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Juf Cora Glas een kwart eeuw tussen de peuters
IJmuiden - Voor veel IJmuidenaren is juf Cora een begrip.
Al 25 jaar is zij peuterjuf! Eerst
op peuterspeelzaal Humpie
Dumpie en, na de naamswijziging, tegenwoordig op peutercentrum Zoeff!

Met haar inzet en bevlogenheid is zij al deze jaren een vaste
waarde voor peuters en hun ouders. Cora Glas geniet van haar
werk en zet zich ten volle in voor
‘haar’ peuters.
Het contact met de ouders is
ook niet onbelangrijk. Hierin is
veel veranderd vertelt zij. ,,Vroeger kwamen de peuters alleen
spelen. Ouders worden nu veel
meer betrokken bij wat hun
kind meemaakt en hoe het zich
ontwikkelt op het peutercentrum.
Tegenwoordig kijken we ook samen met de ouders naar wat een
kind nodig heeft om een goede start te maken op de basis-

school. De samenwerking met
hulpverlenende instanties, met
het consultatiebureau en de basisscholen is erg verbeterd”.
Dat ze al wat langer meedraait
in het peutervak merkt ze als ouders kun kindje naar Zoeff! brengen en Cora de ouders kent. Zij
zaten zelf vroeger bij juf Cora op
de speelzaal en gunnen nu hun
kind ook tijd bij deze juf. ,,Met
plezier naar je werk gaan, de fijne samenwerking met je collega’s en ouders is zo belangrijk”,
merkt Cora op.
Dat houdt haar actief in het vak.
Ook veranderingen schrikken
haar niet af. Ze verwacht dat in
de toekomst de peuteropvang
en basisscholen nog dichter
naar elkaar toe zullen groeien.
Cora viert haar jubileum uiteraard te midden van peuters en
collega’s. Met die positieve insteek blijft zij hopelijk nog een
tijd juf Cora op Zoeff! (foto: aangeleverd)

www.tinholt.nl
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Nijntjetegel moet bijdragen aan het bewustzijn, ook bij volwassenen

Gebruik het zebrapad veilig!

BY RENE POST

BY RENE POST

Internet: www.renepost.nl

BEZORGERS
GEVRAAGD
Omgeving Dokweg, 100 kranten

OOK 55+ VAN HARTE WELKOM
Bel: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl
regen, obstakels. Bovendien heeft
een bestuurder tijd en aandacht
nodig om juist te reageren en om
zijn voertuig nog (op normale wijze) tot stilstand te kunnen brengen.
Voorzichtigheid bij het oversteken
blijft dus altijd heel belangrijk. Het
gekke is dat mensen beter opletten
als zij een situatie onveilig vinden.
Dat betekent ook dat een situatie
die veilig wordt gevonden, door allerlei extra toeters en bellen, juist
tot meer ongelukken kan leiden.
Volwassenen geven, wellicht onbewust, te vaak een slecht voorbeeld
voor kinderen. Niet zelden stap-

Pand op Lage Bos
gesloten na aantreffen
hennepkwekerij
IJmuiden - Op 19 december is door
medewerkers van de Nationale Politie op het Lage Bos in IJmuiden
een hennepkwekerij aangetroffen. De productie van en handel in
drugs in Velsen worden niet getolereerd. Drugshandel en productie tasten de openbare orde en het
woon- en leefklimaat ernstig aan.
Daarom heeft burgemeester Dales
maandag het pand waar de hennepkwekerij is aangetroffen voor
twee maanden gesloten op grond
van artikel 13b Opiumwet. Dat betekent dat tot en met 14 maart niemand het pand mag betreden. Burgemeester Dales: ,,Ik vind het van
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Velsen - In het kader van de verdere verbetering van de verkeersveiligheid rondom scholen
gaat de gemeente Nijntjetegels
aanbrengen bij een aantal zebrapaden in de directe nabijheid
van basisscholen. De onthulling vorige week vrijdag van het
eerste aangebrachte exemplaar
door wethouder Bram Diepstraten samen met de leerlingenraad van basisschool De Origon
vormde de start van deze actie.
Aanleiding tot deze actie is een
brief die de leerlingenraad had gestuurd over de onveiligheid van het
zebrapad. Het is goed dat zij zich
daar bewust van zijn. Een zebrapad is, in tegenstelling tot wat vaak
wordt verondersteld, van zichzelf
immers nooit veilig. Bij elke wegoversteek moet je immers eerst zeker weten dat je veilig kunt oversteken. Dat is bij een zebrapad niet anders dan bij een gewone oversteek.
Een zebrapad maakt het oversteken alleen wat makkelijker, omdat
een voertuigbestuurder voor je behoort te stoppen volgens de regels. Daar moet hij overigens wel
genoeg gelegenheid voor hebben.
Als oversteker zie je een voertuig
meestal vroegtijdig naderen. Je
kunt er echter niet zondermeer
vanuit gaan dat een bestuurder in
de gaten heeft dat er iemand wil
oversteken. Een bestuurder kan (in
gedachten) afgeleid zijn door ander verkeer, of gehinderd worden
in zicht door een laagstaande zon,

023 5385550

groot belang dat we deze vorm
van criminaliteit opsporen en aanpakken. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. We hebben
daarbij de ogen en oren van onze
inwoners hard nodig. Daarom roep
ik alle inwoners van Velsen op om
bij de politie te melden als u signalen heeft dat in uw buurt drugs verhandeld wordt of een hennepkwekerij of drugslaboratorium aanwezig zijn.’’ Melden kan via de gewone nummers van de politie (09008844 of bij spoed 112), maar ook
via Meld Misdaad Anoniem (08007000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).

pen volwassenen de weg op om
naderend rijverkeer min of meer
te dwingen tot stoppen, desnoods
via een noodstop. Onverstandig,
want als kwetsbare voetganger
win je het niet van een motorvoertuig als die niet op tijd kan stoppen. Deze manier van oversteken is
vooral ook een verkeerd voorbeeld
dat kinderen helaas onbewust volgen.
Een volwassene kan enigszins inschatten wat een bestuurder doet.
Kinderen missen dat overzicht en
de ervaring nog. Een kind heeft
ook niet in de gaten dat een volwassene die de weg oploopt al

veel beter en eerder heeft gezien
of er iets aankomt. Kinderen krijgen
daardoor vaak als voorbeeld mee
dat ze zo de weg op kunnen lopen.
De Nijntjetegel legt kort en krachtig uit wat je moet doen voor een
veilige oversteek.
De tegel moet bijdragen aan het
bewustzijn, ook bij volwassenen.
Stop als ouder altijd bij de stoeprand, laat merken dat je kijkt, of laat
een kind kijken en oordelen! Geef
hen de tijd, omdat zij nog moeite
hebben met inschatten van snelheid en remweglengte. Veel oefenen helpt. (foto: Reinder Weidijk
Fotografie)
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www.albatrosbanden.nl
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Juist NU meepraten
over jaarwisseling
De kruitdampen zijn opgetrokken, de
kerstbomen verbrand, de bubbels uit
de champagne en de oliebollen op. 31
december lijkt weer ver weg, maar we
willen graag met jullie nadenken over
de toekomst van oud en nieuw in Velsen.

Ieder jaar rond de jaarwisseling laait
de discussie over vuurwerk op. De afgelopen periode hebben we de vraag gesteld wat jullie vinden van de huidige
invulling van oud en nieuw in Velsen.
Uit deze enquête blijkt dat, van de 1678
mensen die de enquête hebben ingevuld, 45% vindt dat vuurwerk bij oud en
nieuw hoort en 52% van de mensen vindt
dat vuurwerk voor te veel overlast zorgt.

Uitnodiging
Wij willen op basis van deze enquête nog
geen conclusies trekken. We horen graag
nog persoonlijk wat jullie vinden van vuurwerk in Velsen. Wil jij meepraten over de
toekomstige invulling van oud en nieuw
in Velsen? Op donderdag 7 februari a.s. om
19.30 organiseren wij een gesprek waarbij jij
en jouw mening van harte welkom zijn.
Waarom nu?
Plannen voor de komende jaarwisseling
worden in het voorjaar al gemaakt. Op deze
manier kan de gemeenteraad daar zo nodig
geld voor reserveren.
Aanmelden
Wil je meepraten? Laat even via www.velsen.nl/vuurwerkinvelsen weten dat je komt.

BeestenBende op visite bij
bewoners van De Moerberg
Woensdagmiddag 9 januari was het een
gezellige drukte in Woonzorgcentrum
De Moerberg. Zo’n veertig kinderen van
de BeestenBende zaten aan tafel tussen
de bewoners om samen vogelvoederhuisjes te versieren.

Jong en oud bleken elkaar heel goed te kunnen helpen en het leverde mooie gesprekken op. Om het verfspektakel nog een beetje
in de hand te houden was ook een groep leden van het Sociaal Wijkteam aangeschoven om te assisteren.
Toen de voederhuisjes stonden te drogen

zijn de BeestenBenders gaan doen waar ze
zo goed in zijn, zwerfafval opruimen. In een
half uur tijd werden de bermen en bosjes
rondom De Moerberg leeggeruimd en waren vijf vuilniszakken gevuld. Zo kunnen
de bewoners weer genieten van een schone
buurt.
De BeestenBende is een speciale club voor
kinderen in Velsen in de leeftijd van 6 tot en
met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden
van hun eigen buurt. Voor meer informatie
of lid worden: www.mijnbeestenbende.nl
Foto: Gemeente Velsen

Werkzaamheden Dokweg
Een aantal maanden geleden is bij een
rioolinspectie van de Dokweg geconstateerd dat een deel van de riolering niet
meer goed is. Uit voorzorg is toen een
noodreparatie uitgevoerd. Op 15, 17, 18

Gebruik het zebrapad veilig!

Nijntje helpt

Vrijdag 11 januari heeft wethouder Bram
Diepstraten samen met leerlingen van
basisschool De Origon een Nijntje-tegel
onthuld. De tegels wijzen ouders en kinderen er op hoe ze veilig kunnen oversteken. Bij zebrapaden nabij scholen worden tegels aangebracht met een plaatje
en gedicht van Nijntje.

Bij elke wegoversteek moet je eerst zeker
weten dat je veilig kunt oversteken, ook bij

een zebrapad. Eerst stoppen en kijken, dan
rustig naar de overkant. Het is belangrijk
dat volwassenen het goede voorbeeld geven. Zij zien vaak al op ruimere afstand of er
geen verkeer aan komt. Een kind heeft minder overzicht. In het belang van de kinderen moeten volwassenen daarom ook altijd
eerst aan de stoeprand stoppen, en laat de
kinderen kijken en oordelen! Veel oefenen
helpt, en Nijntje ook. (Foto Reinder Weidijk)

en 21 januari gaan we het riool helemaal
herstellen. De Dokweg zal in één richting
worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De andere richting wordt kort omgeleid.

Uit het college
•

ten optimaal kunnen ontwikkelen. Zij gaan
naar school totdat zij een startkwalificatie
hebben behaald of hebben werk. Sommige jongeren hebben hulp nodig bij vinden
van een passende opleiding of werkplek.
De leerplichtambtenaren van gemeente
Velsen en trajectbegeleiders van het RMC
(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt in

de regio Midden- en Zuid Kennemerland)
helpen jongeren hierbij en werken zo veel
mogelijk aan het voorkomen van schooluitval en voortijdig schoolverlaten.
Meer informatie:
•
•
•
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Gemeente Velsen verruimt
openingstijden afvalbrengstations

Meer tijd om uw grof afval
weg te brengen!
Vanaf 5 januari 2019 heeft u als inwoner
van de gemeente Velsen meer tijd om
grof afval naar het afvalbrengstation te
brengen. De afvalbrengstations Velsen
en Beverwijk zijn voortaan op zaterdag
langer open: van 09.00 tot 17.00 uur.

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2018?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om
kandidaten voor te dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw,
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter
van het jaar 2018.

Velsense vereniging.
Teamsporters die uit Velsen komen en lid
zijn van een team dat niet uit Velsen komt
worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team is, inclusief alle niet-Velsense leden.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens
het Sportgala op vrijdag 8 maart 2019 in het
Thalia Theater in IJmuiden. Bent u iemand
die aan onderstaande voorwaarden voldoet
of kent u iemand, of een team, dat aan onderstaande voorwaarden voldoet, geef deze
sporter(s) dan vóór 21 januari 2019 op via de
aanmeldknop op de website van www.sportgalavelsen.nl of stuur een e-mail naar sportgala@velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar
sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat
kent, mag hem, haar of een heel team voordragen. Er zijn zes categorieën: Sportman,
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en
Gehandicapte Sporter. De prestatie dient behaald te zijn in het kalenderjaar 2018 en de
sport moet onderdeel zijn van een sportbond
die aangesloten is bij het NOC*NSF. Een
deskundige jury bepaalt wie de winnaars
zijn. De prijsuitreiking vindt plaats in het
Thalia Theater in IJmuiden en de presentatie van het Sportgala is in handen van Franks
Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.

Aan welke criteria moet de nominatie
voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Nederlands kampioenschap van een
toernooi of wedstrijdenreeks.
b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Europees kampioenschap.
c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Wereldkampioenschap.
d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Wereldbekerkampioenschap.
e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Europacupwedstrijd.
f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de
punten onder b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen van een officiële sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.

Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een
Velsense vereniging; dat mag een niet-Velsenaar zijn die lid is van een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid is van een niet-

Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 21 januari 2019
worden doorgegeven via de aanmeldknop op
de website van www.sportgalavelsen.nl Ook
kunt u de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen kunt u ook bellen
met Simon de Weers, afdeling Sportzaken
gemeente Velsen: 06-28302505.(foto: gemeente Velsen)

Inwoners werken mee aan verbetering

Buitendienst gemeente Velsen
De gemeente Velsen werkt al enige tijd
aan de verbetering van de buitendienst.
Dat is nodig onder andere omdat de samenleving 24/7 doorgaat en de behoefte van inwoners verandert. Burgemeester
en wethouders hebben in hun collegeprogramma uitgesproken dat zij inwoners
meer willen betrekken, onder andere bij
de vraag hoe de gemeente de service kan
verbeteren. De ontwikkeling van de Buitendienst is zo’n vraag.

Wat doet de buitendienst onder andere:
• Het onderhoud in het groen: parken,
plantsoenen, bomen, bermen, sloten om
begraafplaatsen en speelplekken;
• Het onderhoud van verkeersborden,
verkeerspalen, riolering, reinigen van de
straat en reparatie van bestrating;
• Werkzaamheden bij evenementen,
markten en kermissen, zoals het plaatsen van borden en afzetten van wegen;
• Het bestrijden van gladheid in de winter.

Op zaterdag 12 januari hebben inwoners,
raadsleden en medewerkers van de buitendienst met elkaar nagedacht over hoe de gemeente haar werk in de openbare ruimte in
de toekomst zou moeten en kunnen doen.
In de aanloop naar deze dag zijn veel ideeën
en meningen van inwoners online en via gesprekken verzameld. De gemeente gaat verder met de uitwerkingen van deze dag. Een
uitgebreid verslag en beelden van 12 januari
staan op de website https://www.velsenopkoers.nl/ideale-buitendienst/

Slim melden
Eind 2018 speelde de gemeente Velsen al in
op de ontwikkelingen in de samenleving door
de introductie van de app ‘Slim melden’. Door
het gebruik van deze app kunnen inwoners
sneller en eenvoudiger meldingen doen van
wat zij tegenkomen in de openbare ruimte.
De gemeente Velsen kan dan sneller en beter reageren op deze meldingen. Ook in dit
traject zijn inwoners betrokken geweest om
de gemeente Velsen van input en feedback te
voorzien.

De gemeente Velsen wil met deze aanpassingen inwoners stimuleren om grof afval
te scheiden en naar het afvalbrengstation van HVC te brengen. Thuis kunt u glas,
papier, plastic, pak en blik, gft en restafval
scheiden. Grof afval is de verzamelnaam
voor al uw overige afval. Denk bijvoorbeeld
aan een kapotte strijkplank, versleten
vloerbedekking, oude smartphone, kapotte apparaten of meubilair. Door ook dit afval goed te scheiden en zelf weg te brengen,

draagt u bij aan een beter milieu doordat
grondstoffen kunnen worden hergebruikt.
Wat er met uw grof afval gebeurt
De producten en materialen die op het afvalbrengstation worden gescheiden, worden daarna zo veel mogelijk gerecycled tot
nieuwe producten. Zo wordt bijvoorbeeld
van een oude plastic tuinstoel weer een
nieuwe plastic speelgoedauto gemaakt,
wordt oud metaal verwerkt in een nieuwe
fiets en wordt een kapotte wasmachine gerecycled tot een nieuwe oven.
Kijk voor de adressen en openingstijden
van de afvalbrengstations Velsen en Beverwijk in de HVC afval-app of op www.hvcgroep.nl.

Baby- en peuterzwemmen
Elke donderdag en vrijdag is er Baby- en
peuterzwemmen in zwembad De Heerenduinen. Er is nog ruimte in verschillende
groepen.

Donderdag
08.40 - 09.10 uur
09.15 - 09.45 uur
10.50 - 11.20 uur
11.25 - 11.55 uur
14.15 - 14.45 uur
14.45 - 15.15 uur
15.15- 15.45 uur

Geboortejaar
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2015

Er is nog ruimte in verschillende groepen.
Neem een keer een proefles en ervaar hoe
leuk het is om samen met je kind te genieten
in het warme water (32°C).

Vrijdag
10.50 - 11.20 uur
11.25 - 11.55 uur
14.00 - 14.30 uur
14.30 - 15.00 uur

Geboortejaar
2018
2017
2015
2016
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Sportpas voor volwassenen
Zondag 27 januari zal Marianne Steijn,
Wethouder Welzijn, Zorg en Volksgezondheid, de eerste exemplaren van de
“Sportpas voor volwassenen” uitreiken
aan de bezoekers van de Gezondheidsbeurs Velsen. Dit gebeurt in het Rabobank IJmondstadion in Velsen-Zuid.

sportloket@velsen.nl,
Op naar een nóg vitaler Velsen!
(Foto gemeente Velsen)

Het doel van deze brochure is om de inwoners dichtbij huis op een snelle en gemakkelijke manier kennis te laten maken met
sport- en beweegactiviteiten. Door deel te
nemen aan de verschillende activiteiten
kunnen inwoners ontdekken welke sport
uiteindelijk het beste bij hen past. Veel
sportverenigingen uit Velsen doen al mee.
De brochure zal na de beurs ook te verkrijgen zijn bij verschillende buurthuizen, bibliotheken, zwembad De Heerenduinen,
sporthallen en praktijken voor fysiotherapie. Het is ook mogelijk om een boekje op
te laten sturen door een mail te sturen naar

Meld uw vermoeden van
een drugslaboratorium
of hennepkwekerij
Op 19 december 2018 is door medewerkers van de Nationale Politie op het
Lage Bos in IJmuiden een hennepkwekerij aangetroffen. De productie van en
handel in drugs in Velsen worden niet
getolereerd. Drugshandel en productie
tasten de openbare orde en het woonen leefklimaat ernstig aan.
Daarom heeft burgemeester Dales vandaag
het pand waar de hennepkwekerij is aangetroffen voor twee maanden gesloten op
grond van artikel 13b Opiumwet. Dat betekent dat tot en met 14 maart 2019 niemand
het pand mag betreden.

Je kind blijven
zien? Bel ons.

“Ik vind het van groot belang dat we deze
vorm van criminaliteit opsporen en aanpakken. Dat kunnen politie en gemeente
niet alleen. We hebben daarbij de ogen en
oren van onze inwoners hard nodig. Daarom roep ik alle inwoners van Velsen op om
bij de politie te melden als u signalen heeft
dat in uw buurt drugs verhandeld worden of
een hennepkwekerij of drugslaboratorium
aanwezig zijn”, aldus burgemeester Frank
Dales.
Melden kan via de gewone nummers van de
politie (0900-8844 of bij spoed 112), maar
ook via Meld Misdaad Anoniem ( 08007000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).

Gescheiden of uit elkaar? Onze vrijwilligers
zetten jullie kind centraal bij de omgang.

06 20502663 humanitas.nl/ijmond/bor

Enthousiaste mensen gezocht voor jonge gezinnen
Home-Start Velsen zoekt vrijwilligers die
vanuit hun eigen ervaring steun in de opvoeding kunnen bieden aan een gezin
met jonge kinderen. Heb je een dagdeel
per week tijd en lijkt je dit een boeiende
uitdaging? Misschien is Home-Start vrijwilliger dan wat voor jou.

Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met
jonge kinderen. Elk gezin maakt wel eens

een periode door waarin het niet makkelijk
gaat en meestal lossen ouders deze problemen zelf op. Maar soms hebben gezinnen
meer dan anders behoefte aan een luisterend
oor of een helpende hand. Dit zal vaker het
geval zijn wanneer gezinnen minder kunnen
terugvallen op een sociaal netwerk. HomeStart ondersteunt deze gezinnen. Onze overtuiging is namelijk: wie jonge kinderen wil
steunen, moet hun ouders steunen. De gezinnen worden thuis bezocht door vrijwil-

ligers, die zelf ervaring hebben als ouder en
met het opvoeden van kinderen. Vanuit gelijkwaardigheid gaan ouders, samen met de
vrijwilliger, actief op zoek naar oplossingen.
Als vrijwilliger van Home-Start ga je wekelijks naar ‘jouw’ gezin. Je wordt begeleid en
ondersteund door de coördinator van HomeStart. Voorafgaand doe je mee met de introductietraining en bereid je je voor op het geven van ondersteuning aan een gezin. Deze
training bestaat uit 4 dagdelen en start op

vrijdagochtend 2 februari. Heb je interesse
of vragen: neem gerust contact op met coordinator Yasa Zeijlmans, 06- 33 95 6917 of
kijk voor meer informatie op www.HomeStart.nl

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. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

P.J. Troelstraweg 1, kappen boom
(10/01/2019) 1624-2019
Bonekampstraat 18, gevelwijziging, constructieve wijziging (11-01-2018) 16802019

Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen erker (10-012019) 1541-2019
Broekbergenlaan 9, vergroten 2e verdieping
(10-01-2019) 1667-2019

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.

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.

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
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 5 januari tot en met 11 januari 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.

IJmuiden
Planciusstraat 9, plaatsen
(07/01/2019) 901-2019

dakopbouw
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Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong. (Blekersduin), plaatsen vrijstaand transformatorstation (aanvulling op reeds eerder verleende vergunning 10458-2018)
(09/01/2019) 1391-2019
Anna van Saksenlaan 15, plaatsen opbouw
op bestaande aanbouw, plaatsen zonnepanelen, wijzigen gevels (09/01/2019) 14022019
Velserbroek
Liniepad 56, vervangen schuur (07/01/2019)
1061-2019
Floraronde 36, plaatsen dakkapel (achtergevel) (11-01-2019) 1771-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk

Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Raadhuisstraat 20, restaureren uurwerkinstallatie (08/01/2019) 17933-2018 (rijksmonument)
Kennemermeer ong., plaatsen 2 tiny houses
t.b.v. kantoorfunctie (14/01/2019) 173562018
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 -194, kappen 4 bomen
(10/01/2019) 18730-2018
Velsen-Noord
Coymansstraat 12, afwijken bestemmingsplan voor huisvesting arbeidsmigranten op
eerste verdieping (kamergewijze verhuur)
(07/01/2019) 18205-2018
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Driehuis
Van den Vondellaan 34, plaatsen dakopbouw (09/01/2019) 14332-2018

park Zeewijk. (11/01/2019) 1722-2019

Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen
Omloop van Zandvoort 2019, op 31 maart
2019, tussen 11:00 tot 16:00 doorkomst gemeente Velsen (08/01/2019)
1149-2019

IJmuiden
Oliebollenkraam, van 12 oktober t/m 31 december 2019 gedurende 7 dagen per week,
locatie: Lange Nieuwstraat hoek K. Zegelstraat (09/01/2019) 1457-2019

Cycle Tour Amsterdam, op 9 juni 2019, tussen 10:30 en 15:00 uur doorkomst gemeente
Velsen (11/01/2019) 1744-2019

Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18

Velserbroek
Oliebollenkraam, van 15 oktober t/m 31 december 2019 gedurende 7 dagen per week,
locatie: Vestingplein (08/01/2019) 11702019

IJmuiden
Strand6Daagse 2019, op 24 juli 2019 van
11:00 uur t/m 25 juli 2019 11:00 uur, locatie:
overnachting op het terrein van SVIJ sport-

Verkoop van etenswaren, broodjes en saté,
op woensdag t/m zondag, locatie: Zadelmakerstraat (10/01/2019) 1582-2019

vergunning verleend voor:

Santpoort-Noord
Spanjaardsberglaan 8, constructieve doorbraak (11/01/2019) 22033-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van
Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD).

In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevings-

IJmuiden
Tussenbeeksweg 2, plaatsen dakopbouw
(07/01/2019) 19733-2018
Jacob van Heemskerkstraat 39, plaatsen
dakopbouw (10/01/2019) 17063-2018
Stephensonstraat 74, wijzigen naar woning-winkel (aanpassing oude vergunning)
(10/01/2019) 15686-2018
Wijk aan Zeeërweg 194, 194 ZW en 194
RD, wijzigen entree en trappenhuis
(11/01/2019) 19344-2018
Lijsterlaan 17, plaatsen uitbouw op 1e verdieping (11/01/2019) 15221-2018

Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen 30 bomen
(10/01/2019) 19293-2018 (Rijksmonument)
Driehuis
Driehuizerkerkweg 50-78, versterken van
galerijen (09/01/2019) 21539-2018
Velserbroek
De Zeiler 116, dichtzetten voorportaal
(10/01/2019) 20561-2018

Besluit
de van het strandpaviljoen Zuidpier te
bereiken met 3 voertuigen, waarvan 2
met kenteken 3-VVN-95 (Dodge Ram)
en 49-GGB-3 (Kia Sorento) en 1 blanco
t.b.v. onderaannemers voor onderhoudswerkzaamheden aan het paviljoen voor
de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten op grond van
artikel 5:42, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing te verlenen
aan:
•

•

Deep BV in Amsterdam voor het rijden
op het Noord- en Zuidstrand met 2 voertuigen, kenteken VT-221-P (Quad Kawasaki) en V-989-KX, in opdracht van
RWS voor de periode 1 januari t/m 15
juni 2019 en 1 september t/m 30 november 2019.
Exploitatiemaatschappij Zuidpier BV
in IJmuiden, voor het berijden van het
Cornelis Vreeswijkpad om de achterzij-

•

Paviljoen Beach Inn in IJmuiden, voor
het berijden van het Zeewindenpad
om Paviljoen Beach Inn te bereiken
met voertuig, kenteken V-997-KK, tussen 07.00 – 10 uur en 23.30 – 01.00 uur
en met 1 ander voertuig tijdens reguliere tijden na- en voor zonsondergang
en voor het rijden op het Zuidstrand te

IJmuiden (zone 2) met 2 voertuigen,
kenteken
66-VLB-8 en V-997-KK
tussen 07.00 – 12.00 uur en 18.00 - 23.00
uur allen voor de periode van 1 januari
2019 t/m 31 december 2019
•

Gemeente Velsen, voor het rijden op het
Noord- en Zuidstrand met een voertuig
voor het uitvoeren van werkzaamheden,
sluiten van huwelijken e.d,. voor de periode van 1 januari 2019 t/m 31 december
2019

•

Trampoline centrum Zandiego in
IJmuiden, voor het berijden van het Cornelis Vreeswijkpad om het Trampoline
centrum te bereiken voor het laden en

lossen; niet parkeren, met 3 voertuigen,
waarvan 2 met kenteken HR-343-S en
83-VNF-2 voor de periode van 1 januari
2019 t/m 31 december 2019.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch 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.

Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 Publicatie
beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres waar zij in de
basisregistratie personen van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort
met als reden: verblijfplaats onbekend.
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet
meer in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Abdol Hosseini Esfahani,F. geb. 17-08-1994
Krasowski,P.J.
geb. 02-04-1995
Ali Abdiwali Ali
geb. 06-11-1996

Krasowski,P.R.
Broek,K.
Krawczyk,J.F.
Cen,Z.
Kutlu,A.K.
Duijff,R.C.
Loots,J.H.
Grieken van,P.G.M.
Mushtaq,A.
Hensbergen,J.
Oesterman,T.S.
HU,Y.
Ortega,S.A.
Ivanova,E.
Ribeiro Silva,J.O.

geb. 02-04-1995
geb. 17-12-1991
geb. 15-09-1993
geb. 28-02-1964
geb. 30-11-2000
geb. 14-12-1983
geb. 09-04-1999
geb. 09-12-1962
geb. 04-08-1983
geb. 30-12-1981
geb. 18-06-1986
geb. 09-12-1992
geb. 16-10-1988
geb. 22-10-1970
geb. 04-02-1964

Jong de,C.D.
Růžiča,L.
Jong de,D.
Soğanci,R.
Intranuovo,S.
Spaa van der,J.
Józefowicz,W.J.
Strong,K.A.
Kałuża,S.K.
Wiewiórski,K.
Kossen,F.J.
Yu,D.

geb. 24-06-1982
geb. 26-02-1988
geb. 13-10-1976
geb. 04-04-1992
geb. 05-12-1972
geb. 18-04-1990
geb. 26-04-1958
geb. 31-03-1970
geb. 24-10-1962
geb. 30-03-1969
geb. 28-03-1973
geb. 10-10-1990

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken,

tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekendgemaakt, 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.
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Verkeersbesluit intrekking IGPP J. Bijhouwerstraat
Nummer besluit : 192134
Datum besluit : 7-1-2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
gelet op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het
wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet en het mandaatbesluit van 10 januari 2012;
Overwegende dat:

-de gemeente conform besluit 192134 een aanvraag voor het
instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats
heeft toegekend;
-deze toekenning dient te worden ingetrokken op grond van
een bezwaarprocedure;
-gelet op artikel 24 van het BABW overleg met de politie
heeft plaatsgevonden over het onderstaande besluit.
Besluiten:

-een als individuele gehandicaptenparkeerplaats ingerichte parkeerplek aan de J. Bijhouwersstraat te VELSERBROEK ter hoogte van huisnummer 40 , vrij te geven voor
openbaar parkeren, door middel van het verwijderen van
het bord E6 zoals bedoeld in bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord met voertuigkenteken.

Melden kappen Wijkeroogpark/Volkstuinencomplex in Velsen-Noord
Aan het Wijkeroogpark / Volkstuinencomplex in Velsen-Noord worden bomen gekapt.
Het gaat om veertien Essen, zeven Iepen en twee Meiddoorns.

Deze bomen worden te groot en staan te dicht op de volkstuinen en huisjes.

Vaststellen vrijstellingsbesluiten Regionale Havenverordening
NZKG 2012 en Havenreglement 2012
Op 20 december 2016 heeft het college vrijstellingsbesluiten verleend, voor het verrichten van werkzaamheden baggervaartuigen, het bunkeren van kotters, het verrichten van
werkzaamheden aan vriestrawlers en verrichten van werkzaamheden aan vissersschepen voor Noordzee- en kustvisserij. Deze vrijstellingsbesluiten zijn geldig tot 31 december

2018. In samenspraak met het Centraal Nautisch Beheer
(CNB) is besloten deze vrijstellingen opnieuw vast te stellen. Het voordeel van de vrijstellingsbesluiten is een administratieve lastenvermindering. Voor de scheepvaartsector
betekent dit dat de werkzaamheden aan baggervaartuigen
en aan grote vissersschepen maximaal vier weken mogen

duren in plaats van drie dagen. Bovendekse werkzaamheden worden vrijgesteld van de meldplicht en bij het bunkeren hoeft de bunkerchecklist niet volledig ingevuld te worden. Deze vrijstellingen zijn vastgesteld tot 31 december
2020.

30+ Disco & Classics Dansfeest
bij Duinpaviljoen De Uitkijk
50up. In de Grote zaal draait dj XLR
een swingende mix van Dance &
House Classics. In de andere feestzaal draaien dj William (Party Inside)
en dj Robbie de beste discohits van
70ies, 80ies, 90ies, 00ies & zeroos.
,,Bij LetzParty is de sfeer altijd relaxed en ongedwongen. Terwijl je
geniet van de unieke ambiance, ga
je ‘helemaal los’ met gelijkgestemden op de hits van toen en nu. In
loungeruimte bij de open haard
ben je even weg van de drukte en
de muziek en kan je rustig bijpraten.
Tickets á 15 euro (ex fee) zijn verkrijgbaar via www.letzparty.nl.
Deurprijs is 18 euro. Adres: Hoge Duin en Daalseweg 6, 2061 AG
Bloemendaal - Zaterdag 19 janua- Classics Dansfeest. Ga helemaal los Bloemendaal. Meer informatie:
ri organiseren Appelman Events en op het Kopje van Bloemendaal met www.letzparty.nl of 06-14890903.
De Uitkijk een 30+ Disco & Upbeat gelijkgestemden van 30up, 40up & (foto: Appelman Events/Letz Party)

Velsen - In november vorig jaar
werd Frank van Es gevraagd door
de gemeente of hij de catering
bij uitvaarten wil gaan verzorgen
op Begraafplaats Duinhof aan de
Slingerduinlaan in IJmuiden. Een
taculaire beelden uit de Formule 1. nieuwe uitdaging kost tijd en
De inhaalrace die Max Verstappen daarom heeft hij Vanessa Heilig,
drie jaar geleden maakte in de Bra- voormalig Horeca Manager, geziliaanse regen, oogste veel bewon- vraagd om samen met hem deze
dering in de zaal. ,,Iemand met het uitdaging op te pakken.
talent van Max komt eens in de tien Frank van Es verzorgt nu per 1
jaar voorbij. Dat is echt een genot januari 2019 de catering op Begraafplaats Duinhof, prachtig geom naar te kijken.’’
Nadat Hans Böhm en Robert Doornbos uitgebreid de tijd hadden genomen om vragen te beantwoorden
volgde een netwerkborrel waarbij nog lang werd nagepraat over
waarom strategisch denken in de
sport en in het bedrijfsleven zo beVelsen - Vegro Expertisecentrum
langrijk is. (foto: Ron Pichel)
Hulpmiddelen wil dat iedereen
zelf zijn gewenste kwaliteit van
leven bepaalt.
Positieve gezondheid is hierbij
het uitgangspunt. Er wordt gekeken naar wat iemand nog wel
kan en denken in oplossingen in
plaats van problemen. Vitaliteit
speelt hier een essentiële rol bij.
Lekker in uw vel zitten met voldoende energie en een positieve
instelling.
Dit kan bereikt worden door een
juiste balans tussen gezonde voeding en voldoende beweging. VeInternationaal
schaakmeester gro biedt als Expertisecentrum
een breed scala aan advies via
Hans Böhm

Schaken met 300 kilometer per uur
Velsen - Het Rabobank IJmond Stadion is voor het eerst locatiepartner van het Tata Steel Chess Tournament, dat momenteel in
volle gang is en nog tot en met 27 januari duurt. In dat kader organiseerde Rabobank IJmond afgelopen maandagavond een inspiratiesessie over strategisch denken. Sprekers waren internationaal schaakmeester Hans Böhm en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. Een groter contrast tussen twee sporten
bestaat bijna niet, maar toch zijn er ook gelijkenissen.

Hans Böhm, die zijn bekendheid
ook dankt aan zijn tv-optredens,
vertelde dat de robotisering niet alleen grote invloed heeft gehad op
de (maak)industrie, maar ook op de
schaaksport.
,,In 1770 reisde Wolfgang von Kempelen door Europa met iets dat
doorgaat als de schaakcomputer,
maar op zijn sterfbed biechtte hij
op dat er kleine schakers in het apparaat zaten. Het duurde tot 1997
voordat een computer in staat was
om de wereldkampioen te verslaan.
Ik weet nog dat de overwinning van
IBM’s Deep Blue op Garry Kasparov
voor grote opschudding zorgde in
de schaakwereld. De nieuwe generatie schaakcomputers, Deep Thinking, was binnen een paar uur in
staat om de wereldkampioen in elke
willekeurige denksport te verslaan.
In die zin is het niet vreemd dat alle
deelnemers aan Tata Steel Chess al

hun mobiele apparaten moeten inleveren, want dat zijn cruciale hulpmiddelen van de mens geworden.
Kinderen hebben ook baat bij leren
schaken met een robot of een computer, want het zorgt ervoor dat zij
zich beter kunnen concentreren.’’
Schaken met 300 kilometer per uur.
Zo noemde Robert Doornbos de
sport waarin hij van 2004 tot 2007
als coureur actief was: Formule 1.
,,Strategisch denken hoort bij mijn
sport, want elke beslissing is van invloed op het verloop van de race of
zelfs van het kampioenschap. In die
zin is het net schaken, maar dan met
een groot team om je heen. Als iemand een fout maakt, dan betaalt
iedereen daar de prijs voor. In de
Formule 1 gaat het om zulke kleine
details dat de kracht van samenwerken cruciaal is.’’ Doornbos gaf zijn
verhaal extra dynamiek door regelmatig beelden te tonen van spec-

Brasserie op Begraafplaats Duinhof
legen in de Kennemerduinen.
Vanessa Heilig: ,,We willen het
graag anders doen dan iedereen
gewend is. Wij noemen het ook
geen koffiekamer meer, maar een
Brasserie. Een plek waar de nabestaanden zich niet meer hoeven
te wanen op de begraafplaats,
maar waar ze op een ontspannen wijze het afscheid af kunnen
sluiten. Een plek waar gerouwd
mag worden, maar waar ook gewoon gelachen mag worden.
Gastvrijheid staat bij ons voorop.

Ook het laatste gedeelte van het
afscheid moet perfect zijn.” Momenteel wordt de oude koffiekamer gerestyled tot Brasserie Des
Dunes met een nieuwe verfrissende uitstraling die officieel geopend zal worden op 7 februari.
Frank en Vanessa zullen er alles
aan doen om mee te helpen aan
een waardig, respectvol en stijlvol
afscheid. In het voorjaar organiseert Duinhof een open dag voor
in- en omwonenden van Velsen.
(foto: aangeleverd)

Vegro: advies en hulpmiddelen voor
een optimale levenskwaliteit

vegro.nl. Naast advies kunt u zowel in de winkels als via de webshop terecht voor hulpmiddelen
die helpen bij het bereiken van
uw positieve gezondheid. Wordt
actiever met het assortiment
aan mobiliteitshulpmiddelen, zoals rollators, scootmobielen en
hometrainers.
Houdt uw gezondheid op pijl met
de bloeddrukmeters, of vergemakkelijk uw dagelijks leven met
de aantrekhulpen, aangepast bestek of openers. Bezoek de winkels of kijk op vegro.nl voor alle mogelijkheden. Voor elke uitdaging, biedt Vegro een passend
hulpmiddel. (foto: aangeleverd)
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Ruud Koks Velserbroek
Reparatie & onderhoud
van alle merken,
ook voor
uw lease auto

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Op zoek naar een occasion, dakkoffer
of sneeuwkettingen? Zie www.ruudkoks.nl

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.
Oplage de Hofgeest: 13.700
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
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!

ri s reifi et en
bij De Meerplaats
IJmuiden - Vorige week besteedden we in deze krant uitgebreid
aandacht aan het Skreifilet-menu
in De Meerplaats. Bij het vermelden van de prijs van dit menu is
een 2 weggevallen, waardoor het
voor 75 cent werd aangeboden.....
-

Stratentoernooi Velserbroek

Braak Velsen is er
natuurlijk weer bij!
Velserbroek - Volgende week
gaat in het Polderhuis de 29e
editie van het stratentoernooi
van start, een zaalvoetbaltoernooi voor inwoners van Velserbroek die samen met bewoners uit hun eigen straat een
team vormen. Leuk detail: Aannemersbedrijf Braak Velsen is
- net als het stratentoernooi nu al 29 jaar een begrip in de
IJmond en al jaren als sponsor
aan dit evenement verbonden.
Ook dit jaar zijn, naast de bekende stratenteams, ook de sponsoren uitgenodigd om met een eigen team de (voetbal)strijd aan
te gaan. ”Erg leuk!’’ reageert Leon
Braak van Braak Velsen. Hij vervolgt: “Op deze manier ben je als
sponsor nog meer betrokken bij
het evenement. Bovendien leer
je zo ook de andere sponsoren
op een andere manier kennen.’’
Het aannemersbedrijf heeft al ja-

ren veel klanten in Velserbroek
en voelt zich dus erg verbonden
met dit evenement. Leon Braak:
,,We hebben in Velserbroek veel
woningen voorzien van nieuwe
kozijnen of een aanbouw of serre gerealiseerd. En er is nog veel
werk te doen. Samen maken we
Velserbroek steeds mooier!’’
Op vrijdag 18 januari en zaterdag 19 januari zijn de voorrondes, op zaterdag 26 januari wordt
de finale gespeeld. Na afloop is er
natuurlijk de spetterende feestavond, maar pas nadat de bijzondere wedstrijd tegen het RTL7
Sterrenteam is gespeeld. Een deel
van de opbrengst van het stratentoernooi wordt gedoneerd
ten behoeve van de organisatie
van (SPGK) Stichting Paardrijden
Gehandicapten Kennemerland.
Een mooi doel waar Braak Velsen
zich graag voor inzet. Publiek is
tijdens de wedstrijden natuurlijk
welkom. (foto: aangeleverd)

Het smalle maar diepe pand valt
vooral op door de gevelsteen
met de tekst ‘Souvenir d’Anvers’
(Herinnering aan Antwerpen)
boven de ingang in het midden
van de zijgevel aan de 3e Industriedwarsstraat. Reden voor mij
om wat meer over dit pand te
weten te komen.
Volgens het monumentenrapport ‘Havens en Sluizen’ is het
pakhuis in 1913 gebouwd, naar
ontwerp van de Santpoortse
bouwkundige K. Boon en in opdracht van de Haarlemse vishandelaar J. van Vrede, die vis naar
België exporteerde en in 1920
een bijkantoor in Brussel opende. Deze link met België verklaart
nog niet de gevelsteen. Op een
oproep op de facebookpagina
‘Een IJmuidenaar Leeft’ kreeg ik
onder meer een reactie dat het
pakhuis opgetrokken zou zijn
met afgebikte stenen van huizen
in Antwerpen die tijdens de Eerste Wereldoorlog kapotgeschoten zijn. In dat geval is het gebouw van latere datum dan eerder vermeld; dat klopt met de
vermelding van 1917 als bouwjaar in het kadaster. En het verklaart ook de speciale steentjes
in de zijgevel. Via een andere reactie kwam ik in contact met Jan
van der Stelt, die veertig jaar van
zijn werkbare leven in het gebouw heeft gewerkt. Jan heeft
gehoord dat het gebouw is op-

getrokken met uit België afkomstig bouwmateriaal; een Belg
heeft zijn schulden met bouwmaterialen afbetaald. Dit zou de
link met België en Antwerpen onderschrijven.
Feit is dat de vishandelaar De Vrede in 1922 failliet gaat en dat enkele van zijn pakhuizen aan de
‘Zuidzij’ worden verkocht. Waarschijnlijk heeft het aannemersbedrijf P. Heere en Zn. het pakhuis gekocht en verhuurd. Jan
van der Stelt weet te vertellen
dat de vishandel Vissers Jaczoon
(voluit ‘N.V. Vischhandel Jac. Visser Jaczoon & Co’) het pakhuis later, enkele jaren vóór de Tweede
Wereldoorlog voor 500 gulden
koopt. Jan gaat enkele jaren na
de oorlog op veertienjarige leeftijd bij de vishandel werken. Visser Jaczoon levert grote partijen
vis aan onder meer vrachtschepen en grote passagiersschepen,
waaronder de Johan van Oldenbarnevelt en de Oranje. De vishandel zit aan de Tegeltjesmarkt,
en gebruikt het pakhuis aan de
Loggerstraat voor het schoonmaken en inpakken van de vis.
Zo wordt zoute haring verpakt in
vaatjes en zure haring in blik. In
het pakhuis zit een eigen kuiperij en zagerij; op zolder wordt verpakkingsmateriaal opgeslagen.
In 1958 wordt het pand aan de
Tegeltjesmarkt wegens uitbreiding van de vishallen gesloopt

en verhuist de vishandel tijdelijk
naar het pakhuis. Later verhuist
de vishandel naar de nieuwe hal
F. Het pakhuis blijft in gebruik
voor het verwerken, inpakken en
diepvriezen van vis. De begane
grond aan de Loggerstraat dient
als garage voor de vrachtauto;
daarboven zit het kantoor.
In de jaren zeventig gaat de vishandel na een faillissement door
onder de naam ‘Visser Diepvries’.
Na een paar jaar neemt Jan van
der Stelt de zaak onder dezelfde naam over, het eerste half jaar
met een compagnon. Het pand
wordt gehuurd van de familie
Visser. Jan richt zich op het fileren
en inpakken van vis en levert onder meer aan supermarkten. De
zolder verhuurt hij aan een kussen- en matrassenfabrikant. In de
loop van de jaren tachtig wordt
Jan geconfronteerd met een benodigde dure verbouwing ten
gevolge van de warenwet en een
huurverhoging door de erven
van de eigenaar van het pand.
Jan besluit het pakhuis te verlaten en betrekt nieuwbouw aan
de Kaarweg, aan de voet van de
hoge vuurtoren.
Het pakhuis aan de Loggerkade blijft enkele jaren leeg staan,
totdat het begin jaren negentig
wordt verkocht. In 1993 betrekt
motortoerclub Ten een ruimte
in het pakhuis en verbouwt het
tot clubhuis en werkplaats. In de
voormalige garage aan de Loggerstraat zit eerst eetcafé De Logger en vanaf begin 2014 café ’t
Kottertje, dat ook figureert in TVseries als Penoza en Klem. In de
rest van het pakhuis zitten huurappartementen.

Bedevaartreizen
naar Lourdes

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

NU OOK ONLINE

-

De prijs moet zijn € 20,75. Deze
actie loopt tot en met 31 januari.
Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
Reserveren is gewenst.
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
Visrestaurant De Meerplaats, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiTrawlerkade 80 in IJmuiden, tel. den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
aIJmuiden. Deze week aandacht voor het voormalige pakhuis op
0255 510806.
de hoek van de Loggerstraat en de 3e Industriedwarsstraat.

Peter Geldof (organisator) en Leon Braak in showroom Velsen-Noord

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy

FAMILIEBERICHTEN

-

Rectificatie

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Door Erik Baalbergen

-

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
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Regio - Lourdesgroep Bisdom
Haarlem-Amsterdam begeleidt
al jaren de bedevaartreizen naar
Lourdes die aangeboden worden
door het Huis voor de Pelgrim.

Zondag 20 januari is er om 13.00
uur een informatiebijeenkomst in
de Moeder van de Verlosserkerk,
Prof. Eijkmanlaan 48 in Haarlem.
Reizen in 2019: 9-daagse busreis van 29 mei tot en met 6 juni, 6-daagse vliegreis van 31 mei
tot en met 5 juni en een 6-daagse
vliegreis van 6 tot en met 11 september. Bel voor inlichtingen en
het aanvragen van een brochure naar Joke Hoekman, tel. 0135216701/06-42347729,
Wilma
Caiffa tel. 06-12157507 (na 18.00
uur) of Diaken Philip Weijers tel.
06-53887641. Zie ook www.lourdes-groep.nl en op de Facebookpagina: Lourdesgroep. (foto: aangeleverd)

Super Saturday Sale

Merkkleding voor een
kleine prijs bij de Freules
Santpoort-Noord - In de gezellige winkel van de Freules in Santpoort Noord is aanstaande zaterdag de bekende Super Saturday
Sale, dé dag voor jong en oud om
voor een kleine prijs mooie merkkleding te kopen. Alle aanwezige
kleding, schoenen en accessoires in de winkel gaan weg met 70

procent korting!
De winkel, met de fraai ogende
etalages, is te vinden op de hoek
van de Hoofdstraat en de Terrasweg, waar de eigenaressen Saskia
en Margot met veel enthousiasme u helpen met een passend en
altijd eerlijk advies. Vanaf woensdag 13 februari kunt u uw voor-

jaarskleding weer dagelijks inbrengen.
Openingstijden woensdag tot
en met zaterdag 10.00 tot 17.00
uur. Met ingang van 27 februari: woensdag tot en met vrijdag
10.00 tot 18.00 uur en zaterdag
10.00 tot 17.00 uur. (foto: aangeleverd)
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Geslaagd nieuwjaarsconcert
IJmuiden - Zondag heeft de
IJmuider Harmonie haar traditionele nieuwjaarsconcert verzorgd
in de burgerzaal van het gemeentehuis in Velsen. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft
het IJHmusementsorkest alleen
het gedeelte vóór de pauze verzorgd, na de pauze heeft Bigband
Seabreeze het programma voort
gezet.
Dat het orkest geen volledig concertprogramma kon brengen
heeft te maken met de recente wisseling van dirigent, Elivera
van Sloten heeft samen met het
orkest in korte tijd (sinds half noSpelen bij De Jonge Stem is mo- vember) met stukken van Sinatra,
gelijk tussen 12 en 22 jaar. Repe- via Strauss naar Abba een geweltities zijn iedere zondag van 13.00 dige prestatie neer gezet.
tot 17.00 uur in De Abeel (met uit- Ook Seabreeze liet van zich horen
zondering van de schoolvakan- in de vrijwel volledig gevulde zaal.
ties). Na afloop van de open dag Onder leiding van Bart Tuinman
kun je je opgeven voor een stem- (als invaller omdat Sebastiaan hetest. Geïnteresseerd? Kom dan laas verhinderd was) werden dinaar het open huis op 20 janu- verse jazzy stukken als Splanky,
ari om 10.30 uur in gebouw De
Abeel in IJmuiden. Meer informatie staat op www.dejongestem.nl.
(foto: aangeleverd)

De Jonge Stem houdt open huis
IJmuiden- Zondag 20 januari van
10.30 tot 13.00 uur houdt De Jonge Stem open huis in gebouw De
Abeel, Abelenstraat 1 in IJmuiden. In november speelt De Jonge Stem de musical De 3 Musketiers. Een verhaal over macht, verraad, vriendschap en liefde in de
tijd van Lodewijk XIII, gebaseerd
op het boek van Alexandre Dumas. Er zijn veel hoofdrollen te
verdelen en ook het ensemble
van De Jonge Stem komt volledig

tot zijn recht in de vele koornummers. En reken maar op prachtige
kostuums!
Iedereen die geïnteresseerd is
om mee te doen kan tijdens het
open huis vrijblijvend komen kijken. De regisseur, muzikaal leider
en choreograaf zorgen voor een
leuk programma, waardoor je een
goed idee kunt krijgen van de repetities. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie zijn van harte welkom.

Moten swing en April in Paris ten
gehore gebracht. ‘Een van de beste bigband uit Noord Holland’, Aldus de voorzitter van IJmuider
Harmonie. Ze wisten vele voeten

in beweging te krijgen met onvervalste bigband nummers. Meer
informatie over de muziekvereniging: www.ijmuiderharmonie.nl.
(foto: aangeleverd)

December in
het Hospice
Waar ik vroeger eigenlijk zelden
bij stil stond, is dat in de zorg 24
uur per dag, 7 dagen in de week
mensen klaar staan voor hun
medemens.
En dat vinden we, als we niet
oppassen, nog vanzelfsprekend
ook. Maar is dat zo vanzelfsprekend?
In een tijd waarin zelfs de premier van het land niet meer verdraagzaamheid en mededogen
predikt, maar liever hoogstpersoonlijk mensen “in elkaar wil
slaan” lijkt het bijna utopisch
om te verwachten dat mensen,
vrijwillig, hun vrije tijd besteden
Velsen-Noord - Zo’n origineel spandoek zie je niet vaak als iemand 50 aan het verzorgen van menwordt. ‘49 uowe sokken op de lijn, voor de 50e moet u binnen zijn’. Ge- sen die ze eigenlijk niet kennen,
spot en op de foto gezet door Marco Hoogzaad op de Schulpweg in omdat ze pas zo kortgeleden in
Velsen-Noord. (foto: aangeleverd)
hun leven zijn gekomen.
Eigenlijk maakt het me zo gelukkig te weten dat die mensen
er zijn. En niet een paar, maar
heel veel. In heel Nederland zijn
ruim 11.000 opgeleide vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg. 11.000 mensen die onbaatzuchtig en liefdevol zorgen
voor mensen die in de laatste
fase van hun leven zijn aangekomen. Dat is toch eigenlijk bijna niet te bevatten.
En dan wordt, naast de verzorging van de gasten, ook nog tijd
vrij gemaakt om in de decembermaand wat extra’s te doen.
Als ik dan zie hoe dat in ons
Hospice gaat (en ik neem aan
dat dit landelijk niet anders
gaat). Het huis wordt door de
vrijwilligers in kerstsfeer gebracht, er wordt een kerstboom
Velsen - Orion is een volwassen met kinderen is niet geschikt voor geregeld, uiteraard staat er algecastreerd kater en als vonde- hem. Hij wil wel naar buiten kunnen tijd wel weer een ondernemer
ling binnen gekomen bij het Ker- zoals hij gewend is.
klaar die de boom schenkt, de
bert Dierentehuis. Hij vindt men- Voor meer informatie over Orion en boom krijgt lichtjes, ballen en
sen nog heel erg spannend en durft alle andere dieren die een nieuw een ereplaats in het huis en ienog niet zo snel iets van zichzelf te baasje zoeken, bel met het Kerbert dereen is bezig om het voor onlaten zien.
Dierentehuis aan de Heerenduin- ze gasten zo gezellig mogelijk
De knuffelaars in het dierentehuis weg in IJmuiden: tel. 0255-515744. te maken.
zijn hem aan het leren dat mensen Het asiel is open van maandag tot Want, laten we eerlijk zijn, tijbest leuk kunnen zijn en zo lang- en met vrijdag tussen 10.00 en13.00 dens de feestdagen is het exzaam aan komt hij al snoepjes eten. uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en tra moeilijk om niet thuis te
Verder contact vindt hij nog te eng. op zaterdag van 10.00 tot 13.00 zijn. Dat geldt uiteraard bovenOrion loopt als de verzorgers er niet uur. Of kijk op www.dierenbescher- al voor onze gasten, maar ik bezijn lekker rond en voelt zich dan ming.nl, twitter:@dierenbescher- denk dan, dat onze vrijwilligers
prima op zijn gemak. Hij kan prima ming en Facebook.com/dedieren- ook ‘gewoon’ hun dienst draaibij andere katten in huis. Een gezin bescherming. (foto: aangeleverd)
en.
En dat bevestigt dan toch weer
mijn geloof in de mens. (foto:
aangeleverd)

Origineel......

(Huis)dier van de Week

Seniorenkoor Vitaal
zoekt versterking
IJmuiden - Het Velser Seniorenkoor Vitaal zoekt versterking. Het
heeft vooral behoefte aan bassen
en tenoren, maar andere stemmen
zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het repertoire bestaat onder
andere uit mooie Franse of Engelse
liederen, musicalliedjes, hymnes en
gospels, of gewoon een mooi Nederlandstalig lied.
Het koor zingt voornamelijk vier-

stemmig. Het koor oefent op
woensdagochtend in de Brulboei,
Kanaalstraat 166, van 09.30 uur tot
11.45 uur. Iedereen die graag zingt,
een beetje overweg kan met bladmuziek en ouder is dan 55 jaar, is
van harte welkom. Voor meer informatie: Mary Kok, voorzitter, telefoon: 0255-517392 of Lieke van
Anholt, secretaris, telefoon: 0255- Robert van Westerhoven, Voorzitter Hospice De Heideberg
518876.

IJVV Stormvogels in Benidorm
IJmuiden/Benidorm - Van 4 tot
en met 8 januari verbleef de selectie van Stormvogels voor het
tweede jaar in Benidorm. Andermaal was de prima organisatie in handen van Voetbalreizen.
com. Met maar liefst 48 man werd
de reis afgetrapt vanaf sportpark
Zeewijk. Per bus vertrok de groep
om 04.00 uur om vervolgens, na
een prima landing op Allicante
om 11.00 uur al op de boulevard
van Benidorm te bivakkeren. Spelers, begeleiding, bestuur en supporters vermaakten zich opperbest onder een strakblauwe hemel en een heerlijk zonnetje. De
spelers mochten de eerste middag, na een goed lunchbuffet in
het Hotel direct aan de bak voor
een training, maar de geneugten van het heerlijke weer maakten dat tot een prima activiteit.
Na het diner in het hotel was de
avond vrij. De mate van inspanning in de middag werd prima in
balans gebracht met de ontspanning in de avond en nacht. Na
een prima ontbijt waarbij iedereen scherp op tijd aanwezig was,

werd de ochtend zeer ontspannen doorgebracht met een heerlijke wandeling over de uitgestrekte Boulevard van Benidorm
samen met alle andere aanwezigen, want immers s-middags
wachtte de wedstrijd tegen een
sterke 3e klasse tegenstander uit
Noord-Limburg. Na een wat weifelend begin werd de ploeg uit
Asten naar een kansloze 3-0 nederlaag gespeeld. Stormvogels
toonde zich erg gretig en liet zien
ook zin te hebben in de tweede competitiehelft die binnenkort staat te beginnen. De avond
werd weer heerlijk ontspannen
doorgebracht en ook het nachtleven van Benidorm kreeg een impuls. Op de zondagochtend wandelende de selectie inclusief alle
anderen een stevig stuk door Benidorm om uiteindelijk elkaar te
bevechten op een mooi midgetgolf complex. Ongekende talenten kwamen boven en de strijd
werd op het scherpst van de snede uitgevochten.
Na de lunch was het tijd voor
de training. Ook hier ging het er

weer fanatiek aan toe. Ook het
bestuur en de sponsoren lieten
zich niet onbetuigd op het trainingsveld met het befaamde latje trappen en cornervlag schieten. Het ging hier af en toe zo fanatiek aan toe dat Sjaak lettinga zijn training moest onderbreken. Na afloop werd er gegeten
in de befaamde Pinoccio bar aan
de boulevard en daar werd tussen het feesten door ook de Pub
Quiz gespeeld. Het was bar gezellig en ook aansluitend werden
nog enkele etablissementen bezocht. Maandagochtend was een
ieder weer op tijd aan het ontbijt
en werd een laatste training afgewerkt. De laatste in kopen werden gedaan en met een bus vond
later in de middag de transfer
plaats naar luchthaven Valencia.
Na wat lichte turbulentie vlak
voor Schiphol kwam de hele groep moe maar voldaan aan
op de thuishaven Zeewijk. Een
prachtige ervaring en inspanning
rijker en klaar voor de tweede seizoenshelft die wacht voor Stormvogels 1 en 2. (foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws

Voortvarend begin 2019
IJmuiden - Na een aantal weken winterstop werd de nationale competitie weer hervat door
de teams van Damclub IJmuiden
(DCIJ). Het eerste team mocht
meteen een verre uitreis naar Geleen maken, waarbij het wist dat
het moest winnen in de strijd om
promotie. Met het nodige geluk
werd het maar liefst 14-6 voor de
IJmuidenaren. Cees van Duijvenbode opende de score met een
puntendeling, waarbij zijn tegenstander een leuke forcing miste.
Daarna zorgde Kees Pippel voor
de voorsprong door zijn tegenstander weg te drukken, al miste deze wel nog een dubbeloffer

met brilstand. Het werd weer gelijk toen Jacqueline Schouten in
een combinatie trapte. Cees van
der Vlis wist knap de kopman van
de Limburgers af te stoppen. Vervolgens kwam DCIJ zelfs achter.
Bram van Bakel hield goed stand
in een klassieke stand, maar miste een verrassende remisecombinatie en trapte zelf in een combinatie. Captain Wim Winter zorgde voor de gelijkmaker vanuit een
voordelige klassieke stand. Ook
Stijn Tuijtel won, nadat hij in de
opening een schijf cadeau kreeg.
De genadestoot werd uitgedeeld
door topscorer Krijn ter Braake.
Na een mislukte opening coun-

terde hij met een fraaie omsingeling. Dat de score daarna opliep
was een wonder. Jesse Bos stond
hopeloos verloren, totdat zijn tegenstander compleet verrast
werd door een combinatie waarbij Bos bijna alle schijven en dam
van het bord sloeg. Tot slot wist
Martin van Dijk een remisestand
nog in winst om te zetten. Ook het
Combinatieteam IJmuiden/Zaanstreek begon 2019 met een overwinning. Ondanks kansen over en
weer vielen er in de vissersderby
met Scheveningen maar twee beslissingen. Zaankanters Van der
Haar en Deubel wonnen en de
rest hield stand: 12-8.
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Harry zoekt een huis tijdens de
Nationale Voorleesdagen

Velsen - Voorlezen is altijd een klein
feestje, én belangrijk voor de taalontwikkeling. Daarom is er tijdens
de Nationale Voorleesdagen extra
aandacht voor voorlezen. Met leuke
gratis activiteiten in de Bibliotheek
voor peuters, kleuters en volwassenen veelal geïnspireerd op het prentenboek van het jaar 2019: Een huis
voor Harry van Leo Timmers.
Het boek gaat over kater Harry, die
bijna altijd binnen is. Maar als vlinder Vera tikkertje wil spelen, gaat

hij mee naar buiten. Hij rent achter haar aan en raakt hopeloos verdwaald. Hoe komt hij nu weer thuis?
Voor de grotere kinderen (7+) is er
op 21 januari Verhaalkabaal waar
er ‘s middags om 15.30 uur heerlijk
wordt voorgelezen en er met een
leuke activiteit wordt afgesloten in
het thema van het boek.
Voor de kleinsten geeft Theater
Poppengrollen op woensdag 23 januari (IJmuiden) en vrijdag 25 januari (Velserbroek) om 10.00 uur een

poppenkastvoorstelling. Onder het
genot van een krentenbol en een
drankje worden de kinderen en hun
ouders meegenomen in de zoektocht naar het huis van Harry. Graag
van tevoren aanmelden.
Maar ook voor de volwassenen is
er woensdag 23 januari om 19.30
uur een lezing van Xpressief coachen over kinderen en hun emoties. Kat Harry uit het prentenboek
verdwaalt en dat zorgt voor allerlei
emoties. Ook kinderen kampen met
emoties, maar hoe kun je hier (het
beste) mee omgaan? Wat zijn de
valkuilen van troosten? Hoe kun je
problemen ombuigen naar leermomenten, en zo je kind weerbaarder
maken? Dit en meer komt aan bod
tijdens de lezing. Graag van tevoren
aanmelden.
Voor de kleuters (4-6 jaar) is er op
30 januari het Voorleesfeest! Deze
week in IJmuiden, afwisselend met
Velserbroek is er op woensdagmiddag voorlezen met een leuke activiteit van 14.30 tot 15.30 uur.
Kijk voor meer informatie en voor
het aanmelden op www.bibliotheekvelsen.nl. (afbeelding: aangeleverd)

Reddingsteam Velsen redt zeehonden
IJmuiden - Na drukke dagen tijdens de kerst/oud en nieuw-periode, hebben de vrijwilligers van
Reddingsteam Zeedieren (RTZ)
Velsen het de afgelopen week wederom druk gehad. Door de stormachtige dagen zijn er zeehonden
op diverse plekken aangespoeld.
Een dag na nieuwjaar lag er een
zeehond hoog in de duinen bij
de Noordpier. Deze is opgehaald,
men heeft eerste hulp verleend
en het diertje doorgebracht naar
de opvang in Stellendam voor verder herstel.
Tijdens de storm met zéér hoog
water op 8 januari kreeg men een
melding dat er in de duinen achter
de Kennemer Boulevard een zeehond lag. Deze zeehond was erg
vermoeid en had longworm. Ook
dit diertje heeft men verzorgd en
de volgende dag naar Stellendam
gebracht.
Op 11 januari kreeg men een mel-

ding van een jonge grijze zeehond
van 2 à 3 weken oud op de kop van
de Zuidpier. Daar de golven over
de kop van de pier sloegen, hebben de IJmuider Reddings Brigade en de Dieren Ambulance Velsen het reddingsteam geholpen,
en konden ze de jonge grijze zeehond redden,deze is direct door
ons door gebracht naar Stellendam.
De meldkamer van de Brand-

weer Kennemerland meldde een
zeehond die al enige tijd op het
strand lag tussen de rotsblokken
bij de Noordpier, deze had een
bloedneus en beschadigde poten.
Na behandeling van de wonden
en voeding en een nachtje in de
opvang in IJmuiden, werd deze de
volgende dag uitgezet op het kleine strand van IJmuiden, in overleg
met de opvang.
Op 13 januari zag de reddingsbrigade tijdens een oefening een
bruinvis drijven, deze hebben
zij versleept naar de haven van
Seaport Marina, alwaar RTZ de dode bruinvis mee nam. De bruinvis
is naar de faculteit voor geneeskunde in Utrecht gebracht om de
doodsoorzaak te onderzoeken.
RTZ-Velsen bedankt de melders
en de vrijwilligers van dierenambulance en reddingsbrigade voor
de samenwerking. (foto’s: aangeleverd)

Op Manege Kennemergaarde

Springclinic en dressuurwedstrijd
beginnende junioren
Telstar begint tweede seizoenshelft met gelijkspel

Resultaat op de valreep
Velsen-Zuid - Door van enkele
spelers (lees: de Engelse huurlingen) afscheid te nemen in de winterstop, beoogde Telstar de tweede seizoenshelft met een schone lei te beginnen. Wat vooral opvalt aan de ‘verfriste’ ploeg van
coach Mike Snoei, is dat de equipe
nu uit vrijwel alleen maar Nederlandse spelers bestaat. Alleen de
Belg Senne Lynen heeft nog een
buitenlands paspoort in de voetbaltempel van Velsen-Zuid. Al die
personele wijzigingen en een vernieuwd 4-1-4-1 systeem zorgden
in de eerste competitiewedstrijd
na de winterstop tegen Helmond
Sport nog niet voor drie punten.
Uitgerekend die ene niet-Nederlander, Senne Lynen, zorgde voor
een resultaat op de valreep.
„Niets anders dan drie punten”, zo
was de harde eis voorafgaand van
Snoei. Donny van Iperen, Terell Ondaan en Rodney Lopes Cabral had-

den al snel aan die wens van hun
oefenmeester kunnen voldoen. In
de beginfase werd Helmond op
de eigen helft teruggedrongen, en
moest het loeren op sporadische
uitbraken. Richelor Sprangers had
(in de 19e minuut) pardoes voor de
Brabantse openingsgoal kunnen
zorgen. Zijn inzet van dichtbij werd
fraai gepareerd door doelman Wesley Zonneveld. Twee minuten en
twee heerlijke voetbewegingen van
Joeri Poelmans en opnieuw Richelor
Sprangers later, was het wél raak. De
van NAC gehuurde aanvaller kon in
één keer fraai tegen de touwen strepen.
„Aan deze middag heb ik uiteindelijk een heel zuur gevoel overgehouden”, was de eerste reactie van Mike
Snoei zelf. „Die gasten komen hier
alleen maar om twee dubbele bussen te parkeren, en scoren dan ook
nog eens tegen de verhouding in als
eerste. Terwijl wij in de openingsfase
stormachtig aanvielen en nauwelijks

in de problemen kwamen.”
‘Stormachtig’, dat was ook letterlijk
het geval in het Rabobank IJmond
Stadion afgelopen zondagmiddag.
Veel wind en regen maakte het nóg
moeilijker voor de Witte Leeuwen
om een gelijkmaker te forceren. Een
gelijkmaker die, over het algemeen,
wel terecht had kunnen worden genoemd.
Want het was, in het restant, toch
weer veelal de thuisploeg dat de
klok sloeg. Toch moesten de toeschouwers tot de allerlaatste seconden wachten op de verlossende treffer. Een fraaie voorzet van links leek
even fraai (en haast miraculeus) tot
doelpunt te worden gepromoveerd
door Terell Ondaan. Het was niet zijn
halve omhaal die de bal in het doel
liet vallen, evenmin was het een beroering van Helmondspeler Ron Janzen. Senne Lynen mocht de zeer late
1-1 uiteindelijk op zijn naam schrijven. (Douwe de Vries, foto: 1963-pictures.nl)

Open dag bij Inloophuis Kennemerland

Santpoort-Noord - Iedereen die te
maken heeft met kanker is donderdag 31 januari tussen 09.30 en 16.30
uur van harte welkom om kennis te
komen maken met Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51. Er
zijn deze ochtend vanaf 10.00 uur
proeflesjes yoga en een kennismaking met creatieve expressie.
In de middag vanaf 13.00 uur is er
een (stoel)masseuse en een oncologisch voetverzorgster aanwezig
om je te verwennen met een fijne
massage. Ook is er een kennismaking met Reiki. Vanaf 12.00 uur een
overgangsconsulent aanwezig voor
workshops Opvliegers en Vitaliteit.
(foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Afgelopen
weekend was er naast alle lessen weer van alles te doen op
manege Kennemergaarde: op
zaterdagavond konden de ruiters meedoen aan een leerzame
springclinic die werd gegeven
door een zeer enthousiaste Ricardo Slooff. Er waren drie lessen
van drie combinaties zodat iedereen voldoende aandacht kreeg.
Er werd vooral gelet op galopritme en het correct aanrijden naar
de sprong. Je zag de deelnemers
met grote sprongen vooruit gaan,
het was echt genieten voor ruiter
en paard!
Zondagmiddag konden de beginnende junioren meedoen aan
de FNRS dressuurwedstrijd. Maar
liefst 28 deelnemers deden hieraan mee en wat hebben ze dat

goed gedaan! Voor de wedstrijd
begon werden de pony’s lekker
gepoetst en natuurlijk veel geknuffeld. Na elke rubriek werd de
uitslag bekend gemaakt en kregen de winnende ruitertjes mooie
bekers, een rozet en hun protocol
waarop staat hoe ze de figuren uit
de proef hebben gereden en het
cijfer dat daarvoor werd gegeven.
In de F1 ging de 1e prijs naar Juno
Veldhuis, 2e werd Nikki Bleijenberg en 3e Kate Zwezerijen. De F2
werd gewonnen door Eline Bolhuis, 2e werd Joyce Asselman en
3e Carlijn Buurman. Tot slot werd
de F3 gereden en deze werd gewonnen door Fiep van Nimwegen, 2e werd Mara Thijs en 3e Zara Theeuwes.
Op de foto: Eline, Joyce en Carlijn.
(foto: aangeleverd)

Benefietdiner voor Jesse
Santpoort-Zuid - Stichting
JESWECAN organiseert een
benefietdiner. De stichting
geeft daarmee het startschot
voor een aantal activiteiten,
die in 2019 worden georganiseerd. De opbrengst is bedoeld om Jesse, die in 2015
een ernstig auto-ongeluk
kreeg, een solide financiële
basis te geven. Een basis van
waaruit hij verder kan werken aan zijn eigen zelfstandigheid.

WECAN. Mede dankzij de steun
van zijn achterban heeft Jesse de kans gekregen verder te
werken aan stabiliteit, lopen en
spreken. Maar ze kijken verder.
Als Stichting zijn ze ook bezig
met de jaren die voor Jesse liggen. In 2019 staan verschillende
activiteiten op het programma.
Met als start het benefiet diner
op zondag 27 januari.
Stichting JESWECAN is opgericht door Karin en Edwin Welp,
de ouders van Jesse. Het bestuur bestaat uit zes enthousiNa een ernstig auto-ongeluk aste en betrokken mensen. Zij
heeft Jesse Welp, een sportie- richten zich op het opzetten
ve, gezonde en sociale jongen van activiteiten en het werven
van destijds 19 jaar, traumatisch van fondsen. Dit allemaal voor
hersenletsel opgelopen. Na drie een stabiele en zo zelfstandig
jaar behandeling, therapie en mogelijke toekomst voor Jesse.
intensieve zorg, loopt Jesse nog De opgedane kennis en ervasteeds aan tegen de ingrijpen- ring wordt daarnaast ook ingede gevolgen van zijn letsel. De zet voor jongeren die zich in een
hersenschade die hij heeft op- vergelijkbare situatie als Jesse
gelopen is voor een groot deel bevinden.
blijvend. Maar door gerichte be- Belangstellenden zijn van harhandeling is verbetering moge- te uitgenodigd voor een avond
lijk in zijn functioneren.
met eten, drinken en muziek.
Er is het afgelopen jaar veel Daarnaast vindt een loterij en
werk verzet. Met name door Jes- veiling van prachtige prijzen
se, maar ook door Stichting JES- plaats. De opbrengst van dit al-

les, gaat naar de Stichting JESWECAN.
Datum: zondag 27 januari 2019;
Locatie: Tennispark Brederode,
Brederoodseweg 43, SantpoortZuid. Tijd: 16.00 uur ontvangst
(tot circa 22.00 uur). Kosten: 25
Euro pp (diner + 1 drankje).
Graag van tevoren even opgeven via info@jeswecan.nl. Meer
informatie? www.jeswecan.nl.
(foto: aangeleverd)
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Alzheimer Trefpunt

Velserbroek - Op maandag 21
januari is het volgende Alzheimer Trefpunt in Velsen, het onderwerp is: “Op een andere manier omgaan met dementie”.
Veel mensen met dementie vertonen vaak veranderend gedrag
en veranderingen in hun karakter.
De verschijnselen van dementie
verschillen per persoon en per
ziekte. Dit vraagt veel van de persoon zelf, maar ook van de mensen in hun omgeving. Het is niet
altijd makkelijk om écht contact
te maken met iemand met dementie. Hoe krijg je het contact
waardevoller? Hoe ga je om met
de veranderende situatie en geVelserbroek - Geen enkele op- puberbrein. Een gastspreekster dragsveranderingen? Wat heeft
voeding is perfect, maar met neemt ons mee in de beleving en iemand met dementie nodig om
praktische tools kan je vaak al een denkwereld van pubers. Iedereen zo goed mogelijk te functionestuk verder komen. Hart voor Vel- is welkom. 30 januari om 20.00u,
serbroek organiseert in het voor- Galle Promenade 70 Velserbroek.
jaar 3 avonden over positief op- Meer informatie kun je terugvinvoeden. De eerste avond op 30 den op de website hartvoorveljanuari heeft als onderwerp; het serbroek.nl. (foto: aangeleverd)

‘Hart voor Velserbroek’
organiseert opvoedcursus

ren? Gespreksleider Mick Flieringa en gastspreker Mireille Oosterhof (trainer van de cursus ‘Anders omgaan met dementie’) laten de aanwezigen kennismaken
met andere mogelijkheden. Zelf
ervaren, oefenen en op die manier leren. Het wordt een gezellige en actieve avond in Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, 1991 PT Velserbroek.
Let op: dit is een andere locatie en andere dag dan u gewend
bent! De ontvangst is vanaf 19.00
uur, het programma start om
19.30 uur en eindigt rond 21.00
uur. Iedereen is welkom: mensen
met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren
en professionals. De toegang is
laagdrempelig en gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.

den met 79 schoten en 17 meter.
Harm, Jan G., Lia, Dries en Sonja
deden wat ze konden, maar tegen het geweld en ook wat geluk van de tegenstanders konden
zij niet op met een score van 8730. Tijdens het spel kwamen er
weer een aantal kloten in sloten
terecht, maar door de hulp van
enkele bekwame “klotentrekkers”
kwam het materiaal weer snel boven water.
Zie voor meer informatie over
klootschieten naar www.full- Santpoort - Op zondag 20 januspeedsport.club of bel 06- ari zullen de natuurgidsen van
het IVN Zuid-Kennemerland een
24973470.
wandeltocht maken door de
prachtige, oude duinen van Santpoort. Lekker even een luchtje scheppen in een karakteristiek
duinlandschap!
Bijzonder aan dit gebied is de variatie en rijkdom aan natuur. Het
contrast tussen hoog en laag,
denstorm vluchtte Oranje naar Dil- alsmede droog en nat. Er is hier
lenburg waar hij in 1533 was gebo- een gave overgang van strandren. Vanaf 1568 ondernam hij van wal naar strandvlakte. Verder zal
hieruit verschillende militaire in- er ook aandacht zijn voor de culvallen in de Nederlanden om een tuurhistorische context van het
einde te maken aan het bewind gebied; van de nalatenschap van
van de hertog van Alva.
Het lag voor de hand dat de toehoorders een vergelijking trokken
tussen de bedreigde Willem van
Oranje en de bedreigde burgervader van Haarlem, Jos Wienen.
Op beide leiders, hoewel heel verschillend, lijkt de Nederlandse wapenspreuk ‘Je maintiendrai’ (‘Ik zal
handhaven’) van toepassing.
Na de pauze werden door verschillende aanwezigen nog diverse vragen gesteld. Hierna vertrok de burgemeester om op tijd in Amsterdam te zijn voor de uitzending van
Jinek waar hij nog dezelfde avond
te gast was.

Wandelen door de oude
duinen van Santpoort

Burgemeester Jos Wienen
bij Santpoorts Belang
Santpoor - Vorige week dinsdag
hield burgemeester Jos Wienen
in ‘t Brederode Huys in SantpoortZuid een boeiende en bevlogen lezing over Willem van Oranje.
Voor hij zijn verhaal hield, kreeg hij
een groot applaus van de 100 aanwezigen voor de hem die dag toegekende Machiavelliprijs.
Terwijl de beveiligers binnen en
rondom het gebouw stonden, kon
de burgervader van Haarlem ontspannen en enthousiast zijn toehoorders een beeld schetsen van
de ‘Vader des Vaderlands’, een ambitieuze edelman, die vanaf 1555
hoge posities kreeg in de Nederlanden. Uit verzet tegen de politiek en de kettervervolgingen van
Karel de Vijfde, aan wiens hof hij
was opgevoed, en Philips de Tweede ontstond een opstand die Willem van Oranje leidde. Na de beel-

diverse blekerijen, die zich hier
vanaf de 16e eeuw hebben gevestigd, tot aan het voormalige
Landgoed Spaarnberg. Kortom:
een leuke, informatieve wandelexcursie!
Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. De groep
verzamelt om 13.00 uur bij het
chalet van Restaurant Boschbeek
(Wüstelaan 75, Santpoort-Zuid).
De excursie zal ongeveer 2 uur
duren. Meer informatie via Eric
van Bakel, e-mailadres ericvanbakel@hetnet.nl of kijk op www.ivn.
nl/zuidkennemerland. (foto: aangeleverd)

In Engelmunduskerk Velsen-Zuid

Lezing door vogelspotter
Arjan Dwarshuis
Velsen-Zuid - Zondagmiddag 27
januari presenteert ‘Engelmundus en meer…’ in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid een bijzonder lezing door vogelspotter
Arjan Dwarshuis.

Wielrenner gewond na
aanrijding met auto
Velsen-Zuid - Een wielrenner is
vorige week woensdagmiddag
gewond geraakt na een aanrijding
met een auto in Velsen-Zuid. Het
ongeval gebeurde even na een
uur toen een automobilist vanaf het Hippisch Centrum de Driehuizerkerkweg op wilde rijden en
geen voorrang verleende aan de
wielrenner. Twee ambulances en

de politie kwamen met spoed ter
plaatse om zich over het slachtoffer te ontfermen. Na de nodige zorg door het ambulancepersoneel is het slachtoffer naar het
ziekenhuis vervoerd voor verdere
behandeling. De politie heeft foto’s van de situatie gemaakt en zal
een proces verbaal opmaken. (foto: Michel van Bergen)

Toen Arjan Dwarshuis op zijn
twintigste - in het holst van de
nacht, op het dak van een vrachtwagen in het Andesgebergte voor het eerst van het fenomeen
Big Year hoorde, het legendarische record vogels kijken, nam
hij zich voor ooit wereldrecordhouder te worden. Voor de meeste mensen blijft zo’n voornemen
een droom, maar Dwarshuis zette
door: tien jaar later begon hij zijn
reis die hem een jaar lang door
veertig landen en vijf continenten voerde. Zou hij een jaar lang
gezond blijven? Zou zijn relatie
standhouden? Zou hij deze mentale en fysieke uitputtingsslag tot
een goed einde weten te brengen? En zou hij het vorige record
weten te breken?
Een bevlogen jaar is het verhaal
over de reis van zijn leven; een

Muzikale voorstelling over
het ontstaan van Holland
IJmuiden - MISSA is een muzikale voorstelling in 11 delen
over het ontstaan van Holland.
De voorstelling is zaterdag 19
januari te zien in de Petrakerk
aan de Merwedestraat in IJmuiden, aanvang 20.15 uur.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - De eerste competitiedag voor de klootschieters van Full Speed werd gehouden op zaterdag 4 januari. Het
was een sombere dag met wat
wind, een aaneengesloten wolkendek, waaruit zo nu en dan wat
druppeltjes vielen, die nauwelijks
voelbaar waren en een temperatuur van zo`n 9 graden. Door loting waren twee teams gevormd,
die elkaar deze keer niet in balans hielden, waardoor de formatie van Ina, Jan S., Sander D.
en Nico na een haperend begin
al snel wat uitliepen en eindig-

MISSA in de Petrakerk

duizelingwekkend en krankzinnig avontuur waarin hij dag in,
dag uit, een jaar lang, naar vogels
zoekt. Van de apenarend op de Filipijnen tot de hoorngoean in de
nevelwouden van Guatemala: Arjan Dwarshuis heeft ze gezien.
Zijn verhaal is niet alleen een
meeslepend avontuur, het biedt
ook een onthutsende blik op de
teloorgang van de natuur.
Na zijn optreden in RTL-late Night
en DWDD vertelt Arjan hierover
op zondagmiddag in de Engelmunduskerk. Over zijn liefde voor
vogels, de gevaren die deze dieren bedreigen en wat je zelf kunt
doen om de vogelwereld te ontdekken en te beschermen
Meer informatie over het Arjan
Dwarshuis is te lezen op zijn website: www.arjandwarshuis.com.
De zaal gaat om 14.30 uur open.
De lezing begint om 15.00 uur.
Kosten: € 10, inclusief een drankje. Kaarten zijn te bestellen bij
voorkeur via de website www.
engelmunduskerkoudvelsen.
nl of anders telefonisch via 0618921501. (foto: aangeleverd)

muziek, maar ook bepaalde soorten popmuziek, folklore en wereldmuziek en is gecomponeerd
en gearrangeerd door Wim Warman en Ben van den Dungen.
De Nederlandse liedteksten zijn
geschreven door Jan Rot en het
verhaal is geschreven door histoMISSA vertelt het verhaal over rici Tim de Ridder en Kees Nieuhet gevecht tegen het water en wenhuijsen en wordt gloedvol
de ontginning van land door de verteld door Marga van Praag.
graven van Holland, het ontstaan Een wereldwijd opererend orvan de steden en daarmee de kest (Música Extrema), vier voorstads- en burgerrechten. De Slag aanstaande vocalisten van o.a.
Bij Vlaardingen en het bijzondere De Nederlandse Opera (Muriel
leven van Jacoba van Beieren; de van Dinteren, Claudia Patacca,
Gravin van Holland en Zeeland, Erik Slik, Jan Willem Baljet), Engelpasseren de revue. MISSA be- munduskoor Velsen-Zuid en de
schrijft het Ontstaan van Holland alom bekende journalist/nieuwstot aan de verwoestende Hoek- lezer (Marga van Praag) vullen de
se- en Kabeljauwse twisten en de speelvloer van prachtige kerken
verschrikkelijke en alle vernieti- en locaties in Holland.
gende Sint-Elisabethsvloed.
Toegangskaarten: 17 euro online
De muziek heeft elementen van verkrijgbaar: www.musicaextrede vroomheid van Gregoriaanse ma.nl of aan de deur vooraf aan
muziek, de ritmische energie van de voorstelling (20 euro tenzij uitjazzmuziek, de grootsheid van de verkocht). (foto: Ton Delfos Fotolaatromantiek van de klassieke grafie)

The Billy Joel Experience
in het Thalia Theater
IJmuiden - Liefhebbers van de
muziek van Billy Joel kunnen zaterdag 9 maart hun hart ophalen in het Thalia Theater waar
een wervelende ode wordt gebracht aan de zanger.
Billy Joel behoort tot de meest
succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis en heeft meer
dan 30 top tien hits op zijn
naam staan. Zijn repertoire bestrijkt eigenlijk alle kanten popspectrum: natuurlijk de klassieke meezinger “The Pianoman”
maar ook swingende rockers zoals “My life”, prachtige ballads
zoals “Honesty” of lekkere Rock
& Roll zoals “Only the good die
young”.
Stuk voor stuk nummers die
live misschien nog wel meer indruk maken dan op de plaat. En
hoewel Billy (69) nog steeds optreedt, is de kans erg klein dat
hij nog in Nederland zal neerstrijken. Het werd dus hoog tijd
voor een tribute. Vandaar: The
Billy Joel Experience.
Alexander Broussard is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot

een veelgevraagd en veelzijdig
pianist/toetsenist en zanger/entertainer.
Met een indrukwekkend cv beginnend bij meest prestigieuze pianobars en doorlopend tot
en met Najib Amhali (PlusSupportAct), Crazy Pianos, De Corona’s, Twarres, en vele anderen
is Alexander op zowel grote als
kleine podia door heel het land
een graag geziene gast.
Met zijn band ‘003’ bracht hij
eerder 5 singles en een dubbel
live album uit met eigen werk
dat door menig radiostation
met enthousiasme ontvangen is
en de nodige airplay heeft mogen genieten.
Na 5 jaar vond dit team het tijd
om een nieuw avontuur aan te
gaan. Unaniem werd besloten
om het oeuvre van Billy Joel onder handen te nemen. Het resultaat? The Billy Joel Experience! Zaterdag 9 maart. Aanvang
21.00 uur, zaal open: 20.00 uur,
Entree: 20 euro. Tickets: www.
thaliatheater.nl. (foto: Photography@Putman)
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▲

30+ Disco & Upbeat Classics
Dansfeest in Duinpaviljoen de
Uitkijk op het Kopje van Bloemendaal. Kaarten: 15 euro via
www.letzparty.nl, 18 euro aan
de deur. (foto: Appelman Events/
Letz Party)

13.00 tot 17.00 uur. (foto: aangeleverd)
Gezellige middag met zanger
Nico Bakker in Seniorencentrum
Zeewijk, 14.00-16.00 uur. De entree is gratis.

Koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek van 10.30 tot 12.00
uur.
Theaterconcert ‘Back to the
Country’ in Kennemer Theater
Beverwijk, 20.15 uur. (foto: Hagemeier Fotografie)

Het Nederlands Kamerorkest
speelt Mozart en Rachmaninoff
in de Philharmonie in Haarlem,
20.15 uur.

Familievoorstelling Kruistocht
in Spijkerbroek (7+) in Kennemer Theater Beverwijk, 14.00 uur.
(foto: Boy Hazes)

Try-out komedie ‘Laten we eerlijk zijn’ in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur. (foto: Arjan
Benning)

19 JANUARI

Cabaret: Pepijn Schoneveld
in Kennemer Theater Beverwijk,
20.30 uur. (foto: Casper Koster)

20 JANUARI

18 JANUARI

Lourdesgroep Bisdom HaarlemAmsterdam organiseert informatiebijeenkomst over de Lourdesreizen dit jaar in de Moeder van
de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48 in Haarlem, 13.00 uur. Info: www.lourdes-groep.nl. (foto:
aangeleverd)

Bibliotheek Velserbroek: De
Bricks Challenge. Van 15.00 tot
16.30 uur.

Voorrondes Stratentoernooi
Velserbroek in Het Polderhuis
van 18.00 tot 22.30 uur, ook 19 januari. De finales zijn op 26 januari.

Super Saturday Sale bij De
Freules, hoek Hoofdstraat/Terrasweg in Santpoort-Noord, alles
70 procent korting! (foto: aangeleverd)
Voorrondes
Stratentoernooi
Velserbroek in Het Polderhuis
van 12.00 tot 23.00 uur. De finales
zijn op 26 januari.

Open Huis musicalvereniging
De Jonge Stem van 10.30 tot
13.00 uur in gebouw De Abeel,
Abelenstraat 1 in IJmuiden. www.
dejongestem.nl. (foto: aangeleverd)
Lezing in De Kapel in Bloemendaal, thema: een vleugje PaRaDijS. Het leven vernieuwt zich
continue. Dat proces gaat men
onderzoeken vanuit een Joodsmystiek perspektief. Aanvang
10.30 uur.
Poppentheater Kizzebis met
‘Kaboutersoep’ bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Aanvang 11.30 uur. Toegang 5 euro per kind, 3 euro per
begeleider. Reserveren via kizzebishaarlem@gmail.com

Pianist Daan Treur en cellist
Willem Stam in ‘t Mosterdzaadje, 20.00 uur. Hun programma is
een verklanking van epische Russische verhalen en folklore. (foto:
aangeleverd)

Tata Steel Chess Festival in Wijk
aan Zee met speciale activiteiten voor kinderen. Programma:
www.tatasteelchess.com/festival.
Ook zondag. (foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in
de IJmond’. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.

Veldhuis en Kemper in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(foto: aangeleverd)

Muziektheater: Eric Beekes in
Kennemer Theater Beverwijk,
20.30 uur. (foto: aangeleverd)

MISSA, muzikale voorstelling
over het ontstaan van Holland
in de Petrakerk aan de Merwedestraat in IJmuiden, 20.15 uur.
Info: www.musicaextrema.nl. (foto: Ton Delfos Fotografie.)

Tata Steel Chess Festival zie zaterdag.

Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling De Afval-experience voor iedereen vanaf 4 jaar

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café van 10.00 tot 12.00 uur. Taalspreekuur van 14.00 tot 16.00 uur.
Praathuis van 10.00 tot 12.00 uur.
Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer.
Meer informatie: 0255-510652.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.

Bibliotheek IJmuiden: Poppenkastvoorstelling ‘Harry zoekt een
huis’. van 10.00 tot 11.00 uur. Craft
Café. Van 19.00 tot 21.00 uur. Lezig: ‘Kinderen en hun emoties’.
Van 19.30 tot 20.30 uur. (foto:
aangeleverd)
Huwelijkskomedie De Waarheid met onder andere Huub tapel in Stadsschouwburg Velsen,
20.15 uur.

Koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek van 10.30 tot 12.00
uur.
Duo Fantastique, Marlene Hemmer en Florin Negreanu, viool en
altviool in ‘t Mosterdzaadje, 15.00
uur. Muziek van Telemann, Mozart en Händel-Halvorsen. (foto:
aangeleverd)
Carmen Gomes zingt drie muzikanten in de Oude Kerk in Spaarndam fantastische jazz/bluesnummers vanaf 15.00 uur. Info: www.
vriendenoudekerk.nl, www.carmengomes.com.
Van Kessel live bij café Bartje,
Hoofdstraat
Santpoort-Noord.
Aanvang 17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in
de IJmond’. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.

IVN-wandeling door de oude duinen van Santpoort. Verzamelen om 13.00 uur bij het chalet van Restaurant Boschbeek
(Wüstelaan 75, Santpoort-Zuid).
Wandeling duurt twee uur. Deelname gratis, vooraf aanmelden
niet nodig. (foto: aangeleverd)

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Marvellous (musical) in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur.
Open dag Bedrijfsschool Tata (foto: Léon Hendrickx)
Steel, Rooswijkweg 61 in VelsenNoord, 15.00-20.30 uur. Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden: www.tatasteeljobs.
nl/leerlingen. (foto: aangeleverd) 24 JANUARI

Bibliotheek IJmuiden: Praathuis
van 10.00 tot 12.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling De Afval-experience voor iedereen vanaf 4 jaar
13.00 tot 17.00 uur.

22 JANUARI
Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 09.45 uur bij
buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden
via contact@gezondnatuurwandelen.nl

17 JANUARI

Bibliotheek Velsen: Taalspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. Digitaal inloopspreekuur van 10.00
tot 11.00 uur. Cursus: ‘Hoe en wat
met de iPad van 10.00 tot 12.00
uur. (foto: aangeleverd)

grevelaan 17 in Santpoort-Noord
vanaf 19.00 uur. Meer informatie:
06-26404240.

Bibliotheek IJmuiden: Digitaal
inloopspreekuur van 10.00 tot
11.00 uur. Van 10.00 tot 12.00
uur Taalspreekuur. (foto: aangeleverd)
Het Zwanenmeer door StaatsDe Notenkraker (balletvoor- opera Tatarstan in Stadsschoustelling) in Kennemer Theater burg Velsen, 20.15 uur.
Beverwijk, 20.15 uur. (foto: aangeleverd)

23 JANUARI

Dansavond voor 55+ met muziek van de Diego’s in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein
3 IJmuiden. (foto: aangeleverd)

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
Leoni Jansen & Govert Schilling
0255-522330.
(muziektheater) in Kennemer
Zee- en Havenmuseum IJmui- Theater Beverwijk, 20.15 uur. (foden open van 13.00 tot 17.00 to: Merlijn Doomernik)
uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in
de IJmond’. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.

21 JANUARI
Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen.
Start
10.00 uur vanaf dorpshuis Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord. Wandeling duurt ±
45 minuten in een rustig tempo.
Na de wandeling koffie/thee en
een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider, Janneke Cluistra, telefoon
Pieter Vermeulen Museum: Ten023-3031228.
toonstelling De Afval-experience
Bibliotheek IJmuiden: Verhaal- voor iedereen vanaf 4 jaar 13.00
kabaal van 15.30 tot 16.30 uur.
tot 17.00 uur. Workshop knutselen 13.30-15.30 uur, kosten €1,50
Alzheimer Trefpunt in Wijkcen- bovenop de entreeprijs. (foto:
trum de Hofstede, Aletta Jacobs- aangeleverd)
straat 227, Velserbroek, vanaf
19.00 uur.
Bibliotheek Velserbroek: Voorleesfeest in Velserbroek. Van
Muntenclub in Het Terras, Dink- 14.30 tot 15.30 uur.

Gebarencafé

Velserbroek - Iedere laatste vrijdag van de maand van 19.00 uur
tot 21.00 uur is er in Velserbroek
een bijeenkomst voor mensen
die doof, slechthorend of horend zijn en het leuk vinden om
met andere mensen in contact
te komen tijdens het drinken
van een kopje koffie/thee of een
glaasje fris/sap. Ook worden er
lekkere hapjes geserveerd.
De eerste bijeenkomst zal
plaatsvinden op 25 januari bij
Stichting BuitenGewoon op de
Galle Prommenade 70. Geïnteresseerd? Of graag meer informatie? Neem dan contact met
BuitenGewoon op. Dit kan door
een e-mail te sturen naar gebarencafe@st-bg.nl, WhatsApp
naar 06-37483121 of een bericht via facebook Messenger
naar Stichting BuitenGewoon.
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Thijs Zwart exposeert bij SHIP

AHA-productions brengt met Zilt een
primeur in Stadsschouwburg Velsen
Velsen- Op vrijdag 8 en zaterdag
9 maart kan Velsen zich opmaken voor een waar spektakel in de
Stadsschouwburg Velsen. AHAproductions verzorgt dan twee
niet te missen voorstellingen van
Zilt, een gloednieuwe, nog niet
eerder vertoonde, zelfgeschreven musical. Een grote en ervaren
cast van bijna 30 amateurs uit de
IJmond heeft zich een jaar lang in
het zweet gewerkt om alle liedjes
(afkomstig uit bekende en minder bekende musicals), teksten en
dansen in te studeren. Het resultaat mag gezien worden. Zilt belooft een avond genieten van de
bovenste plank.
Zilt gaat over cruiseschip de Jellicle, dat op weg naar Italië een bij-

na aanvaring heeft met een wankel bootje met vluchtelingen.
De kapitein besluit om hen aan
boord te nemen, maar dat valt
niet bij alle passagiers en personeel in goede aarde. Waar moeten ze slapen en wat doen deze gelukzoekers op een boot vol
luxe en vakantievierende passagiers? Zilt behandelt dit actuele thema met respect en begrip
voor iedereen. Het slot geeft men
hier niet weg; de lezer mag daarvoor de schouwburg met een bezoek vereren.
Zilt is geschreven door Rebecca
Bakker en Alma Wolfs, een schrijversduo dat met Niemandslied
(2016) bewezen heeft het publiek
een boeiende theatervoorstelling

te bezorgen. Voor de muzikale leiding op alle fronten tekende Bas
Jongsma, die in de IJmond geen
onbekende is. Bas heeft bij sommige nummers de arrangementen zelf geschreven. Nieuw bij
AHA-productions is choreografe
Patty Boeske, ook een in het Velsense een gevestigde naam. De
samenwerking blijkt een gouden
greep. De dansen spatten van het
toneel en maken Zilt tot een mooi
schouwspel.
Kaarten á € 21,- (inclusief garderobe en pauzedrankje) zijn te bestellen via www.stadsschouwburgvelsen.nl. Meer informatie:
www.aha-productions.nl en op
de facebookpagina van AHA-productions. (Foto: aangeleverd)

Tentoonstelling ‘De Afval-Experience’ in
het Pieter Vermeulen Museum verlengd

Driehuis - De superleuke interactieve expositie ‘De Afval-Experience’ is verlengd tot het einde
van de zomervakantie.
Heel veel basisscholen hebben
met verschillende groepen de
‘Afval-Experience’ bezocht en zo
meer geleerd over afval, zwerfvuil en recyclen. In Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest,

Limmen, Akersloot en Castricum
vindt men het een mooie kans
om kinderen op deze originele
manier met het thema kennis te
laten maken vandaar dat schoolgroepen uit deze gemeenten
gratis een bezoek aan de expositie mogen brengen.
De belangstelling is groot en
door de tentoonstelling te ver-

lengen wordt de scholen die de
expositie nog niet hebben bezocht de gelegenheid geboden
dat alsnog te doen.
Dankzij medewerking van Tata
Steel en HVC wordt het recyclen
van staal direct inzichtelijk gemaakt. Leerlingen nemen bij een
bezoek blikafval van henzelf mee.
HVC zorgt ervoor dat dit blikafval
bij Tata Steel in IJmuiden terecht
komt. Hier wordt alles (alles want
staal is 100% recyclebaar!) verwerkt en omgesmolten tot nieuw
staal waar door studenten van de
Academy van Tata Steel een skelter wordt gemaakt. De skelter
wordt verloot onder schoolgroepen die de tentoonstelling hebben bezocht.
Iedereen die met de klas het museum bezoekt, krijgt iets terug
voor de waardevolle grondstoffen (de lege blikjes) die zij meebrengt nl: een proefpakket met
vanBlik maaltijden en een metalen lepeltje voor elk kind. Zo kan
er in de klas een smaakles plaatsvinden met duurzaam en gezond
voedsel uit de meest duurzame
verpakking die er bestaat. (foto:
aangeleverd)

IJmuiden - Na een foto expositie, zal er vanaf nu een nieuwe
expositie met pentekeningen en
bijzondere schilderijen van Thijs
Zwart bij SHIP plaatsvinden. De
77-jarige en in IJmuiden woonachtige autodidact Thijs Zwart
begon al op zeer jonge leeftijd
met het tekenen van bootjes in
kleine vormen. Ook op die leeftijd
keek hij al naar de details van de
schepen en de tekeningen die hij
op papier zette. Thijs is een veelzijdig kunstenaar die zowel getekende als met acrylverf geschilderde schepen in vele vormen,
van oude zeilende binnenvaartschepen, haven en zee sleepboten tot baggervaartuigen op een
sublieme, maar vooral gedetailleerde wijze op papier of op oude zeekaarten weet te zetten.
De combinatie van getekende of
met acrylverf geschilderde schepen op oude zeekaarten geeft
een speciaal beeld van de nautische wereld wat al die jaren de
wereld van Thijs is geweest.
De voorliefde voor het tekenen
van maritieme items heeft hem
uiteindelijk ook zijn nautische

carrière gebracht. Na de Visserijschool in IJmuiden is hij op 14-jarige leeftijd gaan varen op de
binnenvaart, maar al snel stapte hij over naar de zeesleepvaart,
waarna hij vervolgens zijn werk
op baggervaartuigen vond. De
nu 77 jarige Thijs geniet al jaren
van zijn pensioen, waarin hij alle
tijd heeft om zijn hobby vol passie uit te voeren. Met zijn variaties aan unieke werken wil hij de
bezoekers van SHIP verrassen. De
expositie zal lopen van maandag

14 januari tot 30 april 2019. Uiteraard zijn de unieke en gedetailleerde tekeningen en schilderijen te koop.
Het team van SHIP nodigt iedereen van harte uit aan de Noordersluisweg 1 in IJmuiden, om
de expositie van deze gepassioneerde kunstenaar in het restaurant van SHIP te komen bekijken.
De expositie is net als SHIP, 7 dagen in de week van 10.00 uur tot
17.00 uur geopend en is vrij toegankelijk. (Foto: aangeleverd)

In ‘t Mosterdzaadje

Russische muziekverhalen door
piano en cello en Duo Fantastique
Santpoort-Noord - Op vrijdag
18 januari om 20.00 uur treden
in ‘t Mosterdzaadje op de pianist
Daan Treur en de cellist Willem
Stam (foto boven). Hun programma is een verklanking van epische Russische verhalen en folklore. Componisten zijn Dmitry
Kabalevsky, Leos Janacek en Alfred Schnittke.
Het programma is een eerbetoon
aan het echtpaar Mila Baslawskaja en Dmitri Ferschtman, hun opleiders aan het Conservatorium.
Voor hun spelen ze de zelden uitgevoerde sonate van Dmitry Kabalevsky. Tevens een sprookje van
Leos Janacek over Tsaar Berendyey’. Tot slot de zeer krachtige eerste cello sonate van Alfred Schnittke.
Vanaf het moment dat Willem
Stam in 2006 uit Canada naar Nederland emigreerde en zijn muziekstudie vervolgde was er de
vriendschap en de samenwerking
met de Haarlemse Daan Treur.
Sindsdien reisden ze over de wereld, zowel als duo als in groter

muziekverband. Meest recentelijk waren ze in Uruquai voor hun
jaarlijkse deelname aan een internationaal muziekfestival. Na vele jaren weer als duo terug ‘t Mosterdzaadje.
Duo Fantastique (foto onder) is
op zondag 20 januari om 15.00
uur te gast in ‘t Mosterdzaadje.
Het duo is een unieke combinatie van twee (alt)violisten en bestaat uit Marlene Hemmer en Florin Negreanu. Twee zeer professionele strijkers samenspelend in
muziek van Telemann, Mozart en
Händel-Halvorsen.
De samenwerking tussen Florin
Negreanu en Marlene Hemmer
is ontstaan door hun werk als orkestmusicus. In die hoedanigheid
speelden ze al vaak samen in verschillende kamer- en symfonie-

orkesten. Er bestaan nauwelijks
meer professionele (alt)vioolduo’s
bestaan. Toch is er veel voor gecomponeerd. In de ‘Gouden Eeuw
der violisten’ traden David en Igor Oistrach regelmatig op als viool/(alt)viool duo en werd de muziek vaak gehoord. Later vormden
Itzhak Perlman en Pinchas Zukerman een soortgelijk duo. Daarna is deze combinatie een beetje in de vergetelheid geraakt en
daarmee jammer genoeg ook de
fantastische muziek. Duo Fantastique pakt de draad weer op.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.
nl. (foto’s: aangeleverd)

Hofstede Biljarttoernooi 2019

De tussenstand na twee speelweken
Velsen - Het biljarttoernooi van BC
Hofstede is inmiddels twee weken
onderweg en de strijd in de poules
blijft ongekend spannend. In poule A leidt de Heerenduinen met 93
punten. Alle vier de teams moeten
komend weekend nog hun tweede
wedstrijd spelen. Als tweede in de
poule staat het team van de Hofstede A met 84 punten gevolgd door
Dukdalf (71 punten ) en het Visserhuis (66 punten ). Over de afloop

in deze poule is op dit moment dus
nog weinig te zeggen. In poule B
werden drie wedstrijden gespeeld
namelijk Het Terras tegen Velserbroek (82-89), Watertoren tegen
Hofstede B (86-87) en Velserbroek
tegen Hofstede B (80-89). Hierdoor
staat Hofstede B na drie wedstrijden met 253 punten aan de leiding
maar zij zijn in de poule uitgespeeld.
Tweede staat Velserbroek met 169
punten gevolgd door het Terras met

156 punten. Beide teams moeten
echter hun derde wedstrijd nog spelen. Als vierde staat het team van de
Watertoren met 86 punten maar zij
moeten nog twee wedstrijden spelen. Dus ook hier is de einduitslag
nog moeilijk te voorspellen.
Zaterdag 19 januari worden de volgende poulewedstrijden gespeeld.
Gestart wordt om 09.00 uur door
het Terras tegen de Watertoren. Om
13.00 uur is de beurt aan Hofstede A

tegen de Heerenduinen. Op maandag 21 januari speelt de Dukdalf tegen het Visserhuis, aanvang 09.00
uur. Op zaterdag 26 en maandag
28 januari worden de laatste poulewedstrijden gespeeld. Dan ook zal
bekend worden welke ploegen zich
voor de finaledag op 2 februari weten te plaatsen. Op al deze dagen
staat voor belangstellenden de deur
van het Wijkcentrum de Hofstede
open. (foto: aangeleverd)

Plus-Wijzer

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Muntenclub houdt clubavond

Santpoort - Ook in 2019 zijn er
weer clubavonden van de Muntenclub, op elke derde maandag
van de maand. Op deze bijeenkomsten wordt altijd een veiling

gehouden, met 100 kavels, die
men voor de veiling kan bekijken en zoals gebruikelijk is er ook
een verloting. Iedereen is van harte welkom. De volgende bijeen-

komst is op maandag 21 januari, aanvang 19.00 uur, locatie Het
terras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-Noord. Meer informatie: telefoon 06-26404240.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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SOS Velsen ontbonden
Velsen - Op 5 november 2018
is de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen (SOS Velsen), die de stedenband met Galle op Sri Lanka onderhield, ontbonden. SOS Velsen werd in juni
1985 op initiatief van toenmalig
burgemeester Peter J. Molendijk
opgericht. In november 2012
heeft de gemeente een evaluatierapport opgesteld en kwam
tot de conclusie: “Als het gaat om
een leidende rol bij het bevorderen en/of begeleiden van initiatieven vanuit Velsen, kan gesteld
worden dat deze rol onvoldoende uit de verf is gekomen.” Verder meldde de gemeente dat zij

“zelf een expliciete regierol gaat
oppakken ten aanzien van de bestuurlijke, economische, educatieve, culturele en sportieve samenwerking met Galle.” Wat de
gemeente op deze terreinen
sinds 2012 heeft gedaan is bij het
laatste bestuur van SOS Velsen
niet bekend. Met steun van de Sri
Lankaanse contactgroep NAAL
(Netherlands Alumni Association
Lanka), zijn door SOS Velsen tegen de 300 projecten uitgevoerd.
Na de tsunami in december 2004
hebben veel mensen hun leven
te danken aan een project van
SOSV, maar ook -via SOSV- dankzij een project van de Rotary Club

Velsen, kunnen vrouwen werken
dankzij een kinderopvangproject, hebben gezinnen, die in een
schamele behuizing woonden,
een huis gekregen, enz.
Vanuit SOS Velsen is na de tsunami in 2004 de stichting ‘Velsen
Helpt Galle’ opgericht, waaraan
veel Velsenaren een gift hebben
gedaan. Uit het hele land kwamen giften binnen. Er is onder andere een nieuwe woonwijk gerealiseerd met straatnamen als Velsen Street en Santpoort Street.
Na de opheffing van Velsen Helpt
Galle heeft SOSV de nog lopende projecten op zich genomen.
Een door de tsunami verwoeste
naaischool is herbouwd en onlangs weer in gebruik genomen.
Het laatste project was de schenking van computerapparatuur
met meubilair aan een school. Er
was een ‘Project Interactief Leren’
opgezet
-computerbediening
via Engelse taal-, doch dat liep
de laatste tijd niet goed meer. Te
weinig leerlingen. Besloten werd
de apparatuur en het meubilair
aan een school te schenken die
dit allemaal niet had. Afgelopen
oktober is dit gerealiseerd.
Alle in kas zijnde saldi zijn opgemaakt. Een (klein) restant is
naar een stichting overgemaakt
die goede dingen doet op Sri
Lanka. Het bestuur van SOS Velsen dankt de Velsense bevolking
voor haar vertrouwen in de stichting. Voor eventuele vragen kan
men terecht via klaas.van.slooten@kpnmail.nl. (foto: aangeleverd)

195 jaar reddingswezen in Nederland

Recordzomer geeft recorddrukte
voor redders KNRM
Regio - In 2018 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 2.508 keer uitgevaren en werden 4.313 mensen
gered of geholpen. De stijging
van bijna 20% ten opzichte van
voorgaande jaren wordt verklaard door de lange en warme
zomer. Dit blijkt uit de jaarcijfers die de KNMRM deze week
openbaar maakte.
Het aantal reddingen en hulpverleningen door de KNRM is fors gestegen. De helft van alle hulpverleningen door de redders van de
KNRM werden, analoog aan de
tropische temperaturen, tijdens
de maanden juni, juli en augustus
uitgevoerd. Ironisch genoeg werden de meeste acties uitgevoerd
in de zomermaanden bij “flauwe
koelte” (windkracht 3). Maar ook

buiten die tijd was het drukker
dan normaal en bewijst de KNRM
haar meerwaarde. Zoals tijdens
de januaristorm waarbij één station drie keer op een dag werd ingezet om hulp te verlenen aan de
binnenvaart, tijdens de ijzige kou
eind februari voor een vastgelopen kotter boven de Waddeneilanden en aan het einde van de
zomervakantie voor de redding
van 11 Denen uit een reddingvlot
voor de kust van IJmuiden.
Dit jaar bestaat de KNRM 195 jaar
en verwacht de organisatie haar
100.000ste donateur te verwelkomen. In de eerste jaren na de oprichting in 1824 voeren de reddingboten van de KNRM slechts
een paar keer per jaar uit en lag
de nadruk op het redden van zeelieden. Tegenwoordig tonen de
cijfers aan dat de 195-jarige organisatie haar werkveld heeft ver-

breed met radio medische adviezen, medische evacuaties, strandbewaking, kusthulpverlening en
maritieme dienstverlening.
De meest stabiele factoren binnen de KNRM zijn de vrijwilligers die het reddingwerk mogelijk maken en de donateurs die
ervoor zorgen dat de KNRM als
goed doel een zelfstandig opererende hulpverleningsorganisaties
kan blijven.
Al deze mensen vormen de kern
van de KNRM zodat deze zonder
exploitatiesubsidies van de overheid en afhankelijk van donaties
het reddingwerk kan uitvoeren
met gemotiveerde vrijwilligers.
Deze 1.400 professionals staan
24/7 paraat en halen hun voldoening uit de dankbaarheid en
de blijdschap van mensen die ze
uit een noodsituatie halen. (foto:
aangeleverd)

Voor huisdiereigenaren met kleine beurs

Vrijwilligers gezocht voor een rondje om
met het hondje van een ziek baasje

Zaterdag 26 januari, ‘for choir and harp’

Kleinvrouwenkoor Baba Jaga geeft
concert in Dorpskerk Santpoort-Noord
Santpoort - Op zaterdag 26 januari brengt Kleinvrouwenkoor
Baba Jaga in de Dorpskerk 20ste eeuwse koormuziek van Anglo-Amerikaanse oorsprongten
gehore.
Een deel van het programma
dat Baba Jaga onder leiding van
dirigente Michelle Mallinger
gaat zingen is nog nooit eerder
in Nederland uitgevoerd!
Het koor wordt begeleid door
harpiste Mirjam Rietberg, die al
eerder in de Dorpskerk speelde.
Baba Jaga is misschien wel het
eerste Nederlandse koor dat dewerken van de Amerikaan Kirke
Mechem zingt.
Het gaat om de muziekstukken

‘Blow ye the trumpet’ en ‘Lydia’s
romance’. Gustav Holst is wel
een bekende Britse componist
in Nederland, maar ‘The choral
Hymnsfrom the Rig Veda’ (third
group voor vrouwenstem en
harp) wordt zelden uitgevoerd.
Baba Jaga heeft het wel op het
programma staan.Het concert
wordt verder ingevuld met een
stuk van Eric Whitacre ‘The seal
lullaby’ met een tekst van Rudyard Kipling.
Het enige bekende werk dat
wordt uitgevoerd is A ceremony
of Carols van Benjamin Britten.
Dit wordt beschouwd als kerstmuziek, maar gelet op onder andere de titel van het vijfde stuk

‘As dew in April’kan het ook in
het begin van het jaar worden
gebracht.
Het concert wordt afgesloten
met een ouder muziekstuk van
de Engelse componist Purcell
‘Now that the sun hath veil’d his
light’.
Zaterdag 26 januari om 20.00
uur Dorpskerk Santpoort Noord,
Burgemeester Enschedélaan 65.
Kaarten à 12,50 euro zijn te bestellen via penningmeester.babajaga@gmail.com.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente
Haarlem, JC Ruigrokstichting en
het Haerlemsche Muziekfonds.
(foto: aangeleverd)

Regio - Wat nu?’ is een landelijk en gratis initiatief van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn.
Niet iedereen heeft familie of
vrienden die kunnen bijspringen om te helpen. Vooral ouderen die plotseling worden
geconfronteerd met een ziekte of ander lichamelijk ongemak, waardoor ze een tijdje
aan huis gebonden zijn, maken
zich terecht druk wanneer ze
hun hondje niet kunnen uitlaten, of een ander huisdier niet
de zorg kunnen geven die het
nodig heeft.

huisdier is dan zeer welkom.
Op dit moment heeft de stichting circa 2.000 vrijwillige hulpverleners, die in hun eigen wijk
of buurt de helpende hand willen
bieden aan een buurtgenoot met
tijdelijke hulp bij de zorg voor
een huisdier. Een prachtig aantal,
maar landelijk gezien slechts een
druppel op de gloeiende plaat.
Om een groter bereik te krijgen,
zodat sneller een match (op basis van postcode) kan plaatsvinden tussen een hulpverlener en
een zorgvrager, zoekt de stichting meer vrijwillige hulpverleners met hart voor dieren. Mensen die aan het initiatief van de
Er zijn veel mensen met een klei- stichting willen deelnemen en in
ne beurs die in een situatie van de eigen wijk of buurt huisdiereinood geen uitlaatservice of op- genaren in nood willen steunen.
vang voor een huisdier kunnen Zij kunnen zich via de website
bekostigen. Een helpende hand van de stichting aanmelden.
van mensen uit de eigen buurt Een huisdiereigenaar die hulp novoor tijdelijke noodhulp voor hun dig heeft voor een huisdier kan

een aanvraag doen via de website van de stichting.
Ga voor meer informatie, voor
aanmelding al vrijwilliger of als
zorgvrager naar de website van
de stichting www.huisdierenwelzijn.nl/project-wat-nu of e-mail
naar info@huisdierenwelzijn.nl.
(foto: aangeleverd)

De jongste tegen de oudste

Regio - Tijdens de eerste ronde van het Tata Steel Chess Tournament toonde wereldkampioen Magnus Carlsen veel belangstelling voor de jongste deelnemer van het toernooi, de 13-jarige Praggnananndhaa uit India.
Waarschijnlijk denkt hij terug aan
de tijd dat hij zelf op 13-jarige
leeftijd debuteerde op het Tata
Steel Chess Tournament. Praggnananndhaa speelde zijn eerste
partij tegen de oudste deelnemer: de 52-jarige Bareev uit Canada.
Op de foto kijkt Carlsen naar de
partij tussen Praggnananndhaa
IJmuiden - Op zondag 20 januari tegen Bareev. Het werd overiwordt een gezellige middag met gens een kwestie van ‘jong geeen optreden van de zanger Ni- leerd, oud gedaan’ want de Benco Bakker gehouden in Senioren- jamin van het Challenger Toercentrum Zeewijk. Van 14.00 tot nooi moest toch (nog) zijn meer16.00 uur. Zaal open 13.00 uur en dere erkennen in de ervaren Ca- Informatie over het Tata Steel www.tatasteelchess.com.
de entree is gratis.
nadees.
Chess Tournament is te vinden op aangeleverd)

Nico Bakker
in Zeewijk

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

(foto:

