 uur Guillermo Del Toto’s Pinocchio (9+) 
Stop-motion musical naar het bekende sprookje van de 
ondeugende en ongehoorzame houten marionet. Van de 
visionaire regisseur Guillermo del Toro 

19.15 uur Triangle of Sadness (12+) 

Zaterdag 7 januari  
12.00 uur Good Luck To You, Leo Grande (12+) 
Ongebruikelijke maar verfrissende romcom met Emma 
Thompson. Als gepensioneerd lerares en weduwe smacht 

ze naar een avontuur, een connectie en naar seks, goede 
seks. 

14.15 uur The Son (12+) 
Deze prachtige �lmbewerking van Florian Zellers ontroe-
rende theaterstuk is ook nog eens de opvolger van het 
succesvolle The Father, met geweldig spel van Hugh 
Jackman, Laura Dern en Anthony Hopkins. 

17.00 uur Close (12+) 
Een tedere en aangrijpende �lm over jonge vriendschap en 
verantwoordelijkheid. Bekroond op het Film Festival van 

Cannes en een verrassend intieme titel in de Oscarrace.  

19.30 uur Triangle of Sadness (12+) 
De prestigieuze Gouden Palm winnaar van dit jaar (Film 
Festival Cannes) is een even humoristisch als schrijnend 
commentaar op het luxe leven van de jetset. 

Zondag 8 januari  
19.30 Rose (9+) 
Deense feelgood�lm die al op meerdere �lmfestivals de 
publieksprijs heeft gewonnen. Met een ontroerende 
hoofdrol van So�e Gråbøl (The Killing). 
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HEEL VELSEN LEEST
Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan Zee, leest haar drie kinderen maar al te 
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand een column in deze krant.

De laatste column van 2022. En dan 
is het nu ook kerstvakantie. Met 
van dat saaie grijze weer. Wat is er 
dan �jner om in een hoekje van de 
bank te kruipen, dekentje om je 
heen een kop thee in de ene hand 
en een �jn boek in de andere. Ik 
kan in ieder geval niets beters 
bedenken. Daarom heb ik weer een 
aantal mooie boeken voor jullie. 
Deze keer voor de wat oudere 
lezers. Ik begin met een young 
adult boek. ‘Toen waren er nog vier’ 
van Chelsea Sedoti uitgegeven bij 
De Fontein. Vijf vrienden gaan 
kamperen in de bossen bij Salva-
tion Creek. Ze weten dat er 
verhalen zijn dat daar regelmatig 
meisjes verdwijnen. Toch besluiten 
ze om daar te gaan kamperen. 
Maar nog geen 24 uur later zitten 
de vier op het politiebureau. Hun vriendin is vermist. Vinden zij hun 
vriendin terug? Deze bloedstollend thriller is vanaf de eerste tot en met de 
laatste bladzijde spannend en verrassend. Het boek is geschikt voor 
tieners vanaf 14 jaar. Ook van uitgeverij de Fontein is ‘Mathilda’, door Roald 
Dahl. Omdat deze week een musical verscheen van Mathilda op Net�ix is 
het boek opnieuw uitgegeven. Als je het nog niet hebt gelezen, ga dat 
doen! Echt een klassieker. Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
En als laatste wil ik je dit grappige boek laten zien. ‘De dag dat papa over 
seks begon’ door Marc-Uwe Kling. Als papa en mama een romantisch 
weekend hebben gepland en ook hun oudste dochter zo’n weekend voor 
de boeg heeft moet er toch echt een lastig gesprek plaatsvinden. Onge-
makkelijk en hilarisch. Het boek snijdt op een grappige manier een onder-
werp aan waar alle ouders ooit mee te maken krijgen. Echt een boek dat je 
met je kind gelezen moet hebben. Geschikt om voor te lezen vanaf 6 jaar.Warme kleding actie

In deze tijd van het jaar hebben veel 
mensen last van de kou. Bij Buiten-
Gewoon is er nu een warme kleding 
actie voor de mensen die extra 
warmte in de winter wel kunnen 
gebruiken. Op maandagen kan je 
warme kleding die je niet meer zelf 
nodig hebt a�everen op de locatie 
Galle Promenade. En op woens-
dagen vanaf 10.00 uur kan je daar 
kleding en dekens komen ophalen. 
Deze actie is tot einde februari.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brul-
boei - Welzijn Velsen) is iedere 

dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur en 
op donderdagen van 9.00 tot 13.00 
uur geopend. De lunch is 
inbegrepen.

In Velserbroek (locatie Galle Prome-
nade) kun je dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur de handen uit de 
mouwen steken. Ook hier wordt 
voorzien in een gezonde lunch.

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

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

Help je mee met de warme kleding actie? Foto: aangeleverd

IJmuiden - Ieder jaar rond Kerst houdt 
de Stichting Zwerfkatten havengebied 
IJmuiden een speciale Kerstactie. De 
coördinator van de vrijwilligersorgani-
satie, Marya Dekker, legt uit: ,,Het is 
iedere keer weer spannend: krijgen we 
de 50% actie rond? Is het weer moge-
lijk genoeg sponsors te vinden die 
willen helpen? Maar, op de valreep, is 
het dan ook nu weer zo ver: Iedere 
donatie die tussen 15 december en 15 
januari op onze rekening wordt 
gestort met de tekst Kerstactie of 50% 
actie, wordt met de helft verhoogd. 
Dus doneert iemand 50 euro, dan 
doen de sponsors daar nog eens 25 
euro bovenop en krijgen wij dus 75 
euro! Hoe �jn is dat?”

Het is zó nodig
,,Maar ook, hoe nodig is het. Juist nu. 
Veel mensen voelen het zelf in de 
portemonnee. De tijden zijn duur en 
met een klein inkomen kom je al snel 
in de problemen. Ook wij. De brand-
stofprijzen voor onze ambulance zijn 
fors gestegen, het voer voor de 125 
kansloze katten die we dagelijks 
verzorgen is aanzienlijk duurder 
geworden, de dierenarts gaat de 
prijzen verhogen vanaf januari en 
uiteraard de grootste boosdoener; de 
energiekosten. We hebben het uitge-
rekend: we gaan komend jaar dubbel 
zoveel betalen aan gas en elektra. 
Maar ook de olie voor de kachels die 
we in de binnenverblijven gebruiken 
is in prijs verdubbeld. En nu staan we 
voor nóg een uitdaging; de prijs die 
we in het nieuwe jaar voor het afval 
moeten gaan betalen! Dat gaat ons 
letterlijk honderden euro’s per maand 
kosten, ondanks dat we heel veel 
scheiden. Dergelijke bedragen kunnen 

wij niet opbrengen; we zijn geheel 
afhankelijk van giften. Aan alle kanten 
is het de broekriem aanhalen, en 
duimen dat we het gaan redden in 
2023. Tegelijkertijd zien we een 
afname van het aantal donateurs. Een 
paar trouwe donateurs zijn overleden 
en een aantal heeft met pijn in het 
hart hun maandelijkse bijdrage stop-
gezet omdat ook zij met hogere 
maandelijkse onkosten te maken 
krijgen. We begrijpen hen zo goed...
Daarom is de kattenstichting ontzet-
tend blij dat ze toch weer een groepje 
sponsors bij elkaar heeft weten te 
krijgen die de Kerstactie van harte 
ondersteunt. Hopelijk kunnen zij, met 
uw hulp, van de 50% actie weer een 
succes maken. Zelden is het zó nodig 
geweest!’’ De 50% actie loopt tot 15 
januari via rekeningnummer 
NL85INGB0004761772 St. Zwerfkatten 
IJmuiden ovv Kerstactie. Meer info: 
Stichting Zwerfkatten havengebied 
IJmuiden 0620504875 (van 10.00 tot 
16.00 uur of per WhatsApp). 

Kerstactie om zwerfkatten
uit de problemen te houden

Lekker warmpjes in de opvang in 
plaats van buiten in de kou.
Foto: aangeleverd

Trandelen en 
buurtsoepje in 
De Dwarsligger
IJmuiden - Vanaf woensdag 11 januari 
wordt vanuit het huis van de wijk, De 
Dwarsligger, iedere even week getran-
deld. Trandelen daar heeft u misschien 
nog nooit van gehoord maar het bete-
kent troep ruimen en wandelen tege-
lijk. Gezamenlijk met andere trande-
laars wordt de wijk ingegaan. Start om 
10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. 
Aansluitend is er voor de trandelaars 
een gratis buurtsoepje, heerlijke verse 
soep gemaakt door vrijwilligers. Ook 
buurtgenoten kunnen voor een kleine 
bijdrage van 3,50 euro aansluiten voor 
de goed gevulde buurtsoep. Wel graag 
aanmelden uiterlijk de dinsdag ervoor. 
U kunt dit doen door een mail te 
sturen naar moreira@welzijnvelsen.nl 
of een berichtje sturen naar 
06-45076742. 

Cursussen bij Vereniging 
Santpoorts Belang in 2023 
Santpoort-Zuid - Vanaf januari gaan 
weer diverse cursussen van start bij 
Vereniging Santpoort Belang. 

Let op: Abusievelijk zijn in de afge-
lopen editie verkeerde data en 
cursussen vermeld. Onderstaande 
is een recti�catie. 

Er is nog plaats bij de volgende 
cursussen: In januari 2023: Fotogra-
�ecursus voor gevorderden, Filoso�e 
voor elke dag, Wintervogels: een 
lezing en een wandeling en wande-
lend �losoferen: een cursus voor 
nieuwsgierige mensen, die van 
beweging én een goed gesprek 
houden. Voor bovenstaande 
cursussen graag uiterlijk 31 
december 2022 inschrijven. 
In februari: Vanuit ontspanning naar 
bewegen: om u soepel van lijf en 
leden te houden. In maart is er een 
bijzondere Theeworkshop. Een thee-
sommelier vertelt u over de ‘ins en 
outs’ op het gebied van thee. Er 
worden verschillende theesoorten 
uitgebreid geproefd. En wilt u meer 
kennis opdoen over uw computer, 

tablet of telefoon? Santpoorts Belang 
organiseert ook in het voorjaar in 
samenwerking met Seniorweb 
verschillende cursussen op dit 
gebied. Kijk voor meer informatie op 
www.santpoortsbelang.nl of haal ons 
programmaboekje. Adres: ’t 
Brederode Huys, Blekersveld 50, 
Santpoort-Zuid; tel. 023 5383016. 

Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Van 19 tot en met 23 december hulden alle leerlingen van groep 8 A van Het Kompas West plus hun meester Jeroen de Ruyter zich in korte broek om met hun blote benen geld bijeen te 
sprokkelen voor het KiKa fonds Kinderen Kankervrij. Een aantal kinderen van andere klassen sloten zich spontaan bij deze actie aan. In totaal werd het mooie bedrag van 5288,12 euro gedoneerd. Alle 
gulle gevers willen de kinderen bij deze bedanken. Hun motto is en blijft doneren is lief. Hoe hartverwarmend, dat het eindbedrag meer dan 10 keer zoveel is geworden, dan op dag 1 ten doel was 
gesteld! Tekst en foto: Arita Immerzeel

Leerlingen Kompas in korte broek
levert mooi bedrag voor KiKa fonds op

THUIS IN SANTPOORT

Zijn naam heeft het huis te danken aan de vlindervorm van het 
(oorspronkelijke) ontwerp. Het bijzondere huis is te vinden aan de Vinken-
baan 22 in Santpoort-Zuid.
Als je over die Vinkenbaan loopt is het eerste dat opvalt dat het vlinder-
huis laag ligt, bijna in een soort kom. En, vergeleken bij de omliggende 
huizen, ver naar achteren op het perceel. Van het huis zie je vanaf de 
straat de opzettelijk grof afgesmeerde gevels en een verdieping die met 
leisteen gedekte daken heeft. Deze worden gevormd door een gebroken 
kap met aan de onderzijde uitstekende geknikte dakschilden. In de oksel 
van dat gebroken dak zijn twee geveltoppen toegevoegd, beide onder 
een dwarskap. Tezamen vormen de daken een intrigerend lijnenspel. 
Vanaf de straatzijde ook zie je geen voordeur, die bevindt zich namelijk 
aan de achterkant. Net als bij de meeste huizen aan de Vinkenbaan, die 
indertijd niet meer was dan een zandpad.
Het huis is door de lokaal bekende bouwkundigen J. Mulder en J.A. van 
Asdonk ontworpen naar beproefd Engels voorbeeld (Butter�y) van twee 
schuin op een middendeel geplaatste zijvleugels. Doel daarvan was om 
veel zon te vangen. Het is een karakteristiek huis, dat als het iets minder 
symmetrisch zou zijn opgezet misschien nóg beter zou passen binnen de 
romantische idealen van de Engelse landschapsstijl, waartoe het ruime 
(oorspronkelijk duin- en bos-) perceel uitnodigt. Aan de linkerzijde is 
recent een forse uitbouw gerealiseerd, die het aanzicht van het gemeen-
telijk monument vanaf de straat zo goed mogelijk intact laat.

Stichting Santpoort
Tekst: René Stommel
Foto: Florian van der Horst

Het vlinderhuis

Velsen-Noord - Vanaf maandag 16 
januari kunt u voor �nancieel advies 
terecht in Wijkcentrum de Stek. 
Zonder afspraak bent u welkom voor 
gratis ondersteuning bij BAAK (buurt, 
advies, administratie, kafé) én een 
kopje ko�e of thee. Wilt u informatie 
over toeslagen en voorzieningen of 
heeft u advies nodig bij verande-
ringen in uw persoonlijke situatie? 

Kunt u tips gebruiken voor het 
ordenen van de administratie of 
heeft u hulp nodig bij uw betalings-
achterstanden of het invullen van 
formulieren? Kom langs bij BAAK!

Maandag (vanaf 16 januari) van 10.00 
tot 13.00 uur in Wijkcentrum de Stek

Donderdag van 10.00  tot 13.00 uur 

in Bibliotheek Dudokplein IJmuiden

Vrijdag van 10.00  tot 13.00 uur in 
Bibliotheek Maan Bastion 
Velserbroek

Ook zonder vragen bent u van harte 
welkom om ko�e of thee te komen 
drinken en buurtbewoners te 
ontmoeten.

Financieel advies in Velsen-Noord

IJmuiden - Het Tender College kleurde afgelopen vrijdag rood. De leerlingen hebben vol enthousiasme deelgenomen aan 
de Santa Run. De 4 kilometer lang durende loop trok onderweg veel bekijks. Langs de route stonden ouders en belangstel-
lenden om de kerstmannen over de �nish te juichen. Na een warm onthaal met een medaille stond er warme chocolade-
melk en een overheerlijke oliebol voor iedere Santa klaar. Al met al een groot succes en voor herhaling vatbaar. Tekst en 
foto Mattijs Kuiper

Kerstmannen- en vrouwen 
van het Tender College
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Door Raimond Bos

Het kerstdiner had een tweeledige 
functie. Niet alleen was het een 
mooie afsluiting van het jaar voor de 
groep jongeren, die wekelijks bijeen-
komt in het wijkcentrum, ook 
vormde het samenzijn het formele 
afscheid van jongerenwerker Lars 
Steenaken. Negen jaar lang was hij 
als jongerenwerker in Velsen-Noord 
actief. De jongeren zijn vol lof over 
zijn inzet en zien hem met weemoed 
vertrekken. Lars blijft overigens 
actief voor Stichting Welzijn Velsen, 
maar dan in een andere functie. 
Twee nieuwe jongerenwerkers 
hebben zijn taken inmiddels overge-
nomen. Het zijn Iris Greven en Ozan 
Balik. Iris richt zich op de meiden-
groepen, het talent ontwikkelen/
ontdekken, het organiseren van 
voorlichting en de jongere doel-

groepen in het algemeen. Ozan 
houdt zich voornamelijk bezig met 
de oudere groepen en sport. Ze 
werken allebei ook in andere dorps-
kernen binnen de gemeente Velsen.

Een avondje gourmetten
Vrijdagavond om 18.30 uur wordt in 
de keuken van het wijkcentrum door 
vijf jongeren hard gewerkt aan het 
voorbereiden van het kerstdiner. Het 
wordt een avondje gourmetten, 
schalen met vlees, groenten en 
brood worden klaargezet. Rijen met 
�essen cola en sinas staan al op 
tafels en ook de �esjes met allerlei 
sauzen vinden hun weg naar de plek 
waar het allemaal moet gaan 
gebeuren. Eén voor één druppelen 
de jongeren binnen. Jongens in de 
leeftijd van 15 tot 23 jaar, ongeveer 
25 in totaal, hebben gehoor gegeven 
aan de uitnodiging om het jaar op 

deze feestelijke wijze af te sluiten. 
Voor sommigen is het de eerste 
kennismaking met het fenomeen 
gourmetten. Dat blijkt al snel als één 
van hen, direct na het openings-
woord van Lars Steenaken, een stuk 
vlees op de grillplaat wil leggen. 
Vlug wordt hij er door een andere 
aanwezige op gewezen dat er eerst 
nog wat olie op de plaat moet. ,,Heb 
je dan nog nooit gegourmet?’’ Het 
antwoord luidt: ,,Nee, maar ik vind 
het wel heel leuk.’’

Dankzij Lars heb ik veel vrienden
De 20-jarige Okan zit aan het begin 
van de lange tafel waaraan de gasten 
hebben plaatsgenomen. Hij neemt 
al jaren deel aan de jongerenactivi-
teiten in het dorp. ,,Vooral lekker veel 
bewegen’’, vertelt hij. Inmiddels 
studeert hij voor operator bij Tata 
Steel. Hij is vastbesloten om daar na 
afronding nog een studie aan vast te 
plakken. Over jongerenwerker Lars is 
hij vol lof. Zo ook zijn tafelgenoot 
Levent (22) die zo’n zes jaar geleden 
bij de groep kwam om te zaalvoet-
ballen. ,,Daar staat Lars om bekend, 
om de zaalvoetbalactiviteiten. 
Iedereen in het dorp kent hem. Ik 
vind het jammer dat hij nu een 
andere baan heeft. Lars heeft ons op 
de juiste manier opgevoed.’’ Na een 
kleine rondgang langs enkele andere 
aanwezigen blijkt al snel wat de 
jongerenwerker voor de groep heeft 
betekend. ,,Dankzij Lars heb ik nu 
veel vrienden’’, vertelt de 17-jarige 
Mert. Hij licht toe: ,,Ik was iemand die 
vooral veel binnen zat. Ongeveer 
acht jaar geleden zag ik Lars steeds 
met zijn bak�ets het dorp inkomen. 
Hij organiseerde dan voetbaltoer-
nooitjes bij de voetbalkooi bij het 
Stratingplantsoen. Ik vroeg een keer 
of ik mocht meedoen en dat mocht 
natuurlijk. Nu heb ik veel vrienden, ik 
heb eigenlijk met het hele dorp wel 
een goede band.’’
Levent vult aan: ,,Lars is iemand die 

zijn werk niet echt als werk ziet. Hij 
zou bij wijze van spreken ook 
midden in de nacht naar je 
toekomen als er iets was. Hij was er 
gewoon altijd voor je.’’ Redouan (22) 
reageert: ,,Lars heeft altijd overwicht 
en controle.’’ Ook hij leerde Lars 
kennen door de voetbalcompetities. 
,,Op woensdag kwam ik thuis uit 
school en ging ik eerst wat eten. Lars 
kwam altijd om 15.00 uur met zijn 
bak�ets naar het dorp. Als er soms 
eens ruzie was, dan was Lars er om in 
te grijpen. Als je wat ouder wordt, 
leer je om daar zelf beter over na te 
denken.’’ Hoewel Redouan zelf pas 22 
jaar oud is, ziet hij nu al een verande-
ring bij de volgende groep jongeren: 
,,De nieuwe generatie speelt een half 
uurtje voetbal en gaat dan weer op 
de telefoon kijken. Ik denk wel eens 
dat ze discipline tekort komen. Onze 
vaders, onze opa’s, die waren 
gewend om hard te werken. Tegen-
woordig hebben ze meer een 
mentaliteit van ‘Ik hoef me nergens 
druk om te maken’ en zoeken ze de 
gemakkelijkste weg. Ze geven snel 
op, maar als je iets slecht voorbe-
reidt, ga je het niet halen. Dat is 
logisch.’’

Een heel blije wethouder
Alina Zomerdijk is netwerkcoördi-
nator jeugd bij de gemeente Velsen. 
Zij en wethouder Marianne Steijn 
benutten deze avond vooral om 
uitgebreid met de jongeren in 
gesprek te gaan. Zo halen ze infor-
matie op die later van waarde kan 
zijn bij het uitzetten van de beleids-
lijnen. Veel reden tot zorgen hebben 
ze niet, want stuk voor stuk zijn de 
aanwezige jongeren uiterst tevreden 
over hoe het gaat. Toen drie jaar 
geleden het coronavirus uitbrak, 
bleven de jongerenactiviteiten door-
gaan. Omdat het wijkcentrum verder 
de deuren gesloten moest houden, 
was dit een prima uitvalsbasis om de 
jeugd te kunnen blijven ontvangen. 

Tijdens de eerste lockdown was dat 
overigens nog niet mogelijk, maar in 
de periode daarna konden op door-
deweekse avonden activiteiten 
worden geprogrammeerd. Middag-
programma’s waren er al sinds 2015 
en ook op zaterdagavonden komen 
al sinds die tijd groepen jongeren 
bijeen. De woensdag- en vrijdag-
avonden zijn een blijvertje 
geworden en Ozan en Iris zullen 
deze activiteiten blijven begeleiden. 
Marianne Steijn: ,,We hebben een 
supertevreden jeugd, dus hier zit 
een hele blije wethouder.’’ Steijn 
groeide zelf ook op in Velsen-Noord 
en typeert het dorp als volgt: 
,,Velsen-Noord heeft het mooie van 
een dorp, maar is ook stads genoeg 
om eigenwijs te zijn.’’

Vertrouwensband
De vertrouwensband die Lars in de 
loop der jaren met de groep 
opbouwde, vormt de pijler onder het 
succes van het jongerenwerk in 
Velsen-Noord. Hij somt op: ,,Mijn 
kracht ligt in humor en beloftes 
nakomen. Als ik iets niet voor 
honderd procent kan beloven, dan 
ben ik daar eerlijk in. Dan zeg ik altijd 
dat ik niet zeker weet of het gaat 
lukken. Een kleine slag om de arm. Je 
moet een relatie met de jongeren 
opbouwen, maar ook erboven staan 
als dat nodig is en niet schromen om 
te corrigeren. Ik ken veel jongens al 
tien jaar. Eén blik is dan al genoeg.’’ Er 
zijn drie jongensgroepen, de jongste 
groep bestaat uit leerlingen van 
groep 7/8 uit het basisonderwijs en 
de brugklassen van het voortgezet 
onderwijs. Dan is er een midden-
groep voor jongens van pakweg 14 
tot 17 jaar en een groep voor 
18-plussers. Per bijeenkomst laten 
gemiddeld zo’n twintig jongeren 
zich zien. De twee meidengroepen 
zijn iets minder druk bezocht, met 
gemiddeld tien à twaalf deelnemers 
per keer.

Velsen - Een groep jongeren heeft vrijdag genoten van een speciaal voor 
hen georganiseerd kerstdiner in wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord. 
Wethouder Marianne Steijn heeft zorg en welzijn in haar portefeuille en 
schoof aan bij het kerstdiner om van de jongeren te horen wat ze vinden 
van het activiteitenaanbod voor hen in het dorp.

Jongeren zeer te spreken over jongerenwerk
Een avondje gourmetten. Foto: Bos Media Services

Ongeveer 25 jongeren hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. 
Foto: Bos Media Services
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Regio - Thuysvers is een unieke 
maaltijdservice die helemaal past 
in deze tijd, heel gezond, elke 
maaltijd bevat minimaal 300 gram 
groente, de producten komen bij 
lokale boeren en leveranciers 
vandaan en speciale wensen zijn 
altijd mogelijk. Plus het gemak en 
de unieke, persoonlijke service 
natuurlijk. Dat maakt Thuysvers 
een heerlijke oplossing als het 
koken erbij inschiet en je een 
betaalbare, gezonde kant-en-klaar 
maaltijd aan huis bezorgd wil 
hebben. 

Chef en oprichter Pieter Duys komt 
uit een familie van groentemannen 
dus het koken met heerlijke, dagverse 
-seizoens- groente is hem met de 
paplepel ingegoten. Hij vertelt: ,,Die 
kennis en passie wil ik delen. Ik word 
namelijk dolblij van lekker eten, 
nieuwe recepten, lokale producten 
en vooral van heel veel groenten.’’ En 
zo ontstond begin 2020 Thuysvers. 
Het ThuysVers team bestaat inmid-
dels uit een enthousiaste groep van 
voedselliefhebbers, top koks en 

enthousiaste bezorgers. Elke week 
wordt samen met het team een heer-
lijk weekmenu samengesteld, waarna 
de koks de keuken induiken en de 
bezorgers hun ronde langs alle 
klanten maken. Óók in Velsen dus! 
Het bijzondere is dat de bezorgers 
zelf in Velsen wonen. Fernanda coör-
dineert onze regio op een unieke 
manier via een whatsapp groep. En 
dat maakt het heel sociaal en leuk in 
een tijd dat online bestellen wel 
makkelijk maar zeker niet altijd 
persoonlijk is. Gezellig ook. Pieter 
zegt: ,,Het komt voor dat mensen ons 
op speciale recepten wijzen of feed-
back geven. Fernanda stuurt dit dan 
aan mij, ik sta daar heel erg voor open 
en ga ermee aan de slag.’’ 

Kijk eens op de website en probeer 
de ThuysVers proefbox. Dit zijn vijf 5 
heerlijke, verse en gezonde maal-
tijden vers bereid door de chefs. Je 
kunt kiezen uit drie 3 boxen: regulier, 
koolhydraatarm (hallo goede voorne-
mens!) of de vegetarische box. Alleen 
even opwarmen en smullen maar! 
www.thuysvers.nl/maaltijden 

Pieter met een big smile voor de groentezaak van zijn vader. Foto: aangeleverd

Goed gezond voornemen
voor 2023: Thuysvers

IJmuiden - De meiden van de Mo15-1 zijn 10 december door een 2-2 gelijk stand tegen de nummer 2 WSV kampioen 
geworden in de 2e klasse. Voor de 4 keer in de clubhistorie werd een team van de groeiende meidenafdeling 
kampioen. Na de wedstrijd gingen de meiden en begeleiders/trainers lunchen bij cafe Middeloo. Cafe Middeloo en Ten 
Media/bikes and beds zijn sponsor van dit team. Na de winterstop mag dit team het gaan proberen in de 1 klasse. Foto: 
Patrick Pots

V.V. IJmuiden Mo15-1 kampioen 
najaarscompetitie

Santpoort - Met de groeiende 
armoede komen er meer initiatieven 
om de ander een handje te helpen. Wie 
etenswaren over heeft, kan ze in het 
deelkastje achterlaten. Het kan mensen 
net even de week door helpen. Sinds 
kort staat er een deelkastje op het 
plein voor de Dorpskerk in Santpoort-
Noord. Wanneer u het kunt missen 
kunt u met name houdbare levensmid-
delen en sanitaire producten in het 
kastje plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan 
rijst, biscuit, broodbeleg, blikgroenten, 
maar ook toiletpapier en maandver-
band. Als blijkt dat dit initiatief van de 
diaconie van de Protestantse 
gemeente van Santpoort en Velser-
broek aan een behoefte voldoet, dan 
zal wellicht ook een kastje bij Het Kruis-
punt in Velserbroek worden geplaatst. 
Afgelopen week bleek al dat buurtge-
noten spontaan goederen in het kastje 
hebben gezet. Gehoopt wordt dat dit 
veelvuldig navolging geniet. Schroom 

niet om mensen die dit nodig hebben 
erop te attenderen om naar behoefte 
de aangeboden spullen uit dit kastje te 
halen. Voor meer informatie kunt u een 
e-mail sturen naar DorpskerkDichtbij@
pg-spvb.nl. 

Goedgevuld kastje bij de kerk

Deel wat u kunt missen en neem wat u 
nodig heeft. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De afgelopen periode 
heeft groep 3b van het Kompas in 
IJmuiden een snoepwinkel in de klas 
gehad als sociaal culturele praktijk bij 

het thema ‘Wat snoep jij?’ Het thema 
startte met een bezoek aan Zoet aan 
Zee op de Lange Nieuwstraat. Daar is 
veel geleerd over het werken in een 

snoepwinkel. De kinderen kregen een 
rondleiding en mochten vragen 
stellen. Alles wat daar geleerd is, kon 
toegepast worden in de eigen snoep-
winkel ‘Laf Kendi’. Er is geleerd over 
alle bezigheden in een winkel: 
bevoorraden, vullen, bestellen, 
schoonmaken, klanten helpen, 
gesprekken voeren met vertegen-
woordigers. Ook was het systeem om 
de winkel vanuit het magazijn te 
vullen, goed doordacht. Dat is ook 
toegepast in de klas. Zoet aan Zee gaf 
materialen mee en chocolaterie Noes 
gaf echte chocolaatjes. De winkel 
leek net echt. 
Deze week werd het thema afge-
sloten zodat in januari iedereen weer 
vol goede moet verder kan met lezen 
en schrijven aan de hand van het 
volgende thema. 

Thema: ‘Wat snoep jij?’ 

Groep 3b weet nu alles van snoep. Foto: aangeleverd 

IJmuiden - Dinsdagavond  27 
december hebben de volgende 
kandidaten respectievelijk hun A-B of 
C diploma gehaald na het 
afzwemmen bij OIG-IHD. Dit natuur-
lijk onder het toeziend oog van 

vaders, moeders, opa’s, oma’s, broer-
tjes en zusjes. Het A- diploma werd 
gehaald door Maria, Djaden en Jordy. 
Voor het B-diploma slaagden Lilly en 
Jaidy en het C- diploma werd uitge-
reikt aan Roxanne en Wolter. De 

aanwezige, vrijwillige, zwemmees-
ters- en ju�en zijn supertrots op de 
prestatie van hun pupillen, die zeker 
de komende dinsdagen zullen 
blijven oefenen voor een volgend 
diploma.

Gefeliciteerd met je diploma!
Van links naar rechts: Wolter, Jaidy, Lilly, Jordy, Djaden, Roxanne en Maria. Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

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

Door Erik Baalbergen

IJmuiden begint zich vanaf rond de opening van het 
Noordzeekanaal in 1876 te ontwikkelen. Aanvankelijk 
is het een kleine nederzetting van dienstgebouwen 
en personeelswoningen bij de tegenwoordige Kleine 
Sluis en Zuidersluis. Door de komst en de toename 
van de visserij rond de kanaalmonding begint 
IJmuiden onstuimig te groeien. Bouwplannen 
worden ontwikkeld door de Maatschap IJmuiden, de 
latere Maatschappij IJmuiden.
Om verstopping van het buitenkanaal door aange-
meerde vissersschepen te voorkomen, wordt vanaf 
1889 ten zuidwesten van IJmuiden de Vissershaven 
aangelegd. In 1892 komt de maatschappij met een 
aangepast bouwplan voor IJmuiden, met name voor 
de ontwikkeling van het duingebied tussen het 
bestaande IJmuiden en de toekomstige Vissershaven. 
De Bik en Arnoldkade vormt daarbij de zuidwestelijke 
grens van IJmuiden. Tussen deze kade en de toekom-
stige haven zijn ‘los- en laadterreinen’ geprojecteerd.
In 1896 wordt de Vissershaven geopend. Rond de 
vorige eeuwwisseling is IJmuiden tussen de sluizen 
en de Bik en Arnoldkade nagenoeg volgebouwd en 
vindt verder ontwikkeling naar het oosten plaats. Aan 
de IJmuidenzijde van de Bik en Arnoldkade staan 
pakhuizen, werkplaatsen, cafés en woningen. Aan de 
havenzijde ligt een metersdiepe zandhelling. Langs 
de Bik en Arnoldkade is deze helling afgerasterd met 
een eenvoudig paaltjeshek. Onderaan liggen de los- 
en laadterreinen met de in 1899 geopende spoorlijn 
naar de Vissershaven en het visstation.
Het visstation wordt de eerste jaren steeds verder 
uitgebreid. In 1914 krijgt de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij, de voorloper van de NS, 

vergunning voor bouwwerkzaamheden ter uitbrei-
ding het los- en laadterrein. Er komen meer spoor-
banen en ter hoogte van café Kamperduin wordt 
tussen de Bik en Arnoldkade en de tegenoverlig-
gende vishallen de visbrug over het spoor aangelegd. 
Een belangrijk onderdeel van de uitbreiding is de 
‘diepe ontgraving langs de Bik en Arnoldkade in 
verband met een te maken grondkeering van gewa-
pend beton’. Hierbij wordt de zandhelling aan de 
havenzijde vervangen door de hoge betonnen muur, 
die tegenwoordig nog steeds de Halkade ‘siert’. 
Onderaan deze muur komen extra spoorbanen.
De ‘grondkeering in gewapend beton’ wordt aange-
legd door de Hollandsche Maatschappij tot het 
maken van Werken in Gewapend Beton, de latere 
Hollandsche Beton Maatschappij en bekend van 
diverse betonwerken in en rond IJmuiden, waaronder 
het watertorencomplex aan de Evertsenstraat. De 
grondkering loopt langs de Bik en Arnoldkade vanaf 
halverwege de Ericssonstraat en Visstraat eerst schuin 
omhoog, vervolgens recht vanaf de voormalige 
visbrug bij café Kamperduin tot aan een punt ten 
westen van de Duinstraat waar de Bik en Arnoldkade 
iets naar het oosten afbuigt, en ten slotte weer schuin 
naar beneden tot voorbij de Duinstraat.
Omdat de helling grotendeels is verdwenen wordt de 
havenzijde van de Bik en Arnoldkade voorzien van 
een stevige afscheidingsmuur. Deze bestaat uit hoge 
palen met daartussen betonnen platen en daarboven 
ijzeren hekwerk met spijlen en rondingen. Op oude 
foto’s zien we dat de afscheiding aanvankelijk langs 
de hele Bik en Arnoldkade loopt, vanaf de helling 
omhoog bij de Ericssonstraat tot aan de trap bij de 
“hoge hoek” bij het Stationsplein. In de loop der jaren 
valt de afscheidingsmuur ten prooi aan betonrot en 
roest. Hele stukken worden vervangen door eenvou-
dige hekken. Inmiddels is de afscheiding langs de Bik 
en Arnoldkade helemaal vervangen door saai 
hekwerk.
Veel IJmuidenaren kunnen zich ongetwijfeld de oude 
afscheidingsmuur nog voor de geest halen. De afge-
beelde foto heb ik rond 1990 als dia gemaakt ergens 
boven het rechte stuk muur, toen ik zelf nog op de 
Bik en Arnoldkade woonde en al een beetje belang-
stelling begon te krijgen voor de IJmuider historie. 
Mooi of niet, maar deze karakteristieke afscheidings-
muur mag je toch echt wel typisch IJmuiden 
noemen!

De afscheidingsmuur langs 
de Bik en Arnoldkade

De voormalige afscheidingsmuur langs de Bik en Arnoldkade, ca, 1990. Tussen de spijlen door zien we nog de oude vishallen. 
Foto: Erik Baalbergen

Velserbroek - De kinderen van basis-
school Floriant vierden het kerstfeest 
in het winkelcentrum van Velser-
broek. Op school hadden ze geoe-
fend op het uitbeelden van een tafe-
reel uit het kerstverhaal, een begelei-
dende tekst en een mooi kerstlied. 
Vrijdagochtend 23 december was het 
zo ver.
Groep 1/2 begon bij de Blokker; Jozef 
en Maria waren op weg naar Beth-
lehem. Wat zongen ze prachtig. Zelfs 
de medewerkers uit de Zeeman 
kwamen even om een hoekje gluren. 
Daarna trad groep 5/6 op bij de 
Hema; Jezus lag in de kribbe, de 
dieren in de stal waren ook aanwezig. 

En wat zongen en dansten ze goed. 
Terug bij de Blokker zong groep 7/8 
een prachtig lied over de engelen en 
vertelden een paar Romeinse 
soldaten het verhaal. Groep 3/4 sloot 
het optreden af met de wijzen en een 
geweldig lied over de sterren.
Ouders, opa’s en oma’s, de kinderen 
van de peuteropvang en ook veel 
voorbijlopende mensen hebben 
genoten van de mooie optredens op 
deze mistige ochtend. De kinderen 
deelden ook nog kleine presentjes 
uit die ze op school hadden gemaakt. 
Wat mooi om zo het verhaal van 
Jezus’ geboorte te delen met 
iedereen!

Kerst met Floriant in Velserbroek
De kinderen van de Floriant trakteerden het winkelend publiek. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het hele jaar door komen 
de vrijwillige reddingbootbeman-
ningen van de Koninklijke Neder-
landse Redding Maatschappij (KNRM) 
in de ankergebieden voor de 
Hollandse kust. Meestal om zieken en 
gewonden van boord te halen. Deze 
week combineren de vrijwillige 
redders van KNRM-reddingstations 
Katwijk aan Zee, Scheveningen, 
IJmuiden, Hoek van Holland, Ter 
Heijden, Stellendam en Neeltje Jans 
hun laatste oefening van het jaar met 
het uitdelen van kerstbroden bij voor 
anker liggende schepen. De zeelui die 
aan boord van ankerliggers verblijven, 
is het niet gegeven om kerst in fami-
liekring te vieren. Ze liggen soms 
weken te wachten op lading voor de 

Nederlandse kust en dat betekent dat 
ze tijdens kerst ver van huis zijn, 
zonder hun dierbaren. Om wat a�ei-
ding te organiseren combineren de 
vrijwilligers van de KNRM hun weke-
lijkse oefentocht met het bezorgen 
van kersbroden en de daarbij beho-
rende tekeningen en knutselwerkjes, 
gemaakt door kinderen van de lokale 
basisschool. Uit voorgaande jaren 
weten de vrijwilligers dat de kerst-
broden, dit jaar beschikbaar gesteld 
door International Food Services, 
Shipko, Koolwijk Shipstores en Total 
Ship Supply enthousiast worden 
ontvangen door de bemanningsleden 
van de voor anker liggende schepen. 
En dat betekent voor beide partijen 
een goed begin van kerstdagen.

Kerstbroden bezorgen per 
reddingboot

De kerstbroden worden uitgedeeld. Foto: Martijn Bustin
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12 56 49  1 28 37  

17 7 67 43  50 15 8  

12 22 57 64  49 54 35 40 61

45 47  69 27 32 16 66 39 49

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 boom  6 bekwaam  12 ploegsnede  14 jaartel-
ling  15 ego  17 denkbeeldige aardcirkel  20 zijns inziens  21 
sneu  22 Noorse godheid  23 halsbont  24 oosterlengte  25 
karakter  27 pret  30 domina  31 grensbewaking  33 dader  
35 lofspraak  37 riv. in Limburg  38 niets uitgezonderd  40 
snack  42 nauwe straat  46 uitgelezen  48 bijwoord  50 kunst-
matige inseminatie  51 rookgerei  53 ar  54 dierengeluid  55 
persbureau  56 op de wijze van  58 voordat  59 de dato  60 
likdoorn  64 tijdelijk  65 span  66 fris  68 gymnastiekoefening  
69 gevleugeld paard.

Verticaal: 1 hoofdstuk  2 deo volente  3 eveneens  4 keu-
kenkruid  5 soort hert  7 liefkozing  8 uurwerk  9 kwaad  10 
uitroep van afkeer  11 leegloper  13 grote bijl  16 gewicht  18 
wiel  19 opstootje  20 plag  25 liefdegift  26 roeiwedstrijd  28 
brief  29 danig  32 usus externus  34 Gedeputeerde Staten  
36 profeet  37 pl. op Ameland  39 smaldeel  40 buisverlichting  
41 kettingring  43 huldeblijk  44 pers. vnw.  45 Hongaarse 
dans  47 afloop  49 ontkenning  52 opening  53 plaaggeest  
57 deel v.h. oor  60 wandversiering  61 bladgroente  62 in 
orde  63 godin v.d. aarde  65 sine dubio  67 de lezer heil.
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Velsen - 10 groepjes inwoners gaan vanaf eind december aan de slag met 
het vergroenen van hun buurt. De zogenoemde ‘dakboswachters’ starten 
met een groene daken-actie waarbij ze buren enthousiasmeren om mee 
te doen. Het doel? Zo veel mogelijk groene daken, om zo de buurt te 
vergroenen en de biodiversiteit te verbeteren. Gemeente Velsen en 
Rooftop Revolution helpen de inwoners met communicatie en 
uitvoering.

Tien buurten in Velsen aan
de slag met groene daken

Een actie in Velserbroek in maart. Foto: Reinder Weidijk

De 10 groepjes inwoners starten in 
treintjes na elkaar. De eerste inwo-
ners gaan eind december al van start. 
Inge Boon van de Santhaesbuurt: 
,,Wij zijn met drie enthousiaste buurt-
bewoners en zoeken meer geïnteres-
seerden om mee te doen. In onze 
buurt zijn genoeg mogelijkheden 
voor vergroening van de daken, 
garages en daken van een uitbouw. 
Door samen daken te vergroenen 
daalt de inkoopprijs van de groene 
daken.’’ Inwoners kunnen zich 
aanmelden tot en met 31 januari via 
rooftoprevolution.nl/velsen/
santhaesbuurt.

Campagne voeren in de buurt
Inwoners uit de buurten gaan zelf 
campagne voeren om zoveel moge-
lijk buren mee te krijgen. De initia-
tiefnemers, ook wel dakboswachters 

genoemd, versturen brieven naar de 
buurt, delen �yers uit en staan op 7 
januari (tussen 10.30 en 12.30 uur) 
met de ‘dak�ets’ - een bak�ets met 
een prototype groen dak - bij het 
sportveldje aan de Valckenhoe�aan. 
Allemaal acties om ervoor te zorgen 
dat zoveel mogelijk mensen 
meedoen met het vergroenen van 
hun schuur- en uitbouwdaken. Want 
hoe meer mensen meedoen, hoe 
goedkoper het wordt. En hoe meer 
kans op subsidie van het Hoogheem-
raadschap Rijnland.

Buren leggen samen aan
Inwoners gaan samen aan de slag om 
het groen zelf op de daken te leggen. 
Samen aanleggen maakt het makke-
lijk en leuk! Kijk via rooftoprevolu-
tion.nl/velsen welke buurten er nog 
meer meedoen. Uiteindelijk worden 

de daken op twee dagen in mei of 
april aangelegd. 

De voordelen van groene daken
Een groen dak is een dak dat bedekt 
is met begroeiing zoals mossen, 
bloemen, planten en grassen. Een 
groen dak heeft verschillende voor-
delen. Het geeft bijvoorbeeld verkoe-
ling in de zomer, het vangt regen-
water op en het dak gaat langer mee. 
Maar misschien nog wel belangrijker: 
de beplanting heeft een luchtzuive-
rende werking en bevordert de 
biodiversiteit.

Duurzaam Velsen
Velsen is op weg naar een duurzame, 
klimaatneutrale gemeente. Het 
verbeteren van de biodiversiteit en 
het nemen van klimaatadaptieve 
maatregelen draagt hieraan bij. 
Daarom stimuleert en steunt 
gemeente Velsen dit soort buurtiniti-
atieven graag. Inwoners die 
eenzelfde soort actie willen opzetten, 
kunnen zich melden via duurzaam@
velsen.nl. Ook andere duurzame initi-
atieven zijn welkom. Samen gaan we 
voor een duurzaam Velsen.

Velsen-Noord - Al sinds eind 
september ligt aan de VOB-kade in 
Velsen-Noord de Silja Europa. Dit schip 
heeft het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) gehuurd voor de 
tijdelijke opvang van asielzoekers. Tot 
en met zeer recent werd het schip van 
stroom voorzien door eigen dieselge-
neratoren. En die zorgden nogal voor 
wat geluidsoverlast. Vanaf 22 
december is de Silja Europa aange-
sloten op walstroom. Het schip ligt uit 
veiligheidsoverwegingen met de 
stuurboordzijde aan de wal. Omdat de 
aansluiting van de elektriciteit aan 
bakboordzijde is, moest er aan de 
stuurboordzijde een nieuwe aanslui-
ting gemaakt worden om een interne 
kabel met de originele aansluiting aan 
bakboordzijde te verbinden. Ronald 
Smallenburg, woordvoerder COA, 

zegt: ,,De eisen aan dit soort complexe 
projecten zijn hoog en er zijn wereld-
wijd maar enkele bedrijven die zo’n 
project kunnen ontwikkelen, certi�-
ceren en integreren. Door dit alles 
duurde het aansluiten van het schip 
op walstroom helaas langer dan 
voorzien. 

Walstroom
Walstroom is geen onbekend gegeven 
voor de Nederlandse scheepvaart. Het 
is wel uniek op deze schaal: het 
koppelen van een passagiersschip 
met een grote energiebehoefte en 
een aansluiting op hoogspanning van 
11.000 Volt. Dat vraagt veel van de 
technische planning, uitvoering, 
goedkeuringen en certi�cering van 
diverse partijen zowel voor de land-
zijde als voor het schip.

Schip voor tijdelijke 
opvang heeft walstroom

Grote oefening om politiehonden
aan vuurwerk te laten wennen
Velsen-Zuid - Met Oud en Nieuw in 
het vooruitzicht heeft de politie afge-
lopen donderdagavond een grote 
oefening gehouden. 
De bedoeling was om de politie-
honden te laten wennen aan de 
knallen en �itsen van vuurwerk. Zo’n 
twaalf politiehonden waren bij de 
oefening op het trainingsveld langs de 
N202 aanwezig. Op het parcours 
stonden grote tonnen met vuur en 
werd er veel vuurwerk afgestoken. 
Stuk voor stuk werden de honden 
ingezet om verdachte personen, na 
commando natuurlijk, te corrigeren.

Foto: Inter Visual Studio / Michel van 
Bergen

De MS Silja Europa, hier bij aankomst in Velsen, heeft eindelijk walstroom. 
Foto: Ton van Steijn
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IJmuiden - Het Vellesan College is in 
1984 ontstaan door de fusie van vier 
scholen voor middelbaar onderwijs in 
de gemeente Velsen. In 2024 zal de 
school 40 jaar bestaan. In die 40 jaar 
hebben ongeveer 8000 á 9000 leer-
lingen de school bezocht en een 
diploma gehaald. En in die 40 jaar is er 
in het onderwijs een hoop veranderd. 
Om de geschiedenis en de verhalen 
van (oud)leerlingen en (oud)mede-
werkers niet verloren te laten gaan is 
de website onsvellesan.nl opgezet. 
Hier kan iedereen die een bijdrage wil 
leveren aan het vastleggen van de 
geschiedenis van het Vellesan College 
en het onderwijs in die 40 jaar zijn/
haar verhaal naar sturen. Op de 
website zijn voor het insturen duide-
lijke knoppen aangebracht waarmee 
dat kan. Alle inzendingen zullen door 
een redactie verwerkt worden en op 

verschillende manieren gepubliceerd 
worden. Zo is er een tijdlijn van 40 
jaar op de website waar vooral de 
kortere berichten en de foto’s op 
gepubliceerd kunnen worden. Ook is 
er een ruimte waar de uitgebreidere 
verhalen en ervaringen komen te 
staan. En er zijn pagina’s om een 
aantal onderwerpen meer aandacht 
te geven. Dit zijn bijvoorbeeld de 
Internationale Schakel Klas, opgezet 
om anderstalige leerlingen op te 
vangen en door te schakelen naar het 
reguliere onderwijs, of de pro�el-
klassen, klassen met een aparte vorm 
van onderwijs, zoals de sportklas, de 
laptopklas en de Ipad-klas.Heb je op 
het Vellesan College als leerling 
gezeten of ben je aan de school als 
medewerker verbonden geweest, kijk 
dan op onsvellesan.nl en wellicht kun 
je een bijdrage leveren!

Website voor iedereen die op het 
Vellesan College gezeten heeft

Afgelopen editie was een succes. Foto: aangeleverd

Het Vellesan College lanceert een nieuwe website. Foto: aangeleverd

Velsen - Woensdag 21 december 
ondertekenden gemeente Velsen, 
Woningbedrijf Velsen en gebiedsont-
wikkelaar AM in samenwerking met 
bouwonderneming Hemubo, een 
samenwerkingsovereenkomst voor de 
verdere ontwikkeling van Pont tot 
Park in IJmuiden. Dit is een volgende 
stap om het gebied tussen het Pont-
plein en het Stadspark, en tussen de 
Heerenduinweg en de Kanaaldijk klaar 
te stomen voor de toekomst. In 
november 2021 stelde de gemeente-
raad de gebiedsvisie Pont tot Park 
vast. Deze visie beschrijft de gewenste 
ontwikkelrichting van het gebied. Bij 
de uitvoering van de gebiedsvisie gaat 
met name om vernieuwing van de 
huurwoningvoorraad, toevoeging van 
woningen en voorzieningen, het 
concentreren van winkels tussen het 
Marktplein en Velserduinplein, een 
horecaplein maken van Plein 1945, 
verbetering van de verkeersstructuur 
en meer kwaliteit in de openbare 
ruimte. Hierbij spelen leefbaarheid, 
energietransitie, klimaat en duurzaam-
heid een belangrijke rol. 

Extra woningen 
Wethouder wonen bij gemeente 
Velsen, Sander Smeets, ziet de 
ondertekening van de samenwer-
kingsovereenkomst als een bevesti-
ging van de goede samenwerking 
die er al is: ,,We werken al langer 
samen met Woningbedrijf Velsen 
aan Pont tot Park. Gezamenlijk selec-
teerden we eerder dit jaar het team 
AM en Hemubo om ons te onder-
steunen bij de uitwerking van de 
gebiedsvisie en de ontwikkeling van 
de eerste projecten. Nu de samen-
werking is vastgelegd, kunnen we 
volle kracht vooruit met de ontwik-
keling van het gebied. En dat moet 
ook, want het centrum van IJmuiden 
is echt aan revitalisering toe en er 
zijn zo snel mogelijk extra woningen 
nodig.” 

Vernieuwen huurwoningen 
Naast extra woningen wordt ook een 
groot deel van de huurwoningen in 
dit gebied vernieuwd. ,,De samen-
werkingsovereenkomst is een 
belangrijke volgende stap om onze 

naoorlogse complexen in het Pont 
tot Parkgebied te vernieuwen, verbe-
teren en verduurzamen”, vertelt 
Tamar Hagbi, directeurbestuurder 
van Stichting Woningbedrijf 
Velsen,,,en zo beter te laten 
aansluiten bij de behoeften van de 
bewoners van het Velsen van de 
toekomst.” 

Afspraken 
samenwerkingsovereenkomst 
In de samenwerkingsovereenkomst 
hebben gemeente Velsen, Woning-
bedrijf Velsen en AM/Hemubo 
afspraken vastgelegd over de uitwer-
king van de gebiedsvisie voor het 
totale plangebied, een haalbaar-
heidsonderzoek voor één of meer-
dere deelgebieden en de ontwikke-
ling van drie concrete ontwikkelloca-
ties van Woningbedrijf Velsen. Ook is 
afgesproken dat de communicatie en 
participatie gezamenlijk wordt opge-
pakt. Op basis van de uitwerking van 
de gebiedsvisie start komend hal�aar 
een participatietraject met inwoners, 
stakeholders en de gemeenteraad. 

Ondertekening samenwerkings-
overeenkomst Pont tot Park

Van links naar rechts: Tamar Hagbi, Peter Heuvelink en Sander Smeets. Foto: Reinder Weidijk

Velsen - De editie van de Vissenloop 
afgelopen jaar was een grandioos 
succes. 2.500 deelnemers hebben 
meegedaan met de loop die onder 
andere over de grootste zeesluis ter 
wereld, Zeesluis IJmuiden, ging. Er is 
met z’n allen een recordbedrag van 
100.000 euro opgehaald voor KWF 
Kankerbestrijding. Geld dat heel hard 
nodig is. Eén op de drie krijgt zelf of 
in zijn naaste omgeving te maken 
met de verschrikkelijke ziekte kanker. 
Op deze manier kunnen we ons 
steentje bijdragen om die vreselijke 
ziekte de wereld uit te krijgen. En nu 
is dan de datum voor de zevende 
editie bekend, zaterdag 3 juni 2023! 
De start- en �nishlocatie van de 
Vissenloop 2022 waren nieuw voor 
de organisatie en de lopers. Voor-
gaande jaren werd in de haven 
begonnen en geëindigd, afgelopen 
editie was dat op Plein 1945. En dat 

was heel gezellig dus is besloten om 
in 2023 om ook bij de komende 
editie de �nish op Plein 1945 te laten 
zijn. Tevens zal dit jaar, om het logis-
tiek allemaal wat te vereenvoudigen, 
de start op het plein voor het 
gemeentehuis te laten plaatsvinden. 
Daarbij wordt wederom de samen-
werking met de winkeliersvereniging 
gezocht, zodat er een heel groot 
feest op het �nishterrein georgani-
seerd kan worden. Het liefst natuur-
lijk onder ideale 
weersomstandigheden. 

Stichting
Het laatste nieuws is dat Wandeleve-
nement Vissenloop IJmuiden een 
eigen stichting is geworden. Dus niet 
meer onder de vlag van KWF, maar 
de gehele opbrengst zal gewoon 
naar KWF Kankerbestrijding blijven 
gaan.

Goed voornemen 2023: 
trainen voor de Vissenloop

Zij was kleuterjuf en veel IJmuide-
naren zullen zich haar herinneren. 
Haar sportmaatje Ali Paap kent haar 
van Sportclub PLaza boven het 
zwembad in IJmuiden waar zij jaren 
heeft gesport tot Parkinson het niet 
meer toeliet om te komen. 

Ali Paap wil graag het volgende 
delen in herinnering aan Joke Blaau-
boer: ,, Ze is een heel bekende juf 
geweest voor heel veel IJmuide-
naren. Met wie ze tot het eind heel 
veel en lief contact heeft gehad. Een 
groepje leerlingen nu rond de 44 
jaar hielden goed contact en Juf 
Joke kon zich heel veel leerlingen en 
hun ouders goed herinneren. Ze is 
84 jaar geworden en op haar 80e 
verjaardag heeft ze zelfs de krant 
gehaald omdat deze oud-leerlingen 

haar verrasten met een boottocht 
door Haarlem. Haarlem was haar 
laatste woonplaats. Hoewel Joke 
niet zo heel graag in de belangstel-
ling stond vond ze dit toch wel heel 
erg leuk. Behalve dat Joke heel veel 
lol kon maken was ze ook creatief. 
Ze deed workshops voor vrien-
dinnen en ook voor haar sport-
maatjes maakte ze de leukste 
dingen. Hoewel het sporten steeds 
moeilijker ging bleef de humor. 
Bepaalde oefeningen maakte ze 
grapjes over. Zoals de ‘tril oefe-
ningen’. Dan zei ze: ‘Dat kan ik als de 
beste. Kijk, het gaat vanzelf.’ Zo ging 
ze om met de Parkinson. Na a�oop 
dronken we altijd een kopje ko�e in 
de kantine, wat zullen we dat 
missen.’’

Joke heeft haar lichaam ter beschik-
king gesteld aan de wetenschap en 
zal later in kleine kring worden 
gedacht. Gecondoleerd aan allen die 
haar liefhadden en zullen missen. 

IJmuiden - Op tweede kerstdag is ons een warme, liefdevolle, creatieve 
en bekende IJmuidense ontvallen. Een lieve moeder, schoonmoeder en 
oma. Johanna Petronella Blaauboer - Brants, weduwe van Wim Blaau-
boer, is op 84- jarige leeftijd rustig ingeslapen.

In memoriam Joke Blaauboer

Foto: aangeleverd
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AGENDA

VRIJDAG 30 DECEMBER 
Repaircafé
In de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
227, Velserbroek, Tijd: 14.15 - 16.15 
uur, samen kapotte spullen repa-
reren, deskundig advies, ontmoeten 
en inspiratie opdoen. Kosten: een 
vrijwillige bijdrage.
Museumhuis Beeckesteijn
Huis open van 11.00 -15.00. Toegang 
7 euro p.p. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.

ZATERDAG 31 DECEMBER 
Oud Katholieke Kerk IJmuiden
Vespers van Oudjaar, aanvang 19.30 
uur. 
Seniorencentrum Zeewijk
Vanaf 13.00 uur een gezellige 
middag met Guus van den Berghe 
om het oude jaar af te sluiten. 
Toegang gratis. 
Zee- en Havenmuseum
Motorendraaidag in het Zee- en 
Havenmuseum. In de motorenhal 
draaien de grote en kleine motoren. 
Voor iedere bezoeker een oliebol, 
zolang de voorraad strekt. Het 
museum is geopend van 13.00 tot 
17.00 uur.

ZONDAG 1 JANUARI 

RKVV VELSEN
Nieuwjaarswedstrijd met aanslui-
tend de Nieuwjaarsreceptie van 
2023. Het programma begint om 
14.00 uur met de klassieke wedstrijd 
tussen het huidige 1e elftal van 
Velsen en (G)Oud Velsen 1.

Nieuwjaarsduik
Stichting strandspektakel IJmuiden 
met Paviljoen Noordzee en de IJ.R.B. 
faciliteren traditiegetrouw op 1 
januari voor de -eindelijk- zevenen-
dertigste keer de traditionele Nieuw-
jaarsduik. De deelnemers kunnen 
zich inschrijven vanaf 11.30 uur in 
Paviljoen Noordzee, Kennemer-
strand 178 en de duik begint om 
13.00 uur.

MAANDAG 2 JANUARI
Stiltemeditatie
Van 9.00-9.25 uur in het Kruispunt 
Velserbroek Zon Bastion 3, Velser-
broek. Je komt aan en zoekt een 
zitplaats. Er wordt een kaars aange-
stoken en je hoort 3x een gong. 
Daarna is het 25 minuten stil. Je 
hoort weer 3x de gong. Je verlaat de 
plek en hervat je dag. Je mag medi-
teren op je eigen manier; zolang het 
maar in stilte gebeurt. Aanmelden is 
niet nodig, op tijd komen wel.

WOENSDAG 4 JANUARI
Kringloopwinkel OIG IHD 
Aan de Industriestraat 66 IJmuiden 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Verkoop ten bate van activiteiten en 

evenementen voor gehandicapten 
en ouderen in de gemeente Velsen.

DONDERDAG 5 JANUARI
Colourful Velsen
Bij Grand Cafe Staal, Lange Nieuw-
straat 799, vanaf 17.00 uur met een 
hapje en een drankje. LHBTIQ+ wees 
welkom, eventueel aanmelden kan 
bij Harry Mooij tel: 0615630092.

TENTOONSTELLINGEN 
OP ZORGVRIJ

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

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

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

uur. Alleen beide kerstdagen, nieuw-
jaarsdag en maandag 2 januari is het 
museum gesloten.

HOOGOVENSMUSEUM IN 
VELSEN-NOORD

Open op woensdagmiddag van 
12.30 tot 15.00 uur en zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 15.00 uur. 
Expositie 70 jaar Breedband, 
Escaperoom spel voor kinderen, 
3D-printer en rijdende modelspoor-
baan. www.hoogovensmuseum.nl. 
Hoogovensmuseum is gesloten op 
Oud-/Nieuwjaarsdag. Het museum 
is wel open op woensdag 28 
december. 
www.hoogovensmuseum.nl. 

VERENIGING SANTPOORTS BELANG
Van 11 december tot 15 januari de 
schilderijen van Joke Bomert. 
Alhoewel verschillende onder-
werpen haar aandacht hebben, gaat 
haar voorkeur toch uit naar het schil-
deren van luchten. De Waddenei-
landen zijn voor haar een grote 
inspiratiebron. Het prachtige licht, 
de wolkenpartijen, de duinen en het 
strand. Ze werkt meestal met acryl 
omdat het een verfsoort is, waarmee 
je snel moet werken. Dit dwingt haar 
om puur vanuit haar emotie te schil-

deren. Bezichtigingstijden: dinsdag-
middag 13.30-16.00 uur en op 
afspraak tel. 06-21597751. Adres: 
’t Brederode Huys, Blekersveld 50, 
2082 GK Santpoort-Zuid. 

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

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

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

Velsen - Op 11 januari 2023 kunnen 
kinderen uit Velsen weer helpen met 
het inzamelen van kerstbomen. Ze 
krijgen hiervoor 50 eurocent per 
boom én een lootje waarmee mooie 
prijzen te winnen zijn. De kerst-
bomen kunnen op woensdag 11 
januari 2023 op acht plekken in 
Velsen worden ingeleverd. Bij elke 
kerstboom die wordt ingeleverd, 
ontvangen kinderen 50 cent en een 
lot. Met dit lot zijn prijzen te winnen. 
Er wordt 50x 10 euro uitgeloot en 1x 

de hoofdprijs van 500 euro. Deze 
hoofdprijs kan de winnaar uitgeven 
aan een uitje met zijn/haar klas of 
schenken aan een goed doel. 
Wethouder Marianne Steijn maakt 
op donderdag 19 januari de 
winnende lotnummers bekend. De 
uitslag hiervan verschijnt op de 
website, social mediakanalen en 
infopagina van gemeente Velsen.

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen van 13.00 

Winactie bij inzamelen kerstbomen

Bij elke ingeleverde kerstboom ontvangen kinderen 50 cent en een lot. 
Foto: aangeleverd

Hier maakt Jolie een mevrouw blij. Foto: aangeleverd

Door Jolie Knol

Driehuis - Op maandag 19 december 
is groep 8 van de basisschool de Toer-
malijn naar Huis ter Hagen geweest. 
Heel veel kinderen vonden het � jn om 
oudere mensen te helpen en vooral 
blij te maken. Helemaal na de tijd van 
corona is het � jn om de oudere 
mensen een beetje te verwennen. Dit 

deden ze met zelfgemaakte cadeau-
tjes van elke klas van de hele school. 
Zo zie je op deze foto dat ik een potje 
aan een mevrouw geef. Ze was er 
super blij mee! Het was super leuk om 
te doen en mee te maken. Vergeet 
niet zelf nog een lief kaartje te sturen. 
Daar worden deze mensen heel blij 
van. Wij kunnen ons niet voorstellen 
hoe blij zij daardoor worden. 

Bezoek groep 8 van ICBS De 
Toermalijn aan Huis ter Hagen

tot 16.30 uur worden ingeleverd op 
acht plekken verspreid door Velsen.
IJmuiden: Parkeerplaats Plane-
tenweg nabij sporthal Zeewijk, Plein 
1945. Santpoort (-Noord en -Zuid): 
Parkeerplaats Sportlaan, Santpoort-
Zuid, Burgemeester Weertsplant-
soen, Santpoort-Noord. Driehuis: 
Parkeerplaats station Driehuis. 
Velsen-Noord: Stratingsplantsoen 
kruising Bornstraat. Velserbroek: 
Parkeerplaats winkelcentrum Velser-
broek, Velsen-Zuid: Velserburch. 

Spelregels
Alle Velsense kinderen tot 15 jaar 
mogen meedoen met de winactie. 
Uiteraard mag iedereen bomen inle-
veren, maar alleen kinderen krijgen 
een lootje en 50 eurocent per boom. 
Bij voorkeur worden er alleen bomen 
zonder kluit of kruis gebracht. Alle 
voorwaarden van de winactie zijn te 
lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 

Takken verwerkt door HVC
HVC zorgt ervoor dat de ingeza-
melde bomen op een verantwoorde 
manier worden verwerkt. De takken 
en naalden worden verwerkt tot 
compost. De stam wordt versnipperd 
en in de bio-energiecentrale wordt 
er groene elektriciteit en warmte van 
gemaakt. Is het (laten) wegbrengen 
van uw kerstboom niet mogelijk? 
HVC rijdt op 14 januari een ronde 
door Velsen om de overige kerst-
bomen op te halen. Meer hierover is 
te lezen op velsen.nl/
kerstbomenactie.
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Driehuis - Dit jaar organiseerden de 
makers van de Grote Kerstshow van 
de afgelopen jaren een kleinschaliger, 
maar zeker niet minder gezellig 
evenement. Afgelopen zaterdag 24 

december, op de dag voor kerst, vond 
in gebouw en theater De 3Klank in 
Driehuis het Grote Kerstfeest bij Koel 
plaats. Het was een groot feest met 
kinderactiviteiten, winterse lekker-

Het Grote Kerstfeest bij Koel

Santpoort-Noord - Het eerste 
concert in het nieuwe jaar, op 
zaterdag 7 januari om 15.00 uur 
wordt verzorgd door het Trio 
Panache. Een fantastisch pianotrio 
dat het nieuwe jaar verwelkomt met 
ijzeren repertoire, het mooiste van 
Brahms en Beethoven. Het trio wordt 
gevormd door: Sabine van Lier, viool, 
Elisabeth Schijns, cello en Marte 
Gerritse op piano. Het pianotrio in 
c-klein op.101 van Brahms compo-
neerde hij in 1886 tijdens een 
vakantie in Zwitserland. Het Beet-
hoven pianotrio nr. 3 in c-klein opus 
1 is een symfonie voor drie instru-
menten. Het trio barst van verras-
sende explosieve heftigheid en duis-
tere, lyrische schoonheid. 

Fado zangeres Magda Mendes 
Portugese liedjes van de wind
Op zondag 8 januari om 15.00 uur 

waait een Zuidwester Portugese 
wind door Santpoort. De Portugese 
zangeres Magda Mendes en de gita-
rist Ward Veenstra brengen in ‘t 
Mosterdzaadje het programma ‘Com 
o vento’: Liedjes van de wind. Magda 
Mendes volgde de zuidwester wind, 
de ’Sudoeste’, totdat ze uiteindelijk in 
Rotterdam neerstreek. Een reis langs 
de stranden van de Algarve, de kurk-
bomen van de Alentejo, de steegjes 
van Lissabon waar de Fado klinkt, de 
olijfbomen van haar vader en de 
bergen van het Noorden. Magda 
Mendes speelt tevens gitaar, ukelele 
en percussie. Ward Veenstra, is coau-
teur en bespeelt zowel de akoesti-
sche als Portugese gitaar. 

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-53789625 www.
mosterdzaadje.nl. Toegang vrij, er 
wordt gecollecteerd. 

Nieuwjaarsconcerten met Trio 
Panache en Portugese liederen

Foto: aangeleverd

Op deze duik worden weer heel veel 
deelnemers en publiek verwacht. 
Iedereen is welkom, van jong tot oud. 
De deelnemers kunnen zich 

inschrijven vanaf 11.30 uur in Paviljoen 
Noordzee, Kennemerstrand 178 en de 
duik begint om 13.00 uur.
Het inschrijven is gratis maar er wordt 

wel een donatie voor de Stichting 
strandspektakel IJmuiden of IJ.R.B 
gevraagd. 
Bij het inschrijven krijgen de deelne-
mers de Unox muts, het traditionele 
herinneringsvaantje en de bonnen 
voor de uiteraard gratis chocomel, 
glühwein en erwtensoep. Laatste 
wordt gesponsord door Unox.

Het geheel zal na de duik worden 
opgeluisterd met gezellige muziek in 
de zaal van Paviljoen Noordzee. 
Een paar tips voor de duikers: neem 
een paar oude slippers, sportschoenen 
of zwemschoenen mee, en een hand-
doek en badjas. Dit voorkomt dat men 
koude voeten krijgt of onderkoeld 
raakt voor de duik. Voor de nieuwjaars-

duik zijn zij nog op zoek naar helden 
(vrijwilligers) die willen helpen met het 
inschrijven en het uitdelen van de 
erwtensoep, chocomel, de vaantjes en 
andere hand en spandiensten, 
aanmelden via info@strandspektakelij-
muiden.nl. Voor verdere info: .www.
strandspektakelijmuiden.nl of Pavil-
joen Noordzee: tel 0255-514004.

IJmuiden -Stichting strandspektakel IJmuiden met Paviljoen Noordzee 
en de IJ.R.B. faciliteren traditiegetrouw op 1 januari voor de -eindelijk- 
zevenendertigste keer de traditionele Nieuwjaarsduik. Het moto van dit 
jaar is ‘Beleef het mee 37e nieuwjaarsduik in IJmuiden aan zee’.

Eindelijk weer Nieuwjaarsduik in IJmuiden 
Eindelijk weer een nieuwjaarsduik in IJmuiden. Foto: Belinda Put

Velsen - FNV Tata Steel heeft -met de 
overige vakverenigingen- met Tata 
Steel een Sociaal Akkoord op hoofd-
lijnen gesloten: het Sociaal Contract 
Groen Staal. Een pakket aan maatre-
gelen en regelingen bestemd voor 
werknemers die werken in de 
fabrieken, die op termijn zullen 
sluiten als gevolg van de transitie 
naar Groen Staal. Baangarantie en 
goede ‘blijf- en sluitpremies’ staan in 
dit alles centraal.

FNV Tata Steel bestuurder Cihan 
Lacin: ,,We zijn er best wel trots op 
dat het project Groen Staal in feite nu 
van start gaat met een goed Sociaal 
Contract. Hiermee wordt duidelijk-
heid, zekerheid en perspectief 
geboden aan alle werknemers van 
de Dolomiet Steenfabriek, de Kooks- 
en Gasfabrieken, Hoogovens en een 

deel van de Ertsvoorbereiding. Want 
dit zijn de mensen die op termijn te 
maken krijgen met de sluiting van 
hun fabriek. En daar moeten we 
goed voor zorgen met elkaar. Want 
waar de komst van Groen Staal en 
nieuwe groene fabrieken goed 
nieuws is voor het staalbedrijf, de 
werknemers en het milieu, gaat 
diezelfde verandering uiteraard ook 
gepaard met veel onzekerheid voor 
de werknemers van de betrokken 
fabrieken.’’

Belangrijkste afspraken
De belangrijkste afspraken zijn: Werk-
gelegenheidsgarantie, individuele 
gesprekken en vervolgtraject voor de 
toekomst, individuele maatwerkop-
lossingen, erkenning en beloning 
door middel van een blijf- en 
sluitpremie. 

FNV sluit Sociaal Contract
Groen Staal met Tata Steel

Driehuis - Op zondag 1 januari 2023 
is het zover, dan staat de gehele voet-
balvereniging RKVV Velsen weer in de 
spotlights tijdens de Nieuwjaarswed-
strijd met aansluitend de Nieuwjaars-
receptie van 2023. Het programma 
begint om 14.00 uur met de klassieke 
wedstrijd tussen het huidige 1e elftal 
van Velsen en (G)Oud Velsen 1. 
RKVV Velsen wil graag al haar leden, 
sponsoren, vrijwilligers en supporters 
uitnodigen om te komen genieten 

van deze wedstrijd, waarbij er voor, 
tijdens en na de wedstrijd voldoende 
ruimte is om elkaar een sportief en 
gezond 2023 toe te wensen. 

Na de wedstrijd zal de Nieuwjaarsre-
ceptie plaatsvinden in de kantine. 
RKVV Velsen heeft ook dit jaar weer 
een fantastische loterij op poten 
gezet waarbij zeer uiteenlopende en 
interessante prijzen te winnen zijn! Zij 
zien u graag terug op 1 januari.

Nieuwjaarswedstrijd RKVV Velsen

Foto: Erik Baalbergen

Twee fases
Bij de sluiting is er sprake van twee 
elkaar opvolgende fases. Bij fase 1 
gaat het, zoals dat nu er uit ziet, om 
sluiting van Kooks- en Gasfabriek 2 
en Hoogoven 7. Deze regeling geldt 
in principe voor alle werknemers die 
werken in een fabriek die zal sluiten, 
ongeacht of dat gebeurt in de eerste 
of tweede fase van het plan Groen 
Staal. Voor de werknemers van de 
Dolomiet Steenfabriek is er een 
uitzondering, gezien deze fabriek 
eind 2023 zal sluiten volgens de 
plannen. De genoemde regelingen 
worden begin januari 2023 met de 
werkgever uitgewerkt in een 
protocol. Hierin zullen de detailaf-
spraken, spelregels en uitzonde-
ringen opgenomen worden. Uitein-
delijk is het woord dan aan de 
vakbondsleden om hun stem erover 
uit te brengen. Bij Tata Steel in 
IJmuiden werken ruim 9.000 mensen. 
Het bedrijfsterrein is 750 hectare 
groot en ligt in de gemeenten 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

nijen, gezellige samenzang en optre-
dens van onder andere de Koel Kids, 
de Koel Girls, een band, het Koel koor, 
twee pianodocenten, solisten en de 
cast van Oliver! de musical. Veel lokale 
talenten wisten het volle theater mee 
te slepen en het publiek in kerststem-
ming te brengen. 












