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Engelmunduskerk kleurt oranje
voor campagne tegen geweld
Velsen-Zuid - De toren van de
Engelmunduskerk Oud Velsen
in Velsen-Zuid is tot maandag
10 december oranje verlicht. Dit
gebeurt om aandacht te vragen
voor ‘Orange the World’, de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. De kleur
oranje staat daarbij symbool
voor de dageraad; een zonnige
toekomst, vrij van geweld tegen
vrouwen.
Het oranje uitlichten van een opvallend gebouw door overheden op 25 november is inmiddels
is een vast onderdeel van Orange
the World. Voorgaande jaren waren
dat bijvoorbeeld de Sfinx in Egypte, de Niagara Falls, de Brandenburger Tor en vele paleizen en presidentiële gebouwen.
In meer dan negentig landen laten
nationale, regionale en lokale overheden op die manier zien dat zij
zich willen inzetten tegen geweld
tegen vrouwen. Deze campagne,
waar meer dan 90 landen aan meedoen, eindigt op 10 december en
wordt gecoördineerd door UN Women. Het thema is dit jaar ‘Orange
the World: #HearMeToo.
De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat vrouwen zich overal
veilig en vrij kunnen voelen. Met
het steunen van deze wereldwijde actie wordt aandacht gevraagd
voor deze, vaak stille problematiek.
Burgemeester Frank Dales onder-
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tekende onlangs nog een intentieverklaring om de veiligheid van
vrouwen en meisjes in de openbare ruimte, het uitgaansleven en het
openbaar vervoer te waarborgen.
Ook is een enquête gestart waarin
vrouwen wordt gevraagd naar de
veiligheid voor vrouwen in Velsen.
Deze enquête is nog tot 31 december 2018 in te vullen op de websi-

te van Velsen.
De Orange the World campagne
levert een bijdrage aan de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 werden afgesproken in de Verenigde Naties. Doel 5 gaat specifiek
over het verbeteren van de mensenrechten en positie van vrouwen en meisjes, waarvan het stop-
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pen van sekse-gerelateerd geweld
een essentieel onderdeel is. Het
stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes vergt inspanning
op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Een belangrijke
stap hierin is bewustwording onder burgers over de aard en omvang van het probleem. (foto: Reinder Weidijk)
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Kerstactie Van der Valk, Telstar en de Jutter/de Hofgeest op herhaling
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Velsen-Zuid - Van der Valk
Taxiservice, Telstar en de Jutter/de Hofgeest zijn net als
vorig jaar op zoek naar een
gezin dat vlak voor de kerst
wel een opsteker kan gebruiken. Deze familie maakt
kans om op vrijdag 14 december als VIP uitgenodigd
te worden bij de voetbalwedstrijd Telstar-Jong PSV. Inclusief vervoer, matchdiner en
mooie plaatsen op de tribune!
,,Met het bijzondere verhaal
van vorig jaar in ons achterhoofd wilden we ook deze keer
iets speciaals doen voor een familie die een vervelende periode achter de rug heeft, het financieel lastig heeft of één van
de gezinsleden lange tijd heeft
moeten missen’’, aldus initiatiefnemer Hendrikjan van der
Valk.
Het doel is om een gezin uit
Velsen een leuke voetbalavond
te bezorgen met alles erop en
eraan. ,,We halen onze gasten
thuis op, trakteren ze op het
matchdiner in de businessclub
en zorgen er samen met Telstar
voor dat zij de beste plekken
op de tribune hebben. Daarnaast mogen zij de wedstrijdbal met handtekeningen van
alle spelers mee naar huis nemen.’’
Het idee van Van der Valk,
die tijdens de wedstrijd tegen Jong PSV wedstrijdspon-
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sor is, past goed bij het maatschappelijke karakter van Telstar. De club zet zich door de
verschillende activiteiten van
Telstar Thuis in de Wijk al jaren
in voor de lokale samenleving.
,,Wij waren meteen enthousiast toen Hendrikjan vroeg of
wij de actie weer wilde onder-

steunen’’, aldus commercieel
manager Natascha van Grinsven. ,,Ik weet zeker dat wij een
gezin net als vorig jaar een onvergetelijke avond kunnen bezorgen.’’
Kent u een gezin dat een gezellig avondje Telstar verdient?
Stuur dan een mail van maxi-

maal 200 woorden naar redactie@jutter.nl. Doe dit voor
maandag 10 december, zodat
de initiatiefnemers voldoende tijd hebben om alles te regelen.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
(foto:
1963-pictures.nl)
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Houtkachel aan?
Denk aan uw omgeving!
Met de koude dagen in aantocht gaan in
steeds meer huizen de open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels weer
aan. Deze kachels zorgen niet alleen
voor verwarming, maar geven ook sfeer
in huis. Echter kan stoken met hout voor
omwonenden hinder en gezondheidsklachten veroorzaken. Goed dus om verstandig te stoken met behulp van een
aantal stooktips.

Juiste kachel, schoonmaken, droog hout
Zorg voor de juiste grootte kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen.
Schoorstenen en rookkanalen moeten goed
zijn afgestemd met de haard of kachel. Het
is ook belangrijk dat u, tenminste één keer
per jaar, uw schoorsteen door een erkend
vakman schoon laat maken. Maak het vuur
aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes
en stook alleen droog, onbehandeld hout.
Stook niet bij windstil of mistig weer.
Frisse lucht, controleer de vlam
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar
gestookt wordt is belangrijk, net als volledige luchttoevoer tijdens het stoken. U kunt
dit zelf controleer door naar de kleur van
de rook en de vlam te kijken. En als laatste:
laat houtvuur vanzelf uitbranden. Door de

stooktips te volgen houdt u rekening met uw
buren en beperkt u overlast en gezondheidsklachten voor uw omgeving. Meer informatie over de tips kunt u vinden op www.rivm.
nl.
Gezondheidseffecten
Houtrook bevat ongezonde stoﬀen en draagt
bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft
informatie over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan houtrook. Ook
geven zij voorlichting over stoken met zo
min mogelijk overlast en eﬀect op uw gezondheid. Op www.ggdkennemerland.nl
vindt u meer informatie over gezondheidseﬀecten van houtrook.
Visie Luchtkwaliteit 2017–2021
De vier IJmondgemeenten werken sinds
2012 samen aan de verbetering van de
luchtkwaliteit. Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit is het platform Milieu
en Gezondheid waarin portefeuillehouders
gezondheid en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen
en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Afgelopen vier jaar werkte dit platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond en GGD
Kennemerland. Meer informatie vindt u op
www.odijmond.nl/luchtkwaliteit.

De toekomst van oud & nieuw
In Velsen genieten tienduizenden inwoners elk jaar op 31 december van oliebollen, champagne en vuurwerk. Dit
hoort bij de jaarwisseling. Oud & nieuw
is misschien wel één van de gezelligste
feesten van Nederland, maar het is ook
het onveiligste feest.

Tijdens de jaarwisseling zijn ieder jaar de
meeste gevallen van ernstig lichamelijk
letsel, openlijke geweldpleging, brandstichting en vernieling. Vaak in combinatie met het afsteken van vuurwerk op een
manier waar dit niet voor bedoeld is. Ondanks dat het de afgelopen jaren redelijk
rustig is, wil de gemeente Velsen met haar
inwoners in gesprek over het afsteken van
vuurwerk tijden oud & nieuw. Hoe kunnen we nu en in de toekomst de jaarwisseling gezellig én veilig met elkaar blijven
vieren?
Komende jaarwisseling verandert er niets

Voor alle duidelijkheid: in de gemeente
Velsen verandert de komende jaarwisseling niets. Net als altijd kan iedereen
dit jaar op 31 december tussen 18.00 uur
’s avonds en 2.00 uur ’s nachts vuurwerk

afsteken. Behalve natuurlijk binnen de
vuurwerkvrije zones zoals rondom scholen en kinderboerderijen.
Is een vuurwerkshow een goed idee?
Wat vindt u van het idee dat de gemeente
met de jaarwisseling een grote, professionele vuurwerkshow organiseert? Er zijn
een paar andere gemeenten die dit doen.
Dit heeft een positief eﬀect op de sfeer. De
ervaring is dat hier minder schade, minder overlast en ook minder gewonden zijn.
Een mogelijk idee is om een vuurwerkshow te combineren met vuurwerkvrije
zones en andere activiteiten zoals het optreden van een band en voorlichtingslessen op scholen. Hoe denkt u hierover?
Met respect in gesprek
Dit onderwerp roept emoties op. Er zijn
namelijk mensen die al het vuurwerk willen afschaﬀen. Maar er zijn ook mensen
die het liefst zelf vuurwerk afsteken. Laten we samen het gesprek aangaan! Wat
vindt u eigenlijk van dit onderwerp? U
kunt op onze website: www.velsen.nl en
via onze Facebookpagina een enquête invullen. (foto: gemeente Velsen)

Samenwerking met 155 voortgezet

Hulp aan ondernemers
Als alles goed gaat met u bedrijf, staat
iedereen in de rij. Maar gaat het minder,
dan staat u er als ondernemer vaak alleen voor. Daarom is 155 opgericht, onafhankelijk en deskundig. Zijn er momenten dat u zich afvraagt hoe het verder
moet? Is uw bedrijf in de kern gezond
maar hebt u last van gedoe? Hoe eerder u
hulp zoekt, des te groter de kans dat het
succes u weer toelacht.

De gemeente Velsen en het Instituut voor
het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) werken vanaf 2014 samen om ondernemers in
zwaar weer hulp te bieden. Via ‘155-Helpeen-bedrijf ’ hebben ruim 170 ondernemers
zich gemeld met een vraag om hulp. Deze
ondernemers zijn grotendeels afkomstig uit
de zakelijke dienstverlening en detailhandel. De hulp richt zich onder andere op bedrijfsvoering, commercie en ﬁnanciën.
Steun voor lokale ondernemers
Wethouder Marianne Steijn: “Wij vinden

het als gemeente belangrijk om onze lokale ondernemers te steunen waar mogelijk,
ook in moeilijke tijden. Met het continueren
van de samenwerking op het gebied van 155
kunnen we hiervoor blijven zorgen”.
Kosteloos advies
In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in
nood te laat hulp zoeken. Daarom zijn er een
website en een telefoonnummer waar ondernemers makkelijk om hulp kunnen vragen. De ondernemer kan daarna direct aan
de slag om samen met een adviseur van het
IMK naar oplossingen te zoeken.
Contact
Ondernemers kunnen contact opnemen
met een adviseur via 088 9990 155 of online
via www.155.nl. Op het 155-platform kunnen ondernemers anoniem en 24 uur per
dag, 7 dagen per week, terecht voor diagnose
en hulp. Ook zelfdiagnose is mogelijk door
middel van een online scan op de website.
(foto: gemeente Velsen)

Uit het college
• Samen met de politie in de IJmond heeft
gemeente Velsen afspraken gemaakt over
de aanpak van vuurwerkoverlast. De politie en de gemeentelijke buitengewoon
opsporingsambtenaren gaan gezamenlijk
surveilleren in de periode 15 december
2018 tot 15 januari 2019. Overlastplegers
tussen de 12 en 18 jaar worden doorgestuurd naar Halt. Daar krijgen ze een al-

ternatieve straf voor hun grensoverschrijdend gedrag. Deze straf bestaat uit een
aantal gesprekken, het aanbieden van excuses en het maken van een leeropdracht.
Meer informatie: www.velsen.nl/gemeenteraad. Klik op raadskalender > overzichten’ >
collegeberichten.
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Keurmerk Veilig & Schoon voor
zwembad De Heerenduinen
Zwembad De Heerenduinen in IJmuiden heeft in 2018 opnieuw voldaan
aan de eisen en normen van het landelijk Keurmerk Veilig & Schoon.
Om het keurmerk te krijgen, moeten
zwembaden in Nederland voldoen
aan gestelde wet- en regelgeving
voor zwembaden én aan extra kwaliteitseisen.

De Heerenduinen voldoet aan alle criteria van het keurmerk. De veiligheid en
hygiëne staan steeds voorop en iedereen
kan met een gerust hart elke dag komen
zwemmen. Het zwembad blijft natuurlijk hard werken om het keurmerk ook in
de komende jaren te behouden. Kijk voor
meer informatie op zwembadvelsen.nl.
(foto: gemeente Velsen)

Diplomazwemmen met Pieten!

Discozwemmen in teken van Sint
Op vrijdag 30 november is er discozwemmen in zwembad De Heerenduinen met als thema Sinterklaas. Kom je
ook? Het zwembad is helemaal in de
sfeer van Sint en Piet.

Op zaterdag 24 november hebben 48
kinderen afgezwommen voor het zwemABC in zwembad De Heerenduinen. Ieder
is geslaagd!

ga de Groot,Hania Wieteska,Ilse Ohm,Jaro
Kloos, Kane Lewis, Nikki Verhoogt,Quint
Christiaan Kerssens, Sara Souilmi, Shirley
Schipper,Victoria Anna de Heer, Asila Kat.

Diploma-zwemmen is altijd een groot feest,
maar deze keer was het extra bijzonder. Er
waren twee Pieten bij het afzwemmen. Ze
hebben samen met de afzwemmers van het
A-diploma gewatertrappeld, gezongen en
geholpen met het uitreiken van de diploma’s. Met de kinderen voor het B- en C-diploma zijn ze meegelopen op de muziek voor
het afzwemmen. Daarna werd het tijd voor
de Pieten om weer verder te gaan.

B-diploma: Benthe Marijke Vollebergh,
Bo Asante Kuipers, Dani Boogaard, Daniel
van de Konijnenberg,Demelchio Meghadi
Verbaan,Diesel Dean Bühl, Eliah Benjamin
Ackermann, Finz André Krab, Florian Otte,
Jolie Venhuis, Julia Rybialek, Kas Meinema, Lana Jayab, Lena Tadajewska, Marin
Kyara Kuiter, Noah Gerritsen, Sem Quakkelaar, Tess van Wetering, Zoë Elif Oguzberk,
Zoë Juuls Otte.

A-diploma: Ahmet Akkas,Amber Manon
van der Aa, Angelina Zwanenburg,Djono
Diroë, Dounia el Ouarti,Emiel Yael Huinin-

C-diploma: Jaana Fremeijer, Jan Parul, Jesko Westphal, Liz Lammen, Revi Schaap. (foto’s: gemeente Velsen)

Wie durft één van zijn schoenen achter te
laten bij de receptie? Het moet één van de
schoenen zijn die je aanhebt, je mag geen
extra schoenen meenemen. En wel nog een
liedje zingen, hé!
Het discozwemmen is speciaal voor kinderen van 6 t/m 14 jaar. Heb je nog geen
diploma en mag je nog niet alleen? Onder
begeleiding van een betalende volwassene
kunnen ook de kinderen zonder diploma
mee feesten!
Kom van 18.00 tot en met 21.00 uur met je
vriendjes en vriendinnetjes dansen, zingen en chillen. Onze DJ draait de leukste
muziek. Hier horen, net als bij een echte
disco, ook de nodige licht- en lasereffecten
bij. Alles is aanwezig voor een spetterende
avond.

Toegang: 6,10 euro. Kijk voor meer informatie op zwembadvelsen.nl.

De Hoeksteen wint zwaar bezet schooldamtoernooi
Maar liefst tien basisscholen, verdeeld over éénendertig teams, streden op woensdag 14 november
om de titel ‘beste damteam van de gemeente Velsen’. In een volle burgerzaal wist De Hoeksteen 2
uit Velserbroek na vier van de zeven rondes een
gat met de concurrentie te slaan, waarna het de
eerste plaats niet meer uit handen gaf

Zo werd in de zevende en laatste ronde titelverdediger Jan Campert uit Driehuis met succes onttroond.
Tweede werd Brederode Dalton 2 uit Santpoort-Zuid,
dat volledig uit meisjes bestond. De Toermalijn uit
Driehuis, dat tijdens de voorgaande toernooien ook
goed presteerde, werd ditmaal derde. De Pionier uit
Velserbroek trad met twee sterke teams aan, maar
kwam net te kort voor het podium en werd vierde en
vijfde. Titelverdediger Jan Campert werd uiteindelijk
zesde.
De beste scholen mogen zich nu op gaan maken voor
het Noord-Hollands kampioenschap en daarna wellicht de halve finale en finale van Nederland. (foto: gemeente Velsen)
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Orange the World

Engelmunduskerk kleurt oranje Herken de Japanse duizendknoop en geef hem aan!
De toren van de Engelmunduskerk Oud
Velsen in Velsen-Zuid is tussen zondag
25 november en maandag 10 december oranje verlicht. Dit om aandacht te
vragen voor ‘Orange the World’, de internationale campagne tegen geweld
tegen vrouwen. De kleur oranje staat
daarbij symbool voor de dageraad; een
zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen.

Wereldwijd verlicht
Het oranje uitlichten van een opvallend
gebouw door overheden op 25 november
is inmiddels een vast onderdeel van Orange the World. Voorgaande jaren waren dat
bijvoorbeeld de Sfinx in Egypte, de Niagara Falls, de Brandenburger Tor en vele
paleizen en presidentiële gebouwen. In
meer dan negentig landen laten nationale,
regionale en lokale overheden op die manier zien dat zij zich willen inzetten tegen
geweld tegen vrouwen. Deze campagne,
waar meer dan 90 landen aan meedoen,
eindigt op 10 december en wordt gecoördineerd door UN Women, onderdeel van
de Verenigde Naties. Het thema is dit jaar
‘Orange the World: #HearMeToo.
Velsen steunt deze actie
De gemeente Velsen vindt het belangrijk
dat vrouwen zich overal veilig en vrij kunnen voelen. Met het steunen van deze wereldwijde actie wordt aandacht gevraagd
voor deze, vaak stille problematiek.
Enquête
Burgemeester Frank Dales ondertekende onlangs nog een intentieverklaring om
de veiligheid van vrouwen en meisjes in

De Japanse duizendknoop is een uitheemse plant die in Nederland geen
natuurlijke ‘vijanden’ kent en daardoor
hard kan groeien (wel 10 centimeter
per dag!) en zich snel verspreidt. Daarmee verdringt hij andere planten waardoor de biodiversiteit verslechtert

bare ruimte. In de winter sterft de plant
bovengronds af, maar in de lente steekt hij
kleine rode blaadjes uit de grond. De stengels lijken op die van bamboe. In de zomer
kleuren de bladeren donkergroen.

De plant is supersterk (bij vochtig weer,
droogte, in de zon en in de schaduw) en
weet zelfs in straatverhardingen zijn weg
omhoog te vinden. De gemeente moet
deze plant daarom bestrijden.

De gemeente heeft al veel locaties in beeld
waar de duizendknoop groeit. Toch zijn
we blij als u het meldt als u de duizendknoop gezien denkt te hebben. Dat kan via
de app ‘Slim Melden Velsen’ die te downloaden is in de AppStore en Google Play of
natuurlijk per mail of telefoon.

U kunt de gemeente daarbij helpen door
het te melden als u de plant ziet in de open-

Foto links: Japanse duizendkoop in de
lente. Rechts zomer en herfst.

de openbare ruimte, het uitgaansleven en
het openbaar vervoer te waarborgen. Ook
is een enquête gestart waarin vrouwen
wordt gevraagd naar de veiligheid voor
vrouwen in Velsen. Deze enquête is nog
tot 31 december 2018 in te vullen op de
website van Velsen: https://www.velsen.
nl/hoe-veilig-is-velsen-voor-vrouwen en
op Facebook.
Nationaal moment
In Nederland vinden tussen 25 november
en 10 december verschillende activiteiten
plaats, waaronder een nationaal moment
op maandag 26 november om 18.30 door
Minister Sigrid Kaag. Zij zal dan het Binnenhof in Den Haag oranje doen kleuren.
(foto: gemeente Velsen)

Burgemeester op bezoek bij basisschool De Westbroek
Donderdag 22 november is burgemeester Frank Dales op bezoek gegaan bij basisschool De Westbroek
in Velserbroek. De school was één van de deelnemers
aan het Nationaal Schoolontbijt. De burgemeester
kreeg een rondleiding door de school en bracht aan
alle klassen een kort bezoek.

Na de rondleiding door de school kreeg hij een boek met
allerlei vragen van de kinderen. Op een paar vragen gaf
hij graag antwoord.
Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt schenkt voor het 16e jaar
aandacht aan het belang van een gezond ontbijt. Dit jaar
was het goede doel de stichting Kinderpostzegels. Veel
kinderen ontbijten niet of niet gezond. Het Nationaal
Schoolontbijt heeft de steun van het Voedingscentrum,
Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm
Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. (foto
Reinder Weidijk)

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

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.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 17 november tot en met
23 november 2018 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
Marktplein 52, herindeling winkel naar
winkel met 2 appartementen (20/11/2018)
19029-2018
Andromedastraat
7,
plaatsen
erker
(21/11/2018) 19213-2018
Herenlaan 1, slopen en oprichten woning
(21/11/2018) 18717-2018
Wijk aan Zeeërweg 194, wijzigen entree en
trappenhuis (22/11/2018) 19344-2018
IJmuiderstraatweg 47, interne verbouwing
en plaatsen opbouw (22/11/2018) 193492018
Industriestraat 24, verbouwen gebouw (intern, gevels, dakterras) (22/11/2018) 193912018

Mercuriusstraat 18, legaliseren dakkapel voorzijde woning (23/11/2018) 195802018
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0008, plaatsen blokhut
(17/11/2018) 18646-2018
Hoofdstraat 192 -194, kappen 4 bomen
(19/11/2018) 18730-2018
Paramaribostraat 54, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (19/11/2018) 18695-2018
Molenstraat 17, bouwen bijkeuken en 2 interne muurdoorbraken (20/11/2018) 190372018
J.T. Cremerlaan 17, kappen boom
(21/11/2018) 19234-2018
Duin- en Kruidbergerweg 66a, kappen 3 bomen (23/11/2018) 19571-2018
Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg ong. (Park Velserbeek Hertenkamp), plaatsen ooievaarsnest (rijksmonument) (21/11/2018) 192252018
Van Tuyllweg ong. (Park Velserbeek) (rijksmonument), kappen 30 bomen (21/11/2018)
19293-2018

Oostbroekerweg 17, uitbouwen restaurant
(22/11/2018) 19324-2018
Velserbroek
Engels Gras 60, plaatsen dakkapel (voorgevel) (23/11/2018) 19422-2018
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

nelen, plaatsen entreeluifel, veranderen
trappenhuis/liftschacht (verbreden, verhogen, gevelbekleding) (20/11/2018) 101412018
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velserbroek
Waterviolier 2 en 4, samenvoegen 2 woonwagenstandplaatsen (21/11/2018) 118572016
Ingekomen aanvraag evenementenvergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Westerduinweg 4, plaatsen tijdelijke kantoorunit (10 jaar) (23/11/2018) 121712018

IJmuiden
Kofferbakmarkt op, 20 april, 25 mei,15 juni,
13 juli,10 augustus, 21 september, 5 oktober
2019, van 09:00 tot 16:00 uur, locatie: Plein
1945 (21/11/2018) 19160-2018

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1B, gebruiken 4e verdieping
voor operatie- en verpleegkamers, plaatsen
luchtbehandeling ledreclame en zonnepa-

Snuffelmarkt, op 11 mei, 29 juni, 27 juli, 31
augustus, 28 september, 12 oktober 2019,
locatie: Lange Nieuwstraat (21/11/2018)
19163-2018

is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Surinamestraat 24, plaatsen dakopbouw
(21/11/2018) 15536-2018

Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:17

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 31, kappen 2 bomen
(21/11/2018) 15287-2018
Willem de Zwijgerlaan 34, kappen 4 bomen
(21/11/2018) 16934-2018

Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 2 december 2018 van
10:45 tot 12:30 uur, locatie: sportpark Groeneveen (start- en finishlocatie, route door
Santpoort en Bloemendaal) (19/11/2018)
14300-2018

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

IJmuiden
Rondweg 18, legaliseren interne verbouwing (20/11/2018) 5553-2018
Kennemerstrand 174, uitbreiden huidige strandpaviljoen en terras (20/11/2018)
11889-2018
Radarstraat 143-151 (project Parkzicht),
aanpassen kozijnen (21/11/2018) 157622018
Zeewijkplein 31, wijzigen voorgevel
(22/11/2018) 16318-2018
Wijk aan Zeeërweg 23, plaatsen verdieping op woning (22/11/2018) 128082018
Santpoort-Noord

Driehuis
Valeriuslaan 40, uitbouwen 1e verdieping en
plaatsen dakopbouw (21/11/2018) 160572018
Velserbroek
Waterdrieblad 29, vergroten 2e verdieping
(21/11/2018) 15853-2018
Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 33, kappen boom
(21/11/2018) 16752-2018

Kerstboomverbranding, op 9 januari 2019
van 18:30 tot 22:00 uur, locatie Hagelingerweg (ten westen van Welkoop) (23/11/2018)
12780-2018
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, van 6 tot 21 december
2018, locatie: nabij Bloemendaalsestraatweg 169A (23/11/2018) 15015-2018.

Ontwerpwijzigingsplan Trawlerkade 16 IJmuiden
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een wijzigingsplan vast te stellen
voor de locatie Trawlerkade 16 te IJmuiden.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt in het pand
Trawlerkade 16 te IJmuiden een seksinrichting mogelijk gemaakt. In het bestemmingsplan Havengebied IJmuiden is een
wijzigingsmogelijkheid opgenomen voor de
vestiging van maximaal 2 seksinrichtingen
in het plangebied van het bestemmingsplan
Havengebied IJmuiden. Op dit moment is

er geen seksinrichting in de gemeente. Met
dit wijzigingsplan wijzigt het college het bestemmingsplan zodat de vestiging van de
seksinrichting in het pand Trawlerkade 16
te IJmuiden planologisch mogelijk wordt
gemaakt.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het
perceel Trawlerkade 16 te IJmuiden.
Plan inzien
Het
ontwerpwijzigingsplan
(idn:
N L . I M R O.0 4 5 3 .W P 0 5 0 3 T R AW L E R -

KAD16-O001) ligt met ingang van 30 november 2018 gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage: Gemeentehuis, Dudokplein
1, IJmuiden, Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op
het ontwerpwijzigingsplan. Dit doet u door

een brief te richten aan: college van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden. Of via ro@velsen.nl. Onder
vermelding van “zienswijze wijzigingsplan
Trawlerkade 16, zaaknummer 17875-2018”.
Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke
postadres aan te geven. Voor het indienen
van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, telefoonnummer
0255-567200.

Mededeling
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 8 november 2018 vastgesteld:

- verordening Onroerende-zaak belastingen 2019
- verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
- verordening Hondenbelastingen 2019
- verordening Rioolheffingen 2019
- verordening Afvalstoffenheffing 2019
- verordening Precariobelasting 2019

- verordening Toeristenbelasting 2019
- verordening Watertoeristenbelasting 2019
- Legesverordening 2019
- verordening Marktgelden 2019
- verordening Standplaatsgelden 2019
- verordening Lijkbezorgingsrechten 2019
- verordening Parkeerbelasting 2019
- Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2019

Ter inzage
De tekst van verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is in te zien bij de balie van het stadhuis. De
verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de
gemeente Velsen
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Informatiebijeenkomst Startdocument Velserbroekse Dreef 10
Burgemeester en wethouders hebben het concept startdocument voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 vrijgegeven voor participatie. In dit kader wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

tingplein 58, Velserbroek) een informatiebijeenkomst georganiseerd. Iedereen is van
harte welkom. De avond start om 17.00 uur en
duurt tot 19.30 uur.

Aanleiding
Het merendeel van het perceel is braakliggend. De initiatiefnemer is voornemens om een appartementencomplex
te realiseren op deze locatie. De voorgestelde ontwikkeling
heeft tot gevolg dat de bestemming gewijzigd moet worden
van bedrijventerrein naar wonen. Daarnaast moeten de bestemmingen water en groen voor een deel gewijzigd worden
naar verkeer.

Startdocument inzien
Het concept startdocument ligt met ingang
van 29 november 2018 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, en in de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden.
Het document is ook online te raadplegen op
de website (www.velsen.nl/actueel/bestemmingsplannen).

De gemeente heeft een positieve grondhouding ten opzichte
van de voorgestelde ontwikkeling en maakt een startdocument als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling
waaraan de gemeente zijn medewerking wil verlenen. Het
startdocument vormt het uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan waarmee de ontwikkeling mogelijk
kan worden gemaakt. Het startdocument schetst de ruimtelijke kaders voor een dergelijke voorgenomen herontwikkeling, zodat duidelijk is binnen welke grenzen en voorwaarden de locatie kan worden ontwikkeld.
Ligging plangebied
De ontwikkellocatie ligt aan de ontsluitingsweg Velserbroekse Dreef en heeft hiermee een prominente positie.
Verder bevindt het zich aan de rand van bedrijventerrein
Broekerwerf en aan de entree van Velserbroek vanaf de
N208. De Velserbroekse Dreef vormt de scheiding tussen de
bestaande woonwijken met eengezinswoningen en het bedrijventerrein. De bedrijven in de nabije omgeving zijn veel-

al gerelateerd aan detail- en groothandel, aangevuld met enkele kantoren. De planlocatie draagt op dit moment verder
bij aan de scheiding tussen wonen en werken: de kavel van
circa 5.620m2 is op één woning na onbebouwd.
Informatiebijeenkomst
Woensdagavond 12 december wordt in het Polderhuis (Ves-

Reactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunt u een reactie indienen op het concept startdocument. Dit doet u door een brief
te richten aan: College van burgemeester en
wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
onder vermelding van “Reactie startdocument Velserbroekse Dreef ” en het nummer
19204-2018. Vergeet ook niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. U kunt uw reactie ook mailen naar ro@velsen.nl, onder vermelding van dezelfde gegevens.
Vervolg
In het eerste kwartaal van 2019 wordt het concept startdocument Velserbroekse Dreef 10 inclusief reacties ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Informatiebijeenkomst Startdocument Missiehuis
gen.

Burgemeester en wethouders hebben het concept startdocument voor de locatie Missiehuis, Driehuizerkerkweg 123, vrijgegeven voor participatie. In dit kader
wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst wordt woensdagavond 19 december in het Missiehuis georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. De
avond start om 17.00 uur en duurt tot 19.30
uur.

Aanleiding
Eind 2017 is na jaren van leegstand het voormalig Missiehuis in Driehuis per openbare inschrijving verkocht. De
nieuwe eigenaar is voornemens op deze locatie voornamelijk woningbouw te realiseren (in de kapel eventueel andere functies, omdat de kapel moeilijk geschikt is te maken
voor woningbouw) en heeft de gemeente gevraagd om hier
medewerking aan te verlenen. Het college staat positief tegenover herontwikkeling van de locatie. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken moet de huidige bestemming
‘maatschappelijke doeleinden’ hoofdzakelijk worden gewijzigd naar de bestemming ‘wonen’. Dit startdocument is het
startpunt om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan. In het document worden namelijk de ruimtelijke kaders beschreven die gelden bij herontwikkeling van de
locatie.
Ligging plangebied
De locatie Missiehuis ligt aan de zuidwestrand van dorpskern Driehuis. Op het parkachtige terrein staat het in opdracht van de Missionarissen van het Heilig Hart gebouwde Missiehuis uit 1924. Hieraan vast gebouwd is een
lagere zuidvleugel met koppaviljoen (stalgebouw) en een
kapel uit 1928. Verder bevinden zich op het terrein een eenlaags gebouw met werkruimtes (circa 1990), een drielaags
legeringsgebouw (circa 2000) en een tweetal bunkers uit de
Tweede Wereldoorlog. Een deel van het terrein wordt als
parkeerterrein gebruikt. Aan de voorzijde (westen) van het
huidige plangebied bevindt zich de Driehuizerkerkweg met
tegenover het Missiehuis de lintbebouwing met vrijstaande

Startdocument inzien
Het concept startdocument ligt met ingang
van 29 november 2018 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, en in de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden.
Het document is ook online te raadplegen op
de website (www.velsen.nl/actueel/bestemmingsplannen).

particuliere woningen. Aan de zuidzijde wordt de locatie ingesloten door de Wolff en Dekenlaan, waar zich de sportvelden van RKVV Velsen en enkele appartementencomplexen
van vijf bouwlagen bevinden. Aan de noordzijde wordt het
gebied begrensd door de Nicolaas Beetslaan en de Duin
en Kruidberg mavo. Ten oosten van het Missiehuis ligt de
nieuwbouwlocatie Nieuw Velserduin. Hier wordt woningbouw gerealiseerd, met direct langs de grens van de locatie
twee appartementengebouwen van eveneens vijf bouwla-

Reactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunt u een reactie indienen op het concept startdocument. Dit doet u door een brief
te richten aan: College van burgemeester en
wethouders, Postbus 465 1970 AL IJmuiden
onder vermelding van “Reactie startdocument Missiehuis” en het nummer 19198-2018. Vergeet ook
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. U kunt uw
reactie ook mailen naar ro@velsen.nl, onder vermelding
van dezelfde gegevens.
Vervolg
In het eerste kwartaal van 2019 wordt het concept startdocument Missiehuis inclusief reacties ter besluitvorming
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kapmelding
Aan de Marconistraat 34 in IJmuiden wordt
een boom gekapt. Het gaat om een Iep. Deze

boom is in slechte staat.

Aan de Roos en Beeklaan t.h.v. nr. 47 in Santpoort wordt een boom gekapt. Het gaat om

een Iep. Deze boom is in slechte staat.
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Vergadering gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 6 december 2018
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum en
de zalen van deze sessies. RTV Seaport zendt de sessies
vanuit de raadzaal uit op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567251 of via de
mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp,
naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt
dan nog contact met u op.
Agenda
14 15 november 2018

08

8 februari 2018

08 29 november 2018
Verantwoording
woonruimteverdeling corporaties

Wonen in Velsen 2017
De woningcorporaties monitoren jaarlijks de ontwikkelingen op de huurwoningmarkt in de gemeente Velsen. Zij
doen dit via de gegevens uit het woonruimteverdeelsysteem Wonen in Velsen. Dit gaat onder andere over kenmerken van de huurwoningvoorraad en woningzoekenden,
verhuringen en wachttijden voor de verschillende sociale
huurwoningen. De woningcorporaties lichten de gegevens
over 2017 aan de raad toe en beantwoorden zo nodig vragen
hierover.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

meente. Het Treasurybeleid geeft kaders voor handelingen
bij het aantrekken en verstrekken van geldleningen om het
gemeentelijk beleid te financieren.
Het Afwijkingenbeleid geeft kaders in welke gevallen overschrijdingen van de begroting toegestaan zijn en achteraf
goedgekeurd moeten worden door de raad.
De nota Borgstellingen en verstrekken van leningen geeft
kaders voor het verstrekken van borgstellingen en gelleningen bij het ondersteunen van rechtspersonen om hun maatschappelijke doelstellingen te ondersteunen.
Rooswijkzaal: 19.30 – 21.00 uur

Veiligheidsplan
Voor de veiligheid in Velsen is nieuw beleid opgesteld,
waarmee flexibel kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in Velsen. Tijdens de
sessie zal via een korte presentatie worden toegelicht welke verbeteringen met het Veiligheidsplan worden beoogd.
Daarnaast zal ingegaan worden op wat de aandachtspunten
voor 2019 zijn en wordt de relatie tussen het lokale en regionale veiligheidsbeleid in beeld worden gebracht.
Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

Collegeprogramma 2018-2022 ‘Velsen komt naar je
toe’
Op 13 november is het collegeprogramma 2018-2022“Velsen komt naar je toe!” door het college gepresenteerd. Het
collegeprogramma is een uitwerking van het raadsakkoord
van 5 juli 2018 dat door de raad is vastgesteld. Raad en college willen graag in gesprek over de ambities en voornemens in dit collegeprogramma en willen – in de aanloop
naar de Perspectiefnota 2019 – het politieke debat voeren
over de inhoud op basis van het raadsakkoord en het collegeprogramma. Ook willen raad en college het hebben over
de wijze waarop het samenspel met de samenleving en tussen raad en college vormgegeven kan worden.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur

Financiële kadernota’s
Deze drie nota’s geven het kader waarbinnen het college
uitvoering kan geven aan het financieel beleid van de ge-
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Kansloze nederlaag in Kerkrade

Clinic voor kwetsbare kinderen

Verdediger Jasper van Heertum scoort verrassend tweemaal

Telstar boekt eerste ‘Brabantse zege’
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Verhaallezing op 2 december

‘Altijd een goed gesprek’
Bloemendaal - De donkere dagen voor kerst. Veel mensen vinden dit een lastige tijd.
Te weinig daglicht, te veel ‘verplichte’ feestdagen. Tótdat je jezelf een ‘schop onder de kont’
geeft en tot actie komt. Dan
kan deze wintertijd een bijzonder warm tintje krijgen. Het toverwoord is hierbij contact. Jezelf bekwamen om spontaan en
onbevangen contact te maken
met anderen. Zelfs als je denkt
dat dit in jouw situatie onmogelijk is. Als je eenmaal de geheimen van oprecht en geïnteresseerd contact maken kent, overwin je onzekerheid en kan iedere menselijke verbinding warm,
betrokken, gezellig en soms

ook intens worden. Echt contact breekt harten open, laat
ogen glanzen en geeft een gevoel van betekenis te zijn. Of het
nu om vreemde mensen, kennissen, familie of relaties gaat:
als je weet hoe je het ijs kunt
breken, open je harten. Ontdek
de geheimen en je zult versteld
van jezelf staan!
Carmen de Haan organiseert op
zondag 2 december van 14.00
tot 16.00 uur weer een verhaallezing over dit thema. Locatie:
St. Raphaёlkerkje, Popellaan 1
in Bloemendaal. Bijdrage 9 euro inclusief koffie/thee/fris en
schrijfgerei. Reserveren is niet
nodig. Zie ook www.carmendehaan.nl of bel 023-5261144.

Nieuwe uitstraling, vertrouwd gezicht

Erik Baalbergen legt wekelijks
een typisch IJmuidens beeld
vast, naar aanleiding van de
actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of
gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden.
Deze week aandacht voor de
Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden.

IJmuiden kent diverse organisaties die zich met vrijwilligers inzetten voor het welzijn van dieren.
Voorbeelden zijn de Dierenambulance, het Reddingsteam Zeedieren Velsen en het Kerbert Dierentehuis. Een iets minder bekende,
niek zat al jong in mijn vingers en maar minstens net zo belangrijke
daarom koos ik voor een bouw- organisatie is de Stichting Zwerfkundige en vervolgens voor een katten Havengebied IJmuiden.
werktuigkundige opleiding’’, aldus Van oudsher trok het IJmuider haVan Drunen. ,,Na uiteenlopende vengebied veel katten aan, vooral
stages bij grote aannemers startte omdat er ‘verse’ vis te krijgen was.
ik als Vakman Werktuigkunde mijn Rond de vishallen en schepen kreloopbaan. Zo heb ik onder meer gen de katten de vis als het ware
het onderhoud aan grote instal- opgediend, in de vorm van visaflaties binnen de gezondheidszorg val en via de pufbakken. Visvergedaan. Intussen volgde ik aller- werkende bedrijven lieten katten
lei avondopleidingen en werden rondlopen om de muizen weg te
mijn kennis en ervaring steeds houden. Helaas bleek het havenbreder. Maar al ben ik breed ge- gebied ook een dumpplaats te
specialiseerd, ik ben precies en zijn voor huiskatten die na jaren
geen opdracht is mij te klein. Of van huiselijk leven werden afgeik nu een dakraam inbouw of een dankt, omdat ze overtollig, ziek
druppende kraan verhelp, wie mij of te duur werden. Op straat verinschakelt kan erop rekenen dat ik wilderen katten snel en kunnen ze
kwaliteit lever.” (foto: aangeleverd)

Ronald van Drunen kiest
voor onafhankelijkheid
Velserbroek - Ronald van Drunen heeft met al zijn bouwkundige ervaring de stap gewaagd:
sinds kort is hij onafhankelijk specialist voor renovatie, onderhoud
en timmerwerken. De afgelopen
twaalf jaar heeft de Velserbroeker
als zelfstandige deel uitgemaakt
van een overkoepelende organisatie. In die periode heeft hij in
Velsen en omgeving een goede
naam opgebouwd als nauwkeurig uitvoerder van projecten voor
woon- en werkruimtes. ,,Nu is het
tijd om als zelfstandige ook helemaal op eigen benen te staan”,
zegt Van Drunen.
Bij het bespreken van offertes vragen cliënten hem vaak ‘Kom jij
echt zelf?’ Misschien heeft dit mede zijn keuze voor de toekomst
bepaald? Van Drunen: ,,Eigenlijk
wel, want ja, ik kom altijd zelf het
werk doen. Ik denk namelijk graag
met de mensen mee over ontwerp
en planning en ik vind niks leuker dan ervoor te zorgen dat hun
wensen zowel technisch als esthetisch goed worden uitgevoerd. Ik
lever nu eenmaal graag oplossingen die goed én mooi zijn.”
Worden in het logo drie specialisaties naar voren geschoven, Van
Drunen heeft er meer: van installatiewerken, elektrotechniek en
cv-installaties tot en met tegel- en
loodgieterswerkzaamheden. Hoe
is hij zo’n all-round vakman geworden? ,,Het gevoel voor tech-

Gratis thuiszorgpakket
Univé en Zilveren Kruis
Velsen - ViVa! Ledenservice, onderdeel van ViVa! Zorggroep,
heeft voor haar leden collectieve afspraken gemaakt bij Univé
en Zilveren Kruis. De inhoud van
de pakketten en de kortingen
zijn deze maand weer bekend gemaakt. Nieuw voor aankomend
jaar is dat beide zorgverzekeraars
nog meer vergoeden vanuit de
gratis aanvullende thuiszorgpakketten. Deze pakketten zijn exclusief voor leden van ViVa! Ledenservice, die een aanvullende
zorgverzekering afsluiten.
In zo’n gratis thuiszorgpakket zit
bijvoorbeeld een extra vergoe-

ding voor cursussen zoals (kinder-) EHBO en valpreventie. Maar
ook extra vergoeding voor hulp
bij mantelzorg, (loop)hulpmiddelen, 100% vergoeding voor professionele alarmopvolging en
nog veel meer. De vergoedingen
verschillen per verzekeraar.
Als lid van ViVa! Ledenservice
krijgt u dus én het gratis aanvullend thuiszorgpakket én korting
op de basisverzekering en de
aanvullende verzekeringen, varierend van 5% tot 10%. Aansluiten
bij ons zorgcollectief is simpel:
kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice of bel 088-9958822.

voor overlast zorgen.
Het havengebied mocht dan wel
een viswalhalla lijken, dat was het
zeker niet. “Huiskatten” hebben
immers verzorging nodig, vooral
als ze gewond of ziek zijn en ouder worden. Medio jaren tachtig van de vorige eeuw trok een
groep medewerkers van dierenhulpdiensten zich het lot van deze zwerfkatten aan. Zij begonnen vrijwillig in hun vrije tijd met
het bijvoeren van katten. Af en
toe werden katten gecastreerd
om groei van de kattenpopulatie
te voorkomen. (Niet alleen katers
maar ook poezen worden ‘gecastreerd’, waarbij de voortplantingsorganen operatief worden verwijderd.)
Via een oproep voor ‘voederhulpen’ sloot de toen kersverse IJmuidense Marya Dekker zich in 2001
als vrijwilligster aan. Marya werkte parttime en besloot als dierenliefhebster zich in haar vrije tijd in
te zetten voor de zwerfkatten. Een
jaar later nam zij de coördinatie op
zich. De verzorging van de katten
in de vorm van bijvoeren, castraties en soms noodzakelijke gebitsanering kost veel geld. Om donaties en sponsoring goed te regelen richtte Marya in 2004 de Stichting Zwerfkatten Havengebied
IJmuiden op.
In de loop der jaren is de kattenpopulatie in het havengebied flink
gekrompen. ‘Verse’ vis is er voor de

katten nauwelijks meer te krijgen.
Veel vis wordt tegenwoordig diepgevroren aan land gebracht. Daarnaast wordt vanwege milieuregels
visafval in afgesloten bakken verzameld. Helaas is er nog wel veel
werk voor de volledig op vrijwilligers draaiende stichting. Vijftien
vrijwilligers verzorgen zo’n 150
katten. Door weer en wind maken zij dagelijks rondes door het
havengebied, waarbij ze de katten voeren en verzorgen en de
schuilhokken schoonhouden en
voorzien van warme dekens. Elke kat is bekend en heeft een eigen naam. Als er een nieuwe kat
op het ‘haventoneel’ verschijnt
wordt eerst bekeken of het niet
gewoon een weglopertje is. Zieke katten, ‘sociale’ katten en moederloze kittens worden verzorgd
in de professionele kattenopvang
bij Marya thuis. Marya is 7 dagen
per week 24 uur per dag in touw
voor de katten, en is al 15 jaar niet
op vakantie geweest… De verzorging kost naast tijd ook veel geld.
De stichting ontvangt geen subsidies en draait volledig op giften en
sponsoren. Zie www.zwerfkattenijmuiden.nl voor meer informatie over de stichting en de mogelijkheid voor het steunen van dit
goede werk!
Op de foto poseren vier vrijwilligsters Alie, Annie, Irma en Lida bij
enkele van de ‘havenkatten’ aan
de voet van de vuurtoren.

Stichting Citymarketing opgericht
tijdens drukbezochte bijeenkomst
IJmuiden - Vorige week dinsdagavond is in het Thalia Theater met meer dan 85 aanwezigen teruggekeken op de citymarketingactiviteiten in 2018.
Belangrijk onderdeel van het
programma was de oprichting
van de Stichting Citymarketing, dat de promotie van Velsen heeft overgenomen van de
gemeente en Bureau Buhrs uit
Amsterdam.

Het nieuwe bestuur heeft een
jaarplan ingediend met daaraan
gekoppeld een subsidieverzoek.
Jeroen Verwoort, wethouder van
onder meer toerisme en economische zaken, kon een mooie
boodschap voor het nieuwe bestuur brengen.
De ingediende subsidieaanvraag
van 200.000 euro ter dekking
van het jaarplan 2019 is namelijk
goedgekeurd. Ook overhandigde

Verwoort het bedrijvenmagazine. IJmuiden waar door een gros
aan ondernemers de IJmond als
werklocatie wordt aangeprezen.
Het bestuur van de Stichting Citymarketing bestaat uit Bas Kuntz
(voorzitter), Henriette van Westerhoven (vice-voorzitter/secretaris), Tjeerd de Kort (penningmeester), Fabienne Hendricks,
Ineke van der Geest en Jan Hinloopen. (foto: Mark Sassen)
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Sint feestelijk onthaald in Velsen

Velsen - Zaterdagmiddag deed
Sinterklaas Driehuis, Santpoort,
Velserbroek en Velsen-Noord
aan. In Driehuis ging het dak
van de Engelmunduskerk eraf
tijdens een muzikale show met

medewerking van de Pietenband, Danceworks, het duo Nina en Fred en dansschool Michelle. Sinterklaas en zijn Pieten waren zeer onder de indruk. In Santpoort-Noord werd Sint en zijn ge-

volg ontvangen door enthousiaste kinderen met hun ouders en
grootouders die hem luidkeels
Sint toezongen. Na een tocht
door de Hoofdstraat beklommen
Sint en zijn Pieten de spiksplin-

ternieuwe muziektent op het
Broekbergerplein. Ook in VelsenNoord kreeg de goedheiligman
een feestelijk onthaal. (foto’s: RTV
Seaport/Ton van Steijn en Rianne
Vriesema)

Sherpa’s gaan weer
kerstbomen verkopen
Santpoort-Zuid - De sherpa’s van
scoutinggroep St. Radboud gaan
weer kerstbomen verkopen. Ook
dit jaar hebben de meiden prachtige Nordmann-sparren in de aanbieding.
De bomen hebben verschillende maten en kosten tussen de 10
en 50 euro. De opbrengst wordt
net als voorgaande jaren gebruikt
voor de avontuurlijke expeditie.

De bomen worden verkocht op
de vrijdagen 30 november en 7 en
14 december van 17.00 tot 21.00
uur, de zaterdagen 1, 8, en 15 december van 10.00 tot 17.00 uur en
de zondagen 2, 9, en 16 december van 10.00 tot 17.00 uur. Locatie: de blokhut aan de Middenduinerweg 74 in Santpoort-Zuid.
Meer weten? Bel 06-28048281
(Femke). (foto: aangeleverd)

Houtkachel aan?
Denk aan uw omgeving!

Repair Café
Velserbroek
Velserbroek - Vrijdag 30 november is er weer een Repair Café in
Velserbroek. U kunt met spullen
langskomen die stuk zijn. Denk
aan elektrische apparaten, meubels, rollators of kleding. Ook is er
deze keer speciale aandacht voor
fietsverlichting. U kunt met u fiets
langskomen en de vrijwilligers
controleren of maken uw fietsverlichting. Altijd handig in deze
donkere dagen!
Het Repair Café wordt van 14.30
tot 16.30 uur gehouden in De
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227
in Velserbroek. De koffie staat
klaar!

KNRM Reddersgala levert hoogste
bedrag in historie op: 845.649 euro
Noordwijk/IJmuiden - Het jaarlijkse KNRM-benefietgala, waar
ruim 500 gasten aanschoven
in Grand Hotel Huis ter Duin in
Noordwijk, heeft een totaaldonatie van 845.649 euro opgeleverd.
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij besteedt het
geld aan investeringen die de veiligheid van de ruim 1.300 vrijwilligers ten goede komen.
De galagasten kregen niet alleen
een uitgebreid menu en entertainment voorgeschoteld, maar maakten ook uitgebreid kennis met de
KNRM. Aan het einde van de avond
overhandigde Huis ter Duin-di-

recteur Stephan Stokkermans de
cheque met de opbrengst van
de avond aan Rutger van Slobbe,
voorzitter van de KNRM.
Het resultaat van de avond werd
voornamelijk bepaald door de
tafelverkoop aan uiteenlopende bedrijven en particulieren, die
de KNRM een warm hart toedragen. Door een veiling en een loterij werd op de avond zelf de opbrengst nog verder verhoogd.
’s Middags maakte een deel van
de galagasten ook écht kennis
met de KNRM door mee te doen
aan een oefening op zee, met vier
reddingboten en een helikopter. ’s

Avonds waren er onder meer optredens van de Marinierskapel, Edsilia Rombley en cabaretier Brigitte Kaandorp.
De KNRM staat 24 uur per dag gereed om hulp te bieden op zee.
Ruim 1.300 professioneel opgeleide vrijwilligers bemannen de moderne reddingboten. De KNRM
komt jaarlijks ruim 2.000 keer in
actie, waarbij ruim 3.000 mensen
worden geholpen of gered. De
Redding Maatschappij ontvangt
geen overheidssubsidie en bestaat
al sinds de oprichting in 1824 uitsluitend van vrijwillige bijdragen.
(foto: KNRM)

Boekje over vuurtorens van IJmuiden
IJmuiden - Deze week verschijnt
het boekje De vuurtorens van
IJmuiden, een uitgave van Historische Kring Velsen. Het is een
prachtig vormgegeven boekje met 24 bladzijden in een stevige omslag. De auteur is Peter
Kouwenhoven. De geschiedenis van beide gietijzeren vuurtorens wordt uitvoerig beschreven
aan de hand van bestektekeningen, foto’s in kleur en zwart-wit

en topkaarten vanaf de bestektekeningen uit 1877 tot heden.
Het boekje staat vol met wetenswaardigheden: het ontsteken van de lichten op 19 februari 1879, alle verbouwingen
die sindsdien aan de torens gepleegd zijn, het inkorten van de
buitentoren in 1909, en het verplaatsen van de buitentoren (40
meter zuidwaarts) vanwege het
wijzigen van de vaarroute na

de verlenging van de pieren in
1967.
Interessant is te weten dat het
verwijderde deel van de buitentoren een nieuwe bestemming
op Vlieland heeft gekregen. Alles bijeen een zeer interessant
boekje dat door veel Velsenaren
gewaardeerd zal worden. Het
boekje is te koop bij de Velsense boekwinkels voor de prijs van
7,50 euro. (foto: aangeleverd)

IJmond - Met de koude dagen in
aantocht gaan in steeds meer huizen de open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels weer
aan. Deze kachels zorgen niet alleen voor verwarming, maar geven ook sfeer in huis. Echter kan
stoken met hout voor omwonenden hinder en gezondheidsklachten veroorzaken. Goed dus om
verstandig te stoken met behulp
van een aantal stooktips.
Zorg voor de juiste grootte kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen. Schoorstenen en rookkanalen moeten goed zijn afgestemd met de
haard of kachel. Het is ook belangrijk dat u, tenminste één keer
per jaar, uw schoorsteen door een
erkend vakman schoon laat maken. Maak het vuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes
en stook alleen droog, onbehandeld hout. Stook niet bij windstil
of mistig weer.
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt is belangrijk, net als volledige luchttoevoer
tijdens het stoken. U kunt dit zelf
controleer door naar de kleur van
de rook en de vlam te kijken. En
als laatste: laat houtvuur vanzelf
uitbranden. Door de stooktips te

volgen houdt u rekening met uw
buren en beperkt u overlast en
gezondheidsklachten voor uw
omgeving. Meer informatie over
de tips kunt u vinden op www.
rivm.nl.
Houtrook bevat ongezonde stoffen en draagt bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft informatie over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan
houtrook. Ook geven zij voorlichting over stoken met zo min mogelijk overlast en effect op uw gezondheid. Op www.ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie over gezondheidseffecten van
houtrook.
De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012 samen aan de
verbetering van de luchtkwaliteit. Initiatiefnemer van de Visie
Luchtkwaliteit is het platform Milieu en Gezondheid waarin portefeuillehouders
gezondheid
en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Afgelopen vier jaar
werkte dit platform nauw samen
met Omgevingsdienst IJmond en
GGD Kennemerland. Meer informatie vindt u op www.odijmond.
nl/luchtkwaliteit.

Vol programma met meer dan dertig muzikanten

Tribute Full Count voor overleden
zangeres Natascha bijna uitverkocht
IJmuiden - Aan het muzikale
eerbetoon aan de overleden
zangeres Natascha Klobedanz,
komende zaterdag in het Thalia Theater, werken meer dan
dertig muzikanten mee. Het
wordt een vol programma dat
direct om 20.00 uur begint en
even na middernacht zijn finale kent waarbij iedereen op het
podium staat. Er is nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar via www.fullcount.nl.
Bij binnenkomst in het Thaliatheater speelt het semi-akoestische kwartet Drie Vierkante Meter in de foyer. Rond kwart voor
negen start in de zaal het voorprogramma: een gelegenheidsband onder leiding van Thijs
Huijbens, waaraan tien muzikanten hun medewerking verlenen.
Om half tien begint Full Count
aan zijn eerste van twee uitgebreide sets, waarbij diverse zangers, gitaristen en blazers het
podium betreden die in de afgelopen elf jaar wel eens met de
band en Natascha hebben gespeeld.
Niet alleen alle muzikanten, ook
het Thaliatheater, het geluidsbedrijf, Korf catering en andere leveranciers werken vrijwel belangeloos mee om de opbrengst

van de avond zoveel mogelijk
ten goede te laten komen aan
de spaarrekening voor het achtjarige dochtertje van Natascha.
Bij de entree staat een bus voor
extra donaties, die ook kunnen
worden overgemaakt aan NL74
INGB 0009 6738 56 (t.a.v. GJA
Huijbens i.z. Natascha). Er is nog
een beperkt aantal toegangskaarten à 7,50 euro te koop via
www.fullcount.nl en www.thaliatheater.nl
De deelnemende muzikanten
zijn Mark Sassen, André Berger,
Rob Versteege, Christiaan de

Bouter, Thijs Huijbens, Willem
Abelen, Arthur Alphenaar, Boaz
van Willigenburg, Noach Meged,
Koen van der Wel, Eline Schmidt,
Carolien Goeman, Celeste Villar,
Bart Gerrits, Nancy Zandbergen,
Maurice Busby, Edwin Duineveld, René Zaal, Ineke Wentink,
André Berger, Jaap Oudendijk,
Gert-Jan Zwanenburg, Joanna
Bridge, Edwin van Vliet, Christiaan de Bouter, Fred Witteman,
Mees Witteman, Jasper Swank,
Jolanda Zwanenburg, Marja Berger, Peter Oudendijk en Gertjan
Huijbens. (foto: aangeleverd)
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Americo weer op stal bij
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Afgelopen weekend hebben de pieten Americo
weer in zijn vertrouwde stal gezet
bij Hippisch Centrum Velsen. Alle kinderen zijn dan ook welkom
om wat lekkers te brengen voor
lieve paard van sinterklaas.
Na de intocht van de Sint en zijn
Pieten werd zondag 25 november
de laatste springcompetitie van
dit jaar georganiseerd. In de rubriek 20-40 op stijl voor de jongste ruiters. Werd knap eerste Anneroos de Regt met de leuke pony Zorro.
Nathalie Koolen werd tweede
met de pony UK en Sterre de Niet
behaalde de derde prijs.
In de 20-40 cm rubriek met barrage werd Sterre de Niet fraai eerste met Leo. Op de tweede plaats
Nathalie Koolen met UK en Sem
Verhaar mocht de derde prijs in
ontvangst nemen.
Daarna volgde de 40-60 cm rubriek. Het was een zeer geslaagde en gezellige middag. De eerste
plaats was voor Rosalie Spruitenburg met Teddy. Het paard Lukas met Nicky van der Putten werd
knap tweede en Yasmin Pool en
Leo behaalde de derde prijs.
In de rubriek 60-80/80-100 cm op
stijl mocht Sharita Lowies de eerste prijs in ontvangst nemen. Da-

nielle de Beurs werd tweede met
Montreux en Tara Lindenberg
derde.
Tot slot werd ook in rubriek met
barrage, Sharita Lowies eerste
met Beaujolais, Danielle de Beurs
tweede en Sylvie Webbe fraai derde met het paard Ufo.
Zondag 2 december a.s. vanaf
15.00 uur ontvangen wij Sinterklaas en zijn Pieten. Vanaf 14.00
zijn er gezellige Sinterklaas spellen in de binnenmanege. (foto:
aangeleverd)

Fairtrade Fairkoop bij
basisschool Parnassia

Santpoort-Noord - Groep 8 van
basisschool Parnassia opent 7 december de deuren van wereldwinkel De Fairkoop. Anna vertelt: ,,Vanuit het klaslokaal zien we
het hospice De Heideberg. Omdat ons klaslokaal er aan vast zit,
vinden we het leuk om geld voor
het hospice in te zamelen. Vorig jaar heeft De Heideberg van
het geld dat groep 8 heeft opgehaald een overdekte fietsenstalling laten maken.’’ Lotte vult aan:
,,We hebben fairtrade-producten ingekocht bij de Fair Gifts &
Goodies, de wereldwinkel in Beverwijk, zoals bijvoorbeeld Tony’s Chocolonely in diverse smaken, mooie kaarsen, leuke sleutelhangers, potloden in de vorm van
boomstammetjes. Ook zijn er vrolijke wenskaarten, peper- en zoutstelletjes en nog veel meer. Zelf
hebben we tasjes beplakt met ons
logo, om de gekochte spullen aan
de klant mee te geven.’’
De openingstijden van De Fairkoop zijn vrijdag 7 december van
13.30 tot 15.00 uur, elke ochtend
van 8.15 - 9.00 uur (met uitzondering van dinsdag 11 december),
elke middag van 14.15 tot 15.00
uur (m.u.v. de woensdagen en

Winterreise en
Folkmusic in
klassiek jasje
Santpoort-Noord - Op vrijdag
30 november om 20.00 uur wordt
Schuberts Winterreise uitgevoerd
door de pianist Patrick Hopper en
de bariton Joost van Tongeren.
Deze cyclus, een meesterwerk,
bevat de meest huiveringwekkende liederen, geschreven aan
het eind van zijn heel korte leven.
In 2006 maakten Patrick Hopper
en Joost van Tongeren hun debuut in ‘t Mosterdzaadje. Eveneens met de Winterreise. Voor
uitvoerders en luisteraars een
muziekwerk waar je steeds verder in groeit. De Duitse bariton
Dietrich Fischer-Dieskau hem wel
acht keer op! Het geeft aan dat
het een werk is waarmee je nooit
klaar bent. Het verhaal is niet zo
ingewikkeld: Door liefdesverdriet
gaat een jongeman te voet op
reis. Een tocht vol ontberingen,
zelfmedelijden, kou en bevroren
tranen. Zijn eenzaamheid en uitIJmuiden - Ronald Engelhart heeft twee weken geleden zijn aquariumwinkel Aqua Natura geopend. De eindelijk de verzoening met zijn
winkel telt meer dan 150 verschillende vissoorten em verkoopt alles voor het aquarium. Ronald voegt lot kan begrepen worden als de
eraan toe dat het aantal vissoorten nog oploopt tot circa 250. In de winkel staan meer dan 100 zoewa- levensweg van de mens. Stond
teraquariums gevuld met tropische vissen en chicliden. U bent van harte welkom in de warme, huiselijke ook op de Hart en Ziellijst in de
sfeer waarmee de winkel is ingericht. Het gespecialiseerde team van Aqua Natura staat 7 dagen per week top genoteerd.
voor u klaar. Doordeweeks van 10:00 tot 18:00 uur en zaterdag en zondag van 10:00 tot 17:00 uur. Kom ge- Folkband aeLiXihr is op zondag
zelligs langs voor een praatje of advies op maat. Het adres is Kromhoutstraat 56 in IJmuiden. (foto: de Jut- 2 december om 15.00 uur te gast
ter/de Hofgeest)
in ‘t Mosterdzaadje. De musici, de
blokfluitiste Wendy Wouters, de
violist Jurgen Houwers en de gitarist Onno de Weerd vonden elkaar in de folkmusic met zijn
mooie melodieën, bijzondere akkoorden en ritmes. Een stijl die
ruimte geeft aan hun passie voor
het componeren en improviseren. Het repertoire van deze folkband omvat inmiddels vele eigen
composities en West-Europese
traditionals uit het Noordzeegebied in dynamische en kleurrijke
arrangementen. Soms zo aanstekelijk dat je bijna niet op je stoel
kunt blijven zitten.
Jurgen Houwers speelt viool in
de meest uiteenlopende muziekstijlen, van klassiek tot rock. Hij
schrijft liedjes, dirigeert koren,
zingt in een barbershop-kwartet en geeft overdag muziekles
op verschillende scholen. Onno
de Weerd is werkzaam als uitvoerend musicus en arrangeur, zowel
solistisch als met zijn folk-ensemble aeLiXihr en diverse andere
ensembles. Wendy Wouters heeft
haar eigen lespraktijk en geeft
daarnaast regelmatig workshops
blokfluitensemble.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. Toegang
vrij, een bijdrage in de onkosten
wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Aqua Natura nieuw in Kromhoutstraat

maandag 17 december), woensdagochtend van 8.15 tot 9.00 en
van 11.45 tot 12.45 uur. Donderdag 13 december is er koopavond
van 19.15 tot 20.30 uur en dinsdag 18 december koopavond van
19.00 tot 20.00 uur. De winkel bevindt zich in Basisschool Parnassia,
Wulverderlaan 3, in het bijgebouw IJmuiden - Het beste vuurwerk
van groep 8 (naast hospice De Hei- haal je natuurlijk bij de echte
expert. En dat is volgens velen
deberg). (foto: aangeleverd)
uit de regio Hermans Marine
in IJmuiden. Al jaren weet men
dat aan de Middenhavenstraat
98 het grootste assortiment uit
Kennemerland wordt verkocht.
Het vuurwerk is reeds via online te bestellen: www.hermansmarine.vuurwerkexpert.nl
toegang is gratis. Na de dienst
wordt er een collecte gehouden Veiligheid staat bij Hermans Mariter bestrijding van de onkosten. ne voorop. Er loopt dan ook kunDaarna is iedereen welkom in de dig verkooppersoneel rond, dat
Goede Herderzaal om elkaar on- de klanten van goed advies kan
der het genot van een glaasje voorzien. Behalve het knalvuurwijn nader te ontmoeten. (foto: werk doet vooral het siervuurwerk het bij de mensen goed.
aangeleverd)

Vuurwerk van Hermans Marine
nu al online te bestellen

Caroldienst in
Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Zaterdag 8 december wordt in de Engelmunduskerk in Oud-Velsen de traditionele Christmas Caroldienst gehouden. Een afwisselend samenspel
van lezingen uit de bijbel, carols,
gemeentezang, gebeden en orgelspel, naar het Engelse voorbeeld van een ‘Festival of Lessons
& Carols’.
Het met een aantal gastzangers
versterkte Engelmunduskoor zal
onder leiding van dirigente Philien Schouten behalve vertrouwde carols als ‘Once in Royal David’s City’ en de ‘Echocarol’ ook
een aantal wat minder bekende
kerstliederen als ‘The Advent carol’, ‘Still, still, still’ en ‘I wonder as
I wander’ ten gehore brengen.
Daarnaast is er samenzang door
alle aanwezigen. Het hoofdorgel
wordt bespeeld door Jaap Haringa. De organiste Agnes van Bekkum uit Bloemendaal bespeelt
het koororgel en de piano.
De dienst begint om 16.30 uur.
De kerk gaat om 16 uur open. De

Ze zijn populair en steeds meer
mensen steken dit tijdens oud
en nieuw af. Bij Hermans Marine wordt verder kindervuurwerk
verkocht. Op online kan men alvast een kijkje nemen wat er allemaal aan vuurwerk te verkrijgen
is bij Hermans Marine.
Het assortiment is zeer uitgebreid zoals flowerbeds (fire box,
thunderking, killer bee, star selection), cakeboxen (blinking sky,
tokyo gold, extreme pine, extreme spirit, sky blaster, magnum
stargazer), knalvuurwerk (kanonslag, bazooka’s, black bullut, super boiler) en cakes (pandora,
gladiator, the astronaut, thunderbolt, doom). Maar ook zijn er

verschillende soorten vuurpijlen,
vuurwerkpakketten, single hots,
fonteinen, grondvuurwerk en
kindervuurwerk. Voorts kan men
een speciale vuurwerkbril - onder het kopje ‘veiligheidsartikelen’ - aanschaffen en ook dit is via
online verkrijgbaar. Bij de bestellingen van het vuurwerk, kun je
direct online betalen. Dit gebeurt
o.a. met iDeal.
Hermansmarine is gevestigd
aan de Middenhavenstraat 98 in
IJmuiden, telefoon 0255-512963.
Zie ook www.hermansmarine.
vuurwerkexpert.nl. Op de foto: eigenaar Robin Hermans van
Hermans Marine. (foto: Rodi Media)

Gezond snoepen met goede vetten
IJmuiden - Op zaterdag 1 december zal Karin Brugman,
coach van het leeftijdstijlprogramma De Eetlijn, aanwezig
zijn in DA drogisterij Ritskes,
aan de Frans Naereboutstraat
66 in Ijmuiden. De dag zal in het
thema staan van goede vetten.
U kunt komen proeven van de
heerlijke gezonde ( chocolade)
hapjes, die gemaakt zijn met gezonde vetten en er wordt uitgelegd waarom goede vetten belangrijk zijn. U bent van harte

welkom voor een gratis bodyscan, die informatie geeft over
de samenstelling van uw lichaam: vetpercentage, percentage spierweefsel, gezondheidsleeftijd, vochtpercentage en
buikvet. Bent u benieuwd hoe
gezond uw lichaam is, kom dan
de bodyscan in de winkel doen.
Verder kunt u vragen stellen
over voeding en zijn er recepten beschikbaar van de gezonde hapjes. Zie ook www.viakaterina.nl. (foto: aangeleverd)

Sinterklaasloop
Santpoort-Noord - Zondag 2
december kan jong en oud weer
meedoen met de super gezellige Run2Day Sinterklaasloop. De
1,2 km jeugdloop (t/m 12 jaar)
is op en rond de baan van Suomi en start om 10.45 uur. Samen met de Zwarte Pieten zingen en dansen de kinderen zich
warm. De allerjongsten rennen
over de finish met papa of mama
aan de hand. De prijsuitreiking
is na de start van de 5 en 10 km.
Het startschot van de 5 en 10 km
Run2Day Sinterklaasloop klinkt
om 11.00 uur. Het parcours loopt
langs de rand van de prachtige
Kennemerduinen. Zie ook www.
avsuomi.nl.
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nuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider,
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228.

▲

4 DECEMBER

29 NOVEMBER

30 NOVEMBER

Buitenplaats Beeckestijn. Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro per persoon.

Buitenplaats Beeckestijn. Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. ToeErik van Muiswinkel met ‘De Opgang 2 euro per persoon.
lossing in vijf bedrijven’ in KenneExpositie ‘Tussen Kunst en Kerst’ mer Theater Beverwijk, 20.15 uur.
in Raadhuis voor de Kunst, Toren- (Foto: Kees van Til)
straat in Velsen-Zuid. Tot en met
2 december van 13.00 tot 17.00 The BlueBirds, Elske DeWall,
Krystl & Rachèl Louise in Stadsuur.
schouwburg Haarlem, 20.15 uur.
Kerstbomen te koop bij scoutinggroep St. Radboud aan de
Middenduinerweg in SantpoortZuid van 17.00 tot 21.00 uur. Ook
de vrijdagen 7 en 14 december.
Op de zaterdagen 2, 9 en 16 december van 10.00 tot 17.00 uur.

Castle Christmas Fair in en rond
Slot Assumburg te Heemskerk
tot en met 2 december. www.
castlechristmasfair.nl. (Foto: Bertil van Beek)
Voorlichtingsbijeenkomst:
werken en leren in de zorg van
19.00 tot 21.00 uur bij UWV Werkbedrijf, Zijlsingel 1 in Haarlem.
Organisatie: Infopunt Zorg en
UWV. Info en aanmelden: aanmeldingen@vbzkam.nl of 023-53
22 151.

Repair Café van 14.30 tot 16.30
uur in De Hofstede, Alette Jacobsstraat 227 in Velserbroek.

(afbeelding:
29 en 30aangeleverd)
november 2018
Onderwijstoneel
speelt
Aanvangstijd 19:30
uur‘Kijk
eens
verder dan je neusVelsen
lang is!’
Stadsschouwburg
in Stadsschouwburg Velsen. AanKaarten
à uur.
8,00 verkrijgbaar bij de
vang
19.30
Stadsschouwburg Velsen of
via www.stadsschouwburgvelsen.nl
Telstar-Almere
City FC. Aanvang
20.00 Regie:
uur. Loulou Rhemrev

Rayen Panday schuwt geen enkel onderwerp in Kennemer Theater Beverwijk, 20.30 uur. (Foto: Jeroen Les). Ton Kas staat deze avond in de grote zaal van dit
theater maar deze voorstelling is
uitverkocht.

2 DECEMBER
Lezing met als thema: ‘Stupor Mundi: Keizer Frederik II Hohenstaufen (1194-1250) door drs.
Flip Hammann in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.

Leonie Meijer & band in Kennemer Theater Beverwijk, 20.30 uur.
(Foto: Arnold van der Horst Fotografie)

1 DECEMBER

(foto: Ton van Steijn)
Run2Day Sinterklaasloop. Start
vanaf de baan van atletiekvereniging Suomi. Zie ook www.avsuomi.nl

Wandelen met 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
Kledingbeurs bij Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden van 13.30 ot
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer.
Meer informatie: 0255-510652.

Velserbroek - Zondag 16 december verzorgt het Chr. Mannenkoor IJmuiden om 15.00 uur een
kerstoptreden met samenzang in
kerkelijk centrum Het Kruispunt
in Velserbroek. Op het programma staan veelal bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland. Een aantal liederen wordt
gezamenlijk met de aanwezigen
gezongen. Soliste Cora Glas, Peter Bontje (piano) en Teun Zondag (orgel) verlenen hun medewerking aan het concert. Dominee Marianne Vonkeman zal een
korte meditatie houden. De muzikale leiding is in handen van de
dirigent Ary Rijke. De toegang is
gratis. Wel wordt tijdens het programma, ter bestrijding van de
onkosten, om een financiële bijdrage gevraagd. Kerkelijk centrum Het Kruispunt is gevestigd
Seven Drunken Nights, The op het Zonbastion 3 in VelserStory of the Dubliners in Stads- broek (tegenover het winkelcenschouwburg Haarlem, 20.15 uur. trum). (foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)
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.

Choreograe: Sebastiaan ten Kortenaar

5 DECEMBER
(foto: aangeleverd)
Introductie-avond bij Odd Fellows, Stationsweg 95 VelsenZuid. Aanvang vanaf 19.30 uur.
Onderwijstoneel speelt ‘Kijk
eens verder dan je neus lang is!’
in Stadsschouwburg Velsen. Aanvang 19.30 uur.
‘IJmuiden wat vertel je me nou’
in De Brulboei, Kanaalstraat 166
IJmuiden. De film Pieter Willemoes’ wordt gedraaid. Aanvang
20.00 uur.
Twee cello/piano duo’s in De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Aanvang 20.00 uur.
Cabaret: Kirsten van Teijn met
de premiëre van haar voorstelling ‘Nobel’ in Stadsschouwburg
Haarlem, 20.15 uur.

Het Groot Niet Te Vermijden
in Kennemer Theater Beverwijk,
20.15 uur. (Foto: Jan-Willem Bullee)

De Partizanen met lachwekkende sketchshow in hoog tempo
in Kennemer Theater Beverwijk,
20.30 uur. (Foto: Roger Cremers)

(foto: aangeleverd)
Winterreise met Joost van Tongeren (bariton) en Patrick Hopper (piano) in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra- (afbeelding: aangeleverd)
Bijbeltis, bijdrage in de onkosten wen- Openingsceremonie
jaar 2019. Opening door Mgr. Dr.
selijk.
J.W.M. Hendriks. Hoofdspreker
Klaverjassen bij Stormvogels, Prof. Dr. P.J. van Midden. OnderZuiderkruisstraat IJmuiden. Aan- werp lezing: ‘Groeien in de Bijbel’.
Na de ceremonie koffie met wat
vang 20.00 uur.
lekkers. Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. Aanvang
11.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn. Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro per persoon.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’, ’Opstand in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’. Drie speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.
Winterfair in café De Griffioen,
Hof van Holland van Theater Frans Naereboutstraat 9 IJmuiKwezel; muziektheater op loca- den. Van 19.30 tot 23.00 uur. Toetie ter gelegenheid van Haarlem gang gratis.
Viert Cultuur, 20.00 uur in NoordHollands Archief, Jansstraat 40 in Thalia Theater: Tribute Full
Haarlem. Voorstelling door Haar- Count, eerbetoon aan overleden
lemse kunstenaars i.s.m. studen- zangeres Natascha Klobedanz.
ten van de opleiding Artiest van Programma met meer dan 30
het Nova College. Speciale gast: muzikanten. Aanvang 20.00 uur.
oud-burgemeester Bernt Schnei- Kaarten via www.fullcount.nl of
ders. Ook te zien op zaterdag 1 www.thaliatheater.nl
december (20.00) en zondag 2
december (15.00 uur). Info: www. Haarlemsche Tooneel Club
kwezel.nl, www.haarlemviertcul- speelt ‘Kerstpakket’ in het Kraaktuur.nl. (foto: aangeleverd)
theater, Nic. Beetslaan 5 in Driehuis. Aanvang 20.15 uur.
Zingend naar de Kerst, concert
met koor- en samenzang met King Lear door Theatergroep
christelijk mannenkoor Eben-Ha- Maastricht in Stadsschouwburg
ezer uit Katwijk en organist Jan Haarlem, 20.15 uur.
Rozendaal. Aanvang 20.00 uur in
de Vredevorstkerk, Laan der Ne- Sven Ratzke brengt avond vol
derlands 152 in Beverwijk. Kaar- vuur, drama en muziek in Philharten: www.zingenenzo.com.
monie Haarlem, 20.15 uur.

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
0255-522330.

Sinterklaasloop voor jong (2,3
of 4,1 km) en oud (4,1, 10,1 of 15
km) bij AV Castricum vanaf de atletiekbaan aan de Zeeweg. Start
10.15 en 10.45 uur. Aanmelden:
www.avcastricum.nl. (Foto: Nico
Lute)
Buitenplaats Beeckestijn. Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro per persoon.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’, ’Opstand in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’. Drie speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.

6 DECEMBER

Koffieochtend in Bibliotheek VelZee- en Havenmuseum IJmui- serbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
den open van 13.00 tot 17.00 SOS Wijkteam is aanwezig voor
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in de nodige vragen.
IJmuiden’, ’Opstand in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’. Drie speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.
Kerststallententoonstelling in
de Mariakerk, Rijksstraatweg 355
in Haarlem. Van 14.00 tot 16.00
uur.
Rondleiding door huis en tuinen van Buitenplaats Beeckestijn.
Aanvang 14.00 uur. Deelname 7
euro p.p. Aanmelden via info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl
Symphonie Atlantique speelt
in de Oude Kerk, Kerkplein 2 in
Spaarndam om 15.00 uur. Zij spelen werken van Mozart en Paganini. Toegang aan deur 12,50 euro. Online reserveren 10 euro.
Meer info: www.vriendenoudekerk.nl

3 DECEMBER
Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17, SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 mi-

Mannenkoor
IJmuiden zingt
kerstliederen in
Het Kruispunt

Man gewond bij
schietincident

Beverwijk - Maandagavond raakte een 23-jarige Beverwijker ernstig gewond bij een schietincident op de Beatrix de Rijkstraat
in zijn woonplaats. De politie is
op zoek naar getuigen van het incident of naar personen die iets
kunnen verklaren over betrokkenen of de aanleiding hiervan.
De politie is bereikbaar op 09008844. Anoniem bellen kan ook via
0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Omstreeks 22.00 uur kreeg
de politie melding dat er geschoten zou zijn op de Beatrix de
Rijkstraat. Ter plaatse trof de politie het slachtoffer. Hij verklaarde zijn auto in de straat te hebben geparkeerd. Toen hij uit was
gestapt kwam van achteren een
bromfiets aangereden. Op de
bromfiets zaten twee personen.
Een van hen schoot op het slachtoffer, die gewond raakte. De politie heeft een onderzoek in de omgeving ingesteld. De verdachten
werden daarbij niet aangetroffen.

Rondleiding
Beeckestijn

Velsen-Zuid - Zondag 2 december is het weer mogelijk een boeiende rondleiding mee te maken
door het huis en de tuinen van
Koffieochtend in Bibliotheek Vel- Buitenplaats Beeckestijn in Velsen, Dudokplein IJmuiden van sen-Zuid. Ervaar of de tuinen
10.30 tot 12.00 uur. (Foto: Pixa- klaar zijn voor de winter in debay)
ze laatste rondleiding van 2018.
De rondleiding begint om 14.00
Rouwspreekuur in de rouwhuis- uur. Deelname bedraagt 7 euro
kamer Alice Loeters persoonlijke per persoon. Aanmelden kan via
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan de website of via info@buiten12 Santpoort-Noord van 11.00 tot plaatsbeeckestijn.nl. (foto: aange12.00 uur.
leverd)

Haarlem zingt naar de Kerst
met Christelijk Mnnenkoor David
uit Lisse in de Pelgrimkerk aan de
Stephensonstraat hoek Pijlslaan
in Haarlem, 20.00 uur. Info: www.
zingenenzo.com.
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VSV wint en verliest

Velsen en Boshuizen delen punten
Zondag ontving Velsen mede
koploper Boshuizen uit Leiden,
een team dat het prima doet in
de eerste klasse A. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte in
acht genomen wegens het overlijden van de oud-Velsenleden
Jaap Tromp en Pierre Rijerse.
Boshuizen en Velsen gaven elkaar vanaf het eerste fluitsignaal
niets toe en het was meteen een
spannend gevecht en dat bleef
het. Het wachten was op de eerste mogelijkheid en die was uiteindelijk voor Velsen: doelman
Jean Marc Antersijn stopte het
schot van Patrick Castricum. Aan
de andere kant haalde Younes
Seghrouchni uit. Jesper Gutteling
lag in de weg. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en vooralsnog gaven de defensies geen
krimp. Voor de doelverdedigers
voorlopig weinig kans de handen
te warmen. Na een half uur probeerde Remco van Dam het maar
eens van afstand maar de bal ging
hoog over. Angelo Beck liep vervolgens in de weg na een inzet uit
een hoekschop voor Boshuizen.
Het bleef een vermakelijke wedstrijd ondanks het nog geringe
aantal kansen. Beide teams gingen volop voor de winst en dat leverde de nodige vrije trappen op.
Af en toe liepen de emoties aan
beide kanten wat hoog op maar
scheidsrechter Jeroen Koene behield het overzicht en bluste een
paar brandjes voordat die uit de
hand konden lopen.
Na de thee bleken de zenuwen
wat meer onder controle en was
alle aandacht voor het vervolg
van de wedstrijd. Giovanni Dors
kogelde naast en Patrick Castricum even later net over na een
prima voorzet van dezelfde Gio-

vanni. Velsen had nu het initiatief
en Boshuizen moest ver terug ook
al omdat de gasten nu werden
vastgezet voor ze een goede combinatie konden opzetten. Een vrije
schietkans voor Bastiaan Scholten
verdween over de lat en ook Zeno
van Ooijen miste nauwkeurigheid
na voorbereidend werk van Jesper Gutteling en Marc Kloosterboer. Boshuizen kon hier nu weinig tegenover stellen maar probeerde wel via snelle combinaties op het middenveld een gaatje te vinden. Elke keer waren de
middenvelders van Velsen net
weer iets eerder bij de bal zodat
de aanval vroegtijdig werd onderbroken. De meeste kansen waren

voor het steeds beter voetballende Velsen: Marc Kloosterboer probeerde het via een acrobatische
omhaal ( bijna een Luuk de Jongetje) en gaat nog even oefenen.
Even later sprintte Marc Tommy
Sinteur eruit. Patrick schoot vervolgens over bij de iets te scherpe voorzet vanaf de achterlijn. Na
een half uur had Velsen op voorsprong moeten komen. Zeno van
Ooijen pikte de bal op aan de zijlijn, verschalkte zijn tegenstander, sneed naar binnen en testte
doelman Jean Marc Antersijn in
de korte hoek. Met een uitstekende redding hield deze zijn ploeg
overeind. Velsen bleef het beste
van het spel houden maar bleef

wel attent op de uitvallen van de
bezoekers. Zo moest Mischa Plug
nog even de bennen stekken om
aanvaller Rayson Koeiman onschadelijk te maken maar over het
algemeen kwamen de aanvallers
nu niet verder dan de rand van
het stafschopgebied. In de slotminuten kreeg Velsen nog een vrije
trap te nemen net buiten de zestien. Zou Giovanni Dors hetzelfde geluk hebben als vorige week
bij Hoofddorp? Helaas, doelman
Jean Marc Antersijn kon zijn inzet
keren. En zo eindigde deze spannende wedstrijd zoals het begon.
Boshuizen mocht daar het meest
tevreden over zijn. (foto: Frans van
der Horst)

Stormvogels snoept Kagia punten af
Op sportpark Zeewijk heeft een
hardwerkend Stormvogels koploper Kagia uit Lisserbroek haar
eerste puntenverlies toegebracht: 1-1.
Over de hele wedstrijd had het
team van trainer Sjaak Lettinga
optisch het iets betere van het
spel, maar in vergelijking tot de
laatst gespeelde wedstrijd tegen
Kon.HFC miste de IJmuidenaren
duidelijk power in de voorhoede.
In die wedstrijd scoorden Etkin Zivkara en Gregory van Nieuwkoop
ieder tweemaal, maar beide spelers ontbraken nu bij de aanvallers:
Zivkara stond met een enkelblessure langs de kant en Van Nieuwkoop verhuisde naar het centrum
van de verdediging omdat Rowan
van Eijk nog steeds geblesseerd is.
Omdat beide verdedigingen heel
sterk voor de dag kwamen, wer-

den beide doelmannen de hele wedstrijd niet al te veel op de
proef gesteld. De veel scorende
(13 doelpunten) Kagia-spits Thijs
van der Schinkel werd het hele
duel door de IJmuidense verdediging aan banden gelegd.
De eerste kans van de wedstrijd
was in de derde minuut voor
Kagia. Op rechts werd Pascal Timmermans mooi vrij gespeeld en
vanaf 9 meter trachtte hij met een
diagonale pegel doelman Germain Ebbeling het nakijken te geven, maar met een katachtige reactie ranselde sluitpost de bal uit
het doel. Het duel bleef snel over
en weer en waarbij Stormvogels
vooral uit hoekschoppen heel gevaarlijke situaties voor het doel
van het team van trainer Rene Ras
creëerde.
Licht tegen de verhouding in nam
Kagia in de 32ste minuut de lei-

ding. Rens Lamboo mocht vanaf
pl.m. 30 meter op rechts een directe vrije schop nemen en zijn diagonale keiharde schot vloog keihard in de korte hoek het IJmuidense doel in: 1-0. De Stormvogels-verdediging (totaal verkeerd
opgesteld) en vooral doelman Ebbeling gingen bij deze openingstreffer niet vrijuit.
De tweede helft was een kopie van
het eerste part. Na een kwartier
was Roy Hogewoning van Kagia
bij een van de weinige kansen de
weg kwijt door in kansrijke scoringspositie te staan finaal over de
bal te trappen.
In de 83ste minuut besloot Van
Nieuwkoop de verdediging met
de nodige risico’s te gaan verlaten om zijn falende aanvallende
collega’s een handje te gaan helpen en met succes! Een verre pass
van achteruit van Joshua Jansen

werd met het hoofd van Thomas
Scholten verlengd om vervolgens
in bezit te komen van Van Nieuwkoop. Op een heel mooie en subtiele manier werd de bal door Van
Nieuwkoop aangenomen, zijn tegenstander subliem uitgespeeld
en op magnifieke wijze werd de
bal uit een moeilijke hoek diagonaal met heel veel precisie in het
vijandelijke doel gedeponeerd:
1-1.
Na dit doelpunt werd het duel rustig uitgespeeld. Stormvogels heeft
duidelijk laten zien dat het na de
treurige oktobermaand (2 punten
uit 4 wedstrijden) gelukkig weer
op de goede weg is. Dit was overigens de eerste wedstrijd van de
tweede periode.
Zaterdag a.s. staat in Nieuw Vennep de wedstrijd tegen FC VVC op
het programma. Aanvang 14.30
uur.

De zondag 1 van VSV kreeg koploper IVV op bezoek en legde een
puike wedstrijd op de mat, maar
had weer eens de pech dat de
scheidsrechter een achteraf cruciale fout maakte waardoor er geheel onterecht werd verloren. De
zaterdag 1 moest van uit bij THB
winnen en deed dat met verve
waardoor de aansluiting met de
top weer een feit was.
IVV trof in VSV een tegenstander die erop gebrand was om
zich richting de middenmoot te
begeven want de huidige positie op de ranglijst is ver beneden
hun stand. VSV heeft alleen al weken lang de pech dat de arbitrage keer op keer faalt, waardoor
zij steeds weer met lege handen
staan. VSV was vanaf het begin
van de wedstrijd de bovenliggende partij en het was aan IVV niet
af te zien dat zij de ranglijst aanvoerden. Bij een kopduel tornde
Twan de Zwart, met zijn armen
recht naar beneden, hoog boven
zijn tegenstander uit. Deze maakte zich daarbij slim klein, waardoor dezelfde Twan tijdens het
neerkomen over de verdediger
heen dook. Als je dan als scheidsrechter voor een overtreding fluit
dan verwacht je dat die aan de
VSV-er toekomt, maar tot ieders
verbazing kreeg IVV een vrije trap
vlak voor de 16-meter lijn. Deze
werd via de rug van een VSV-verdediger van richting veranderd
en belandde daardoor pardoes
in het doel (0-1). Dit was weer
een fikse domper en er restte VSV
niets anders dan aanvallen, waardoor IVV nauwelijks meer aan
bod kwam.
In de tweede helft drong VSV nog
sterker aan, waarbij Malcolm Meijer een ware plaag voor de verdediging was. VSV mist echter een
echte afmaker en dat was in deze
wedstrijden ook weer het geval,
want van de zeker drie 100% kansen werd er niet één benut. In de
slotfase speelde VSV alles op al-

les en kreeg daarbij de deksel op
de neus toen IVV in de laatste minuten een tegenaanval succesvol
uitcounterde (0-2).
Daarna was er bij de achterlijn
van IVV nog een opstootje, na
een overtreding van Danny de
Jong en waarbij de tegenstander daarop verhaal ging halen.
De scheidsrechter stond er bij en
keek er naar, wachtte af tot het
geheel was gesust, beëindigde
vervolgens de wedstrijd en hield
de kaarten op zak. Ook in de bestuurskamer werd er na afloop
nergens over gerept, maar zowel
VSV als IVV keken bij thuiskomst
verbaasd op toen bleek dat er op
het wedstrijdformulier drie rode
kaarten stonden vermeld. VSV en
IVV gaan dan ook beiden in beroep over deze vreemde gang
van zaken.
De zaterdag 1 was wel succesvol
en startte gelijk goed nadat Retch
Brouwer al na 8 minuten de score openbrak (1-0). THB kwam echter goed terug en scoorde halverwege de eerste helft de gelijkmaker, VSV moest daardoor weer op
jacht naar de voorsprong gaan
en kwam vlak voor rust met een
doelpunt van Max Hummel weer
op voorsprong (1-2). Na de rust
herhaalde hij dit kunststukje nog
een keer, zodat daarmee de 1-3
overwinning over de streep werd
getrokken. As zaterdag staat de
topper tegen AC Amsterdam
op het programma, die tweede staan. Als VSV deze wedstrijd
winnend weet af te sluiten, dan
komt de tweede plaats weer in
het zicht en doen zij tevens goede zaken in de strijd om de tweede periode. AC Amsterdam kan
bij winst afstand nemen van de
concurrenten om de strijd voor
de felbegeerde tweede plaats,
die automatisch recht op de nacompetitie geeft. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een
mooie pot voetbal op sportpark
De Hofgeest.

IJmuiden wint van HFC
De wedstrijd tegen Kon. HFC
was er één zoals IJmuiden
ze allemaal hoopt te spelen:
veel kansen creeëren en weinig weggeven.
Het was dan ook dik verdiend
dat IJmuiden op een 0-1
voorsprong kwam via Bob
Schol. De tweede helft was
zeer degelijk en strak. Floyd
Hille maakte van een meter of 25 de 0-2 en daarmee
werd de wedstrijd in het slot
gegooid.

IJmuiden speelde de wedstrijd simpel uit en konden
met 3 punten naar IJmuiden
vertrekken.
Zaterdag speelt IJmuiden om
14.30 uur thuis tegen HYS. Bij
de wedstrijd worden de nieuwe tenues voor het eerst aangetrokken worden, waar in
de week erna de hele club erin gaat lopen. De nieuwe tenues zijn mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer,
Winsys en sportcafé Nol.

SVIJ-trein dendert gewoon door
SVIJ heeft zijn ongeslagen status ook het afgelopen weekend doorgezet door in het uitduel met nummer laatst UNO
uit Hoofddorp uitermate eenvoudig met 1-8 te winnen.
Hiermee blijven de IJmuidenaren op de derde plek staan
en blijven zij koploper Olympia Haarlem op gepaste afstand volgen.

paal terecht maar spits Alex Barzilay was er als de kippen bij om
de voorsprong binnen te glijden. Even later was Raphael Fraser met een fantastische uithaal
in de kruising, verantwoordelijk
voor de 0-2.
SVIJ was oppermachtig en UNO
kon dan ook alleen toekijken
toen Alex Barzilay uit een hoekschop boven iedereen uitkwam
en de 0-3 binnen kopte. Ook de
Zaak was het voor SVIJ om scher- derde treffer van Alex Barzilay
per aan de wedstijd te beginnen mocht er wezen. Uit een mooie
dan vorige week tegen Vogelen- lange crossbal van Patrick Bruizang. Dit gebeurde dan ook. Al nink knikte hij de 0-4 binnen.
na een paar minuten werd Pa- Een eigen goal van UNO en de
trick Bruinink in het vijandelijk alerte Richard van Vondelen verzestien meter gebied aange- grootte de marge uiteindelijk tot
speeld, zijn inzet kwam op de zes. Hierna kreeg SVIJ wel een

tegenslag te verwerken aangezien Wago Matitaishvilli een rode kaart ontving en UNO hierna
gelijk toesloeg met een knap afstandsschot. Met een 1-6 voorsprong ging de formatie van Peter Barzilay dus aan de thee.
Na rust was het duidelijk dat
SVIJ de wedstrijd met tien man
rustig wilde uitspelen en voorzichtig de focus al te richten op
de belangrijke wedstrijd van
een week later. Leon Plug, Richard van Vondelen en Mitchell
Bruinink werden uit voorzorg
gewisseld en maakten plaats
voor Gillian Chen, Jari Dikker en
Nick Vader. Nick Vader maakte
na zijn invalbeurt na een snelle
omschakeling ook de 1-7 voor

SVIJ. Even later raakte diezelfde
Vader lelijk geblesseerd aan zijn
enkel en kon niet verder waardoor SVIJ de wedstrijd uiteindelijk met negen man moest uitspelen. Jari Dikker zette tien minuten voor tijd desondanks de
uiteindelijke eindstand van 1-8
op het scorebord.
Trainer Peter Barzilay was na de
wedstrijd duidelijk. ,,Ondanks
de ruime overwinning baal ik
van de rode kaart en de zware
blessure die we opliepen. Volgende week wacht thuis op Zeewijk namelijk met HBC een traditionele lastige wedstrijd op
ons. Om de druk op de bovenste
twee ploegen te houden zullen
we ook deze moeten winnen.”

St. Radboud komt
langs met kerststukken
Santpoort - De jongens van de
RA159 van St.Radboud gaan op
vrijdagavond 7 en zaterdag 8 december weer met z’n allen de
straat op om kerststukjes bij u
thuis te brengen. Met deze jaarlijks terugkerende actie verkoopt
deze speltak in en nabij Santpoort kerststukjes. Alle jaren maken de jongens van de RA159 zelf
kerststukjes. Deze scoutinggroep
is al jaren actief bezig met acties
om geld in te zamelen voor hun

groep. Vrijdagavond en zaterdag
verspreiden de mannen zich over
de gemeente, waar zij huis aan
huis de kerststukjes aan de man
gaan brengen. Het is bijna ondenkbaar maar heeft u de verkopers aan de deur gemist? Geen
nood, gewoon even bellen met
06-31351531. Er komt altijd wel
een verkoper bij u in de buurt.
De kerstactie is de grootste acties
van de RA159 en is welbekend in
en rond Santpoort. (foto: RA159)
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Werckpost IJmuiden ofﬁcieel geopend
Velsen - Vorige week vrijdag is
Werckpost IJmuiden officieel geopend. Commercieel directeur
Maria Coenen-Post van het familiebedrijf verrichtte de aftrap in
het Rabobank IJmond Stadion. Zij
sprak onder andere over de groei
van het bedrijf dat nu over vier vestigingen beschikt: Urk, Harlingen,
Kampen en IJmuiden. Vervolgens
heette de voorzitter van de Ondernemersvereniging IJmond, Ton
van der Scheer, het Urker uitzendbureau officieel welkom in IJmuiden. Ook de wethouder Economische Zaken van de gemeente Velsen, Jeroen Verwoort, was daarbij aanwezig. Van der Scheer wees
op de opmerkelijke overeenkomsten in mentaliteit en karakter tussen Urkers en IJmuidenaren: niet
zeuren, handen uit de mouwen en
aanpakken.
In de goedgevulde Witte Leeuwen Kooi van Telstar sprak conferencier Jaap Bakker met veel gevoel voor humor over de gewoonten en eigenaardigheden van de
Urker bevolking. Het leverde hem
menige lach en een dankbaar applaus op. De aanwezigen genoten zichtbaar van zijn scherpe ob-

Eén inschrijving
voor (sociale)
huurwoningen

Honderd kramen op zondag 9 december
servaties en zelfrelativering. Tenslotte ontving Hendrik Loosman,
accountmanager in IJmuiden, uit
handen van Jaap Bakker een miniatuur van de vuurtoren van Urk als
symbool voor de ‘thuishaven’ van
Werckpost. Werckpost is eind 2014
opgericht door drie leden van het
gezin Post. Samen goed voor ruim
vijftien jaar ervaring in de uitzendbranche. De directie bestaat uit
Geert Post, algemeen directeur,
Maria Coenen-Post, commercieel

directeur en Nanne Marten Post,
operationeel directeur. Werckpost
is van origine sterk in de visverwerkende industrie. Daarnaast heeft
Werckpost inmiddels een positie
verworven in de agrarische sector,
bouw & infra, techniek, logistiek en
zakelijke dienstverlening. Werckpost IJmuiden is gevestigd aan de
Strandweg 2 en bereikbaar onder
nummer 0255-505224. Contactpersoon aldaar is Hendrik Loosman. (foto: aangeleverd)

Beleef het kerstgevoel
in Santpoort!
Santpoort-Noord - Op zondag
9 december kan volop worden genoten van de kerstsfeer in de Hagelingerweg en
de Hoofdstraat. Ruim honderd
kramen zullen van 12.00 tot
18.00 uur opgesteld staan en
er is van alles te zien, te koop
en te beleven.

Op dezelfde dag wordt door de
Rotaryclub de Rotary Kerstloop
georganiseerd, de opbrengst
van dit evenement is bestemd
voor Stichting Kind en Brandwond. Uitgebreide informatie
over dit evenement is op www.
rotarykerstloop.nl te vinden.
Dansschool Jolein verzorgt tussen 15.00 en 16.00 een dansopAlles wat je van een kerstmarkt treden op het plein voor de mumag verwachten, is aanwe- ziektent. Het koor Zingsation
zig; heerlijke muziek, december treedt rond 16.00 uur op in de
food, wandelend entertainment, Terrasweg (naast De Freules) en
aanwezig zijn. Waarom in IJmui- winters kindervermaak, de kerst- tussen 15.00 en 18.00 uur treedt
den niet?” Als mogelijke locatie man en de kerstvrouwen met het koor FF Anders op in caféziet hij het terrein tegenover het hun zoenen. Uiteraard zijn ook brasserie De Wildeman, de toestadhuis op de hoek van de Lan- de ondernemers van Puur Sant- gang is gratis. (foto: aangelege Nieuwstraat en de Zeeweg. poort aanwezig om er een mooi verd)
,,De grond is van de gemeente en feest van te maken.
ondanks dat het een A-locatie is,
is er nog geen bestemming voor.”
Enkele voormalige vrijwilligers
hebben al toegezegd dit initiatief te willen steunen, maar om
een breed draagvlak te krijgen
zijn meer mensen nodig in alle
leeftijdsgroepen. Wijker wil daarom de stichting Vrienden van het Santpoort-Noord - Als je graag
Nieuwe Witte Theater oprichten. wilt stoppen met roken, dan kan
Mensen die denken een positieve Marjolein van Giessen, werkzaam
bijdrage te kunnen leveren aan voor Medipro, je hierin onderdit plan kunnen zich aanmelden steunen. Ze heeft een praktijk in
door een e-mail naar antonwij- het gebouw Burg. aan het Burgemeester Weertsplantsoen 110 in
ker109@gmail.com te sturen.
Santpoort-Noord.
De overheid werkt aan een Preventieakkoord waardoor er op
termijn op steeds minder plaatsen gerookt mag worden. Ook
wordt roken fors duurder.
Grijp nu je kans en ga voor een
rookvrij leven! Het jaar 2019
komt eraan en het stoppen kun
je dit jaar nog goed voorbereiden. Met de persoonlijke coach
krijg je vier gesprekken van een
half uur waarin onder andere de
hulpmiddelen worden besproken en een stopplan wordt gemaakt. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij wat jou motiveert goed.
en wat je kan helpen om je doel Kijk voor meer informatie op
te behalen. De coaching wordt www.medipro.nl of bel 088door de ziekteverzerkeraar ver- 7867799. (foto: aangeleverd)

Plan voor nieuw Witte Theater

IJmuiden - Er moet een nieuw
Witte Theater komen, bij voorkeur in het centrum van IJmuiden. Dat vindt Anton Wijker, hij
was jarenlang vrijwilliger in het
voormalige Witte Theater. Een
nieuwe culturele ontmoetingsplek is zijn streven. Een plek
waar filmvertoningen plaatsvinden, dans- en muziekvoorstellingen te zien zijn, lezingen
worden gehouden en jongeren
een kans krijgen om zich aan
het publiek te presenteren.

lijken te komen om dit gemis te
compenseren. ,,Door het terugdraaien van subsidies en geen visie heeft het gemeentebestuur
de exploitatie enige jaren terug in
handen gegeven van een kleine
theaterproducent, zonder essentiële richtlijnen aan te geven van
waar de bevolking behoefte aan
heeft. Deze producent heeft het
mede daardoor niet kunnen redden en hiermee is een belangrijke
culturele functie voor Velsen verloren gegaan”, aldus Wijker.
Hij vervolgt: ,,Met name voor
De teloorgang van het Witte The- IJmuiden als grootste gemeenteater, enkele jaren terug, noemt deel met zo’n 40.000 inwoners is
Anton Wijker een aderlating voor dit een kwalijke zaak en een duiIJmuiden en overig Velsen. Hij delijke stap terug in de tijd. Er zijn
constateert voorts dat er vanuit tal van kleinere gemeenten waarde gemeente geen initiatieven in dit soort voorzieningen wel

Professionele hulp
bij stoppen met roken

Velsen - Vanaf deze week krijgen
woningzoekenden via één website toegang tot bijna alle sociale huurwoningen in Beverwijk,
Heemskerk, Velsen én Zuid-Kennemerland. De woningen zijn te
zien op www.mijnwoonservice.
nl. De inschrijving geldt voor sociale huurwoningen die op de website worden aangeboden. Woningzoekenden kunnen zelf kijken of er een woning wordt aangeboden die bij hen past. Groot
voordeel is ook dat woningzoekenden niet meer hoeven te kiezen in welke gemeente zij, nu of
in de toekomst, willen wonen. De
website biedt ook een overzicht
van huurwoningen in de vrije
sector. Hiervoor is geen inschrijving nodig. Voor meer informatie
en voor inschrijven kan iedereen
terecht op www.mijnwoonservice.nl. De woningen van Woonopmaat (Beverwijk/Heemskerk)
worden niet via dit systeem aangeboden. Woonopmaat blijft
voorlopig haar woningen aanbieden via haar eigen website.

Kerststuk maken
Santpoort-Noord - In Dorpshuis
het Terras kunt u op dinsdag 11
december een modern kerststuk
maken. Onder deskundige begeleiding van Rie van de Berg, onze
docente bloemschikken, maakt
u een mooi kerststuk voor bij u
thuis of om aan iemand cadeau te
geven. De kosten zijn 17,50 euro
per persoon. Alle materialen zijn
in Het Terras aanwezig, u hoeft
niets mee te nemen. Er moeten
we minimaal 8 personen meedoen anders gaat het helaas niet
door, dus wacht niet te lang maar
geef u snel op. U kunt tot uiterlijk
4 december opgeven in Dorpshuis het Terras. Afrekenen doet u
op 11 december bij de docente.
Het begint om 13.30 uur en duurt
tot ongeveer 15.30 uur. Meer weten? Bel 023-3031228.

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

Gezocht: Vrienden van Beeckestijn
Velsen-Zuid - Deze maand
startte de Stichting Vrienden
van Beeckestijn een actie om
nieuwe Vrienden te werven. Al
vanaf 15 euro per jaar kunt u
hun activiteiten steunen.

Uitreiking Jaarbekers 2018
op manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen
weekend was het weer gezellig
druk op Manege Kennemergaarde: 28 van de jongste ruiters reden een dressuurproef en wat
hebben ze netjes gereden! Af
en toe was een pony een beetje
ondeugend, maar dat mocht de
pret niet drukken. In de F1 werd
de eerste prijs gewonnen door
Melle Thesing, tweede werd Roos
Huyink en derde Olivia Wijnand.
De F2 had als winnaar Estelle de
Ruijter en tweede werd Joyce Asselman. In de F3 won Zarah Thee-

uwes de eerste prijs en Fiep van
Nimwegen werd tweede.
Ook de junioren reden keurige
proeven! De jaarbeker werd gewonnen door Yfke de Vries. De
F3-F4 werd gewonnen door Nika Stuip en 2e werd Josephine
Walk. Yfke de Vries won de F5,
Zita de Groot werd tweede en Josephine van Beek derde. De F6F7 had als winnaar Robin Meekel, tweede werd Billie Babeliowsky. Dan de F8-F10: daar werd
Famke van der Gaarde eerste en
in de F16 werd Julia Kievits eer-

ste. Bij de senioren was het zoals
altijd een gezellige en sportieve
avond. Ook daar werd de jaarbeker 2018 uitgereikt en deze werd
gewonnen door Iris van der Veldt
op Tover. In de F3-F6 werd Hélène van Nimwegen eerste en Mariska Kloezen tweede. De F7-F10
werd gewonnen door Iris van der
Veldt en Brigitte Theeuwes werd
tweede. De hoogste rubriek, de
F11-F16 had als winnaar Marjolein Knuvelder en Martine van
Hooff werd tweede. (foto: aangeleverd)

Meer dan 25 jaar zijn de Vrienden een warm pleitbezorger
dat Beeckestijn behouden blijft
als openbaar toegankelijk erfgoed en verder in haar oude glorie wordt hersteld. Het is gebleken dat de Vrienden van Beeckestijn een belangrijke, onafhankelijke gesprekspartner zijn van de
vijf partijen die bij Beeckestijn betrokken zijn. Op hun nieuwe website vindt u de laatste ontwikkelingen en projecten, zoals de
Bloemenwaaier, de Kapelwoning
en de nieuwe plannen voor het
museum. Vrienden zijn onmisbaar voor de unieke buitenplaats.
In Velsen-Zuid, Driehuis en IJmuiden-Oost hebben de vrijwilligers
hun wervingsbrochure ‘Wat is
onze vriendschap u waard?’ verspreid. Daarin worden Velsenaren
uitgenodigd om Vriend te worden. Bijvoorbeeld omdat u dit bij-

zondere erfgoed belangrijk genoeg vindt om te behouden, wel
eens wandelt in de tuinen, geniet
van natuur en cultuur, een bezoekje brengt aan het hoofdhuis,
een kopje koffie drinkt of luncht
in de brasserie of uw hond uitlaat.
Als Vriend steunt u niet alleen het
werk van de Vrienden, u draagt
ook rechtstreeks bij aan de herstelprojecten.

Aanmelden kan via www.vriendenvanbeeckestijn.nl/aanmeldformulier. Het kan ook per post.
In het begin van de actie was er
een probleem bij de inzending
van de antwoordkaarten. Heeft
u daardoor nog geen reactie van
de Vrienden gekregen op uw aanmelding, meldt u zich dan alsnog
aan via de website. (foto: aangeleverd)
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Damclub IJmuiden morst kostbaar
punt tegen degradatiekandidaat

IJmuiden - Afgelopen zaterdag
heeft Damclub IJmuiden met
10-10 gelijkgespeeld tegen het
laag geklasseerde DEZ/De Kroonschijf. Hierdoor zakt de damclub
naar de derde plaats in Hoofdklasse B.
De opstelling van de teams
maakte de strijdplannen duidelijk: IJmuiden had de sterkste
spelers op de hoogste borden
geplaatst om een goede score tegen de sterkste spelers van DEZ/
De Kroonschijf te halen. Maar de
tegenstander had enkele sterke spelers op lagere borden geplaatst.
Kopmannen Jesse Bos en Kees
Pippel kregen hierdoor een eenvoudige middag. Bos won snel
van de tegenstander met de laagste speelsterkte. Pippel was nog

sneller: zijn tegenstander lag ziek
in bed. Maar het tij keerde snel:
Conall Sleutel verloor een schijf
en gaf direct op. Ook Cees van
Duyvenbode verloor kansloos
tegen angstgegner Westerveld.
Toen Koos de Vries per ongeluk
de verkeerde schijf aanraakte en
hierdoor direct verloor, begonnen donkere wolken zich boven
Damclub IJmuiden samen te pakken. Maar het was uitgerekend de
topscorer van de gehele klasse,
Wim Kalis, die met een duidelijke fout IJmuiden weer hoop gaf.
Krijn ter Braake profiteerde direct
en neemt nu de nummer 1-positie in het topscorersklassement
over. In de analyseruimte gonste het dat IJmuiden alsnog zou
winnen: Jacqueline Schouten
had een gewonnen stand en nie-

mand stond verloren. Schouten
won ook, maar Cees van der Vlis
berekende een stand met wederzijds maar 3 schijven verkeerd en
verloor. Bram van Bakel moest
het gelijkspel veilig stellen, maar
hij vergat dat zijn tegenstander
een schijf kon slaan. Na luttele seconden van onzekerheid overzag
de tegenstander het ook met remise en een 10-10 gelijkspel tot
gevolg.
Door dit gelijkspel heeft Damclub IJmuiden nu 10 punten uit 6
wedstrijden. Volgende wedstrijd
ontvangt IJmuiden de nummer
4, Constant-Charlois. Het tweede
team boekte een overtuigende
13-7 overwinning op DOS Delft
en vond daardoor aansluiting
met de middenmoot in de tweede klasse.

Rotaryclub IJmond verkoopt kerstbier voor Stichting Kind & Brandwond
Santpoort - Maar liefst duizend flessen KerstBier bestelde Rotaryclub IJmond afgelopen zomer bij de brouwers van
Santpoorts bier. De gehele opbrengst uit de verkoop van het
kerstbier is bestemd voor Stichting Kind & Brandwond. Tv-kok
Julius Jaspers vond het zo’n
goede actie, dat hij een speciaal recept bedacht bij het kerstbier.
Met de verkoop van dit ambachtelijk gebrouwen bier verwachten
de leden van Rotaryclub IJmond
een flinke bijdrage te kunnen
doen. Van elke verkochte fles gaat
2,50 euro naar de Stichting Kind
& Brandwond. De vrijwilligers
van deze stichting helpen kinderen met brandwonden en hun families om met dit trauma om te
gaan. Hiertoe organiseren zij onder meer vakantieweken de kinderen en familieweekenden. De
stichting is voor dit belangrijke en
liefdevolle werk volledig afhankelijk van giften en donaties.
Om het kerstbier te promoten heeft tv-kok en kookboekenschrijver Julius Jaspers, be-

kend van het programma Masterchef, een heerlijk recept geschreven. Alleen voor degenen die een
fles kopen natuurlijk. De feestelijke fles met champagnekurk
maakt het bier tot een leuk cadeautje voor onder de kerstboom
of in het kerstpakket. Het bier is
te koop in de kraam van Rotary
IJmond tijdens de Santpoortse
kerstmarkt op zondag 9 december. Bestellen kan via www.bier-

meteendoel.nl. Tijdens de kerstmarkt vindt ook de Rotary Kerstloop plaats, een fun run voor alle leeftijden. De zes organiserende Rotaryclubs hebben enkele
kramen op de markt, waar van alles is te doen. De opbrengst van
alle activiteiten komt ten goede
aan Stichting Kind & Brandwond.
Opgeven voor de kerstloop kan
op www.rotarykerstloop.nl. (foto:
aangeleverd)

Leila is wel supersociaal met andere
katten en zou heel goed als maatje
van geplaatst kunnen worden.

Santpoort-Zuid - Amper was de
kleurrijke tentoonstelling van de
Santpoortse Pauline Lems ingericht of haar eerste werken waren al verkocht. Creativiteit zit in
haar bloed en tekenen deed zij
als kind al graag. Bij de Vereniging Santpoorts Belang volgde
zij diverse schildercursussen en
leerde onder meer om een afgeschreven betaalpas als paletmes
te gebruiken en hoe de verhoudingen van een menselijk hoofd
zijn.
Pauline maakt gebruik van het-

zelfde formaat schildersdoek (50
x 50 cm) en dat geeft een mooi
ritme. Daarbij probeert zij ‘duotjes’ te maken; twee schilderijen
die een connectie hebben. De
thema’s hoofddeksel, lezen, fietsen, huisdier en koken komen allemaal aan de orde. De laatste jaren werkt ze ook met acryl.
Haar schilderijen zijn te bezichtigen tot 6 januari 2019 op dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur.
Adres: Bloemendaalsestraatweg
201 in Santpoort-Zuid. (foto: aangeleverd)

Velsen - Goed zorgen voor de
jeugd, dat is wat dit college wil.
Dit doel hebben ook zogenaamde ‘gecertificeerde instellingen’
op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ze
zijn een belangrijke schakel in
goede jeugdhulp. ,,Daarom zijn
we blij dat we met deze instellingen verder kunnen samenwerken, ook in de komende jaren.
Ons doel is steeds samen te kijken hoe we gezinnen en jongeren die dat nodig hebben kunnen helpen.’’
Als ouders niet in staat blijken
hun kind een gezonde en veilige
opvoeding te bieden en vrijwillige hulp afwijzen, kan een kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. Jeugdreclassering voert begeleiding
en controle uit als een jongere van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt. Deze taken worden uitgevoerd door Gecertifi-

ceerde Instellingen. ,,In de afgelopen maanden kwamen we er
met elkaar nog niet uit. Instellingen konden zich inschrijven op
de ‘inkoop jeugdbescherming
en jeugdreclassering’ maar wilden dit nog niet doen omdat ze
het niet eens waren met de voorwaarden.’’ Wethouder Sebastian Dinjens heeft samen met andere wethouders met de instellingen gepraat, over welke voorwaarden nodig zijn voor een zo
best mogelijke zorg. ,,Tegelijkertijd willen we dit met elkaar doen
zonder dat de kosten te hoog oplopen. We zijn er nu met twee instellingen uit: De Jeugd- & Gezinsbeschermers en het Leger
des Heils. Zij hebben zich ingeschreven. Met twee instellingen
voeren we nog gesprekken. Dat
doen we samen met de regio’s
Alkmaar en omgeving, Kop van
Noord-Holland en Zuid-Kennemerland.’’

op de linies waardoor Jelle Koolen en Luis dos Santos een aantal
keer snel konden doorbreken.
Met een eindstand van 5-88 verlaat een groep tevreden Smugglers het veld. Trainer Franz
Andriesen
complimenteerde
Paul van Zonderen (man of the
match) en de andere spelers

met het getoonde spel. Met nog
twee wedstrijden te spelen houden the Smugglers nog uitzicht
op de kampioenspoule. Er moet
dan wel gewonnen worden en
de concurrentie moeten punten laten liggen. Zie ook www.
thesmugglers.nl. (foto: aangeleverd)

Voor meer informatie over Leila en
alle andere dieren die een nieuw
baasje zoeken, bel met het Kerbert
Dierentehuis aan de Heerenduinweg te IJmuiden: tel. 0255-515744.
Het asiel is open van maandag tot
en met vrijdag tussen 10.00 en13.00
uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 13.00
uur. Of kijk op www.dierenbescherming.nl, twitter:@dierenbescher-

Ruud Koks Velserbroek

Reparatie & onderhoud
van alle merken,
ook voor
uw lease auto

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

ming en Facebook.com/dedierenbescherming.
Leila is supersociaal. (foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Sportclub Full
Speed was op zaterdag 24 november met acht leden aanwezig voor de start van het klootschieten over het Beeckestijnparcours. Deze keer was het echt
herfstweer, koud dun windje met
temperatuur 3 graden en egaal
bewolkt.
Het parcours lag er ook herfstig
bij met hier en daar heel veel bladeren en takjes. Hoewel de resultaten onder deze omstandigheden niet optimaal konden zijn,
werd er toch goed geschoten en
ging de strijd tussen beide teams
vrijwel gelijk op. Tegen het einde maakt echter een geweldig
schot van Raymond aan alle illusies voor het andere team een
einde en won het team van Raymond, Lia, Bertie en Harm met 73
schoten en 52 meter. Rob, Nico,
Sonja en Jan S deden het met 75
schoten iets minder. In het gezellige clubhuis de Voltreffer werd
e.e.a. nog eens geëvalueerd onder het genot van een hapje en
een drankje. Zie ook www.fullspeedsport.club.

Workshops
Leren omgaan
met uw pc
IJmuiden - Zodra voldoende
deelnemers zich hebben aangemeld begint de serie workshops
Leren omgaan met de pc in Buurthuis De Brulboei. U leert in acht
lessen onder andere de basale
beginselen, het beheer van bestanden, gebruik van sneltoetsen,
het gebruik van internet, de mailfunctie met de bijlagen en ook de
veiligheid. In de eerste les kunt u
aangeven waarover u meer uitleg wilt of tegen welk probleem
u aanloopt. U kunt uw eigen laptop meenemen. De lessen zijn op
donderdagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur en de totale kosten bedragen 40 euro. Meer weten? Bel
0255-510652.

Feestelijke
vergadering
KBO-Velsen

Velsen - Op maandag 26 november 2018 hield KBO-Velsen een
feestelijke ledenvergadering. Reden daarvan is dat de afdeling
Velsen binnen de landelijke KBO
een zelfstandige status krijgt. Dit
maakt het mogelijk om met nog
meer slagkracht te werken in het
belang van de leden. Op de ledenvergadering werden ook twee
nieuwe bestuursleden benoemd,
Jacqueline Staats als voorzitter, en
Peter Cammaert als algemeen bestuurslid. Beiden hebben uitgesproken om meer contact met de
Velsen - Zondag 18 november afloop waren zeer enthousiast! leden te willen en de eerste aanzet
presenteerde DanceWorks Vel- Heeft u het onverhoopt gemist? daartoe is tijdens deze vergadesen haar eerste grote produc- Niet getreurd, de volgende pro- ring gedaan rond de vijf beleidstie sinds de doorstart van afge- ductie is al in zicht. Over slechts punten van de Landelijke KBO, nl.
lopen zomer. Het publiek en de enkele
weken
presenteert Wonen Thuis, Financiën, Veiligleerlingen bleken terecht ver- DanceWorks voor het vierde jaar heid, Zingeving en Digitalisering.
trouwen te hebben gehouden in op rij haar eigen Kerstshow: Hoe De reacties vanuit de zaal zijn opde prachtige dansschool, die al de Winch de Kerst stal…’ Dance- geschreven en worden nader uitmeer dan vijftig jaar bestaat. De Works hoopt u op vrijdag 21 de- gewerkt. Daarna is de begroting
Grote SintShow was een ener- cember te mogen begroeten in voor 2019 is aan de orde geweest
giek en vrolijk spektakel voor Stadsschouwburg Velsen! (foto: en goedgekeurd. De bijeenkomst
jong én oud en de reacties na aangeleverd)
vond plaats bij Jeu de Boules vereniging PUK in Haarlem. Voor velen was het een onbekende locatie, maar bleek uitermate geschikt voor dit doel. Bij binnenkomst van de circa 100 gasten vermaakte goochelaar Matthias Hendriks uit Haarlem iedereen aan tafel met zijn verrassende trucs. Na
het serieuze gedeelte was er nog
een optreden van het koor Effe Anders uit Velserbroek, waarbij iedereen heerlijk kon meezingen. Grote verrassing voor iedereen was de
komst van Sinterklaas. Velen wilden met hem op de foto. De Sint
heeft een aantal aanwezige
vrijwilligers van de KBO in het zonnetje
gezet en zijn aan hen cadeautjes
uitgedeeld. De middag werd afgesloten met een heerlijk stamppotbuffet. Er was veel lof voor alle vrijwilligers van PUK die alles tot in de
puntjes hadden verzorgd.

DanceWorks danst door!

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Leila is een jongvolwassen gesteriliseerd poesje en gevonden bij de Bazaar in Beverwijk. Leila
vindt mensen op dit moment nog
doodeng. Er wordt geprobeerd om
haar te laten zien dat mensen best
leuk kunnen zijn maar daar is ze het
nog niet mee eens.

Schilderijen Pauline
Lems vallen in de smaak

Velsen stap verder
in goede zorg voor
jongeren en gezinnen

The Smugglers overklast Waterland
Velserbroek - Het verlies tegen
koploper West-Friesland van vorige week was alweer de vierde
op rij voor The Smugglers. Afgelopen zondag reisde het team
af naar Purmerend om een poging te doen deze verliesreeks
te doorbreken. Met de terugkeer van Mark Reiff, Hans la Gro
en de routinier Joost Maarschalk
beloofde het een moeilijke pot
te worden voor de spelers van
RC Waterland.
Binnen 5 minuten zorgde Steve
Bakker en Thijmen Broos voor
de eerste twee try’s. Alle spelers van The Smugglers hunkerde naar een mooi eindresultaat en verzorgen super gedreven de ene aanval na de andere en zetten een 0-43 ruststand
op het bord. Na de rust was
het eenrichtingsverkeer, vooral
door fantastisch lijnspel liepen
the Smugglers verder uit. Door
goed werk van Arnold Hirdes
en Nick de Custer bleef er druk

Klootschieten
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Meeslepend Nederlands toptoneel
in ‘Van de koele meren des doods’
Velsen-Zuid - Toneelliefhebbers worden in de Stadsschouwburg Velsen door het
hele seizoen heen bediend met
fraai toptoneel in allerlei soorten en maten. Eerstvolgend huzarenstuk op toneelgebied is
de veelgeprezen toneelbewerking ‘Van de koele meren des
doods’.

stelling geworden van de kersverse en uitgebreid bejubelde toneeldiva Hanne Arendzen. Voor
haar indrukwekkende hoofdrol
zwaaide een van de recensenten
al uitgebreid met de hoogste Nederlandse toneelonderscheiding
Theo d’Or.
Los van Hanne Arendzen had
‘Van de koele meren des doods’
sowieso al veel in zich om een bijOp donderdag 6 december a.s. zondere toneelavond te worden.
staat de voorstelling in Velsen. Regisseur Ger Thijs is een van de
Grote man achter de schermen grootste smaakmakers van het
is de regisseur/schrijver Ger Thijs Nederlandse toneel en ‘Van de
en vóór de schermen is ‘Van de koele meren des doods is een van
koele meren…’ vooral de voor- de meeslependste verhalen uit

de Nederlandse literatuur. Daarnaast zette hij ook nog eens een
stel fijne acteurs bij elkaar. Rondom Hanne Arendzen zijn dat onder andere Vincent Croiset, Tijn
Docter en Reinier Bulder. ‘Van de
koele meren…’ (van schrijver Frederik van Eden) vertelt het fascinerende verhaal over een intelligente en gevoelige jonge vrouw
die op zoek is naar de ware liefde
én naar de zin van het leven.
De voorstelling begint om 20.15
uur. Tickets kosten 32,50 euro en
zijn verkrijgbaar via www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: Ben
van Duin)

Londense hitshow brengt tribute
aan Ierse topgroep The Dubliners
IJmuiden - In haar internationale programmering presenteert de Stadsschouwburg
Velsen op dinsdag 4 december a.s. de Engelse show ‘Seven Drunken Nights’, die op
het Londense West End al volle zalen trok en daar onder een
sterrenregen werd bedolven.
In de show draait alles om de

muziek van de inmiddels legendarisch geworden Ierse
topgroep The Dubliners. Ierlands ‘favoriete zonen’ stonden meer dan vijftig jaar aan
de top van de Ierse muziek en
leverden ontelbare hits af, zoals ‘The WildRover’, ‘Whiskey
in The Jar’ en uiteraard ‘Seven
Drunken Nights’.

De pers jubelde, vandaar dat
de hitshow de oversteek waagt
voor een heuse Europese tournee. ‘Don’t Miss It’ schreef The
Irish World!
De voorstelling begint om
20.15 uur. Tickets kosten 35
euro en zijn verkrijgbaar via
www.stadsschouwburgvelsen.
nl. (foto: aangeleverd)

Jandino als Judeska in hilarische klucht
IJmuiden - Jandino werd als
stand-up comedian, acteur, televisiepresentator en zanger een
nationale figuur. Met zijn populaire Jandino-shows knalde hij
met al zijn gekte, spontaniteit en
energie de huiskamers in. Daarna
volgde de theaters. Alles wat Jandiino aanraakt lijkt in goud te veranderen. Ook nu weer , nu hij in
een zelfgeschreven klucht in de
huid kruipt van zijn altijd spraakmakende alter ego Judeska.
Op vrijdag 7 december a.s. is Jandino in dat nieuwste paradepaardje ‘Judeska in de TBS-kliniek’

te zien in de Stadsschouwburg
Velsen. In de knotsgekke klucht
wordt Judeska opgesloten in
een TBS-kliniek en moet zij deelnemen aan creatieve therapieen, groepsgesprekken en agressietraining. Lukt het om van haar
een beter mens te maken of heeft
het personeel (én het publiek)
straks zelf therapie nodig? Dat is
de hamvraag.
De voorstelling begint om 20.15
uur. Tickets kosten 28,50 euro en
zijn verkrijgbaar via www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: aangeleverd)

Kerstconcert vol loepzuivere
koorzang van Ierse zanggroep Anúna
IJmuiden - Als startschot voor
de december-feestmaand boekte de Stadsschouwburg Velsen
op zondag 9 december een matinee-kerstconcert van de fameuze
en internationaal bejubelde Ierse
zanggroep Anúna. Anúna groeide in de afgelopen jaren zo’n
beetje uit tot het mooist denkbare uithangbord van de traditionele loepzuivere Ierse koorzang.

Ook in de Nederlandse theaters
werd daarmee al een stevige reputatie opgebouwd. Onder de
liefhebbers geldt Anúna als engelenzang van ongeëvenaarde klasse. De meerstemmige zang verraadt een enorme geoefendheid
en discipline. De combinatie van
die virtuositeit met de klankkleur
van de Ierse stemmen streelt wereldwijd de oren van een groot

muziekpubliek. Helemaal in een
kerstprogramma waarin kersttraditionals als ‘Silent Night’ en
‘Away in a manger’ worden afgewisseld met Gregoriaande ‘chants’
en meer eigentijdse songs.
De voorstelling begint om 20.15
uur. Tickets kosten 28 euro en
zijn verkrijgbaar via www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: Hans
Colijn)

Hitshow Mercury Rising

Authentieke tribute aan
Freddie Mercury en Queen
IJmuiden - In haar serie internationale shows haalt de Stadsschouwburg Velsen op zaterdag 8 december a.s. het 13-koppige Vlaams-Franse gezelschap
Mercury Rising in huis. De groep
maakte onder aanvoering van de
Franse sterzanger William Neo internationale furore met een veelbesproken tribute aan de legendarische band Queen en hun excentrieke frontman Freddie Mercury.
Met tientallen hits is Queen nog

altijd één van de succesvolste
popgroepen in de geschiedenis.
Het optreden van Queen tijdens
Live Aid in ‘85 werd zelfs verkozen
tot het beste live-optreden aller
tijden. Frontman Freddie Mercury
groeide uit tot een van de populairste rockartiesten en popzangers aller tijden. Mercury had een
stembereik van vier octaven en
zijn extraverte podiumpersoonlijkheid en explosieve optredens
waren buitengewoon. Zanger
William Neo durft met zijn weer-

galoze stem en even groot stembereik in de schoenen van Mercury te staan. En daardoor kunnen de grootste Queen-hits zoals
I Want To Break Free, Don’t Stop
Me Now, Bohemian Rhapsody,
Killer Queen en Barcelona in de
show ‘Mercury Rising’ herbeleefd
worden
De voorstelling begint om 20.15
uur. Tickets kosten 27,50 euro en
zijn verkrijgbaar via www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: Thomas Muselet)
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Leonardo da Vinci:

november 2018

kunst van een veelzijdig genie in het
Teylers Museum Haarlem

Tot en met 6 januari vindt er een overzichtstentoonstelling over Leonardo da Vinci plaats in het Teylers Museum in Haarlem. Op 2 mei 2019 is het exact 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci overleed. Leonardo da Vinci wordt beschouwd als een veelzijdig genie en is een van de beroemdste kunstenaars uit de renaissance die
de wereld gekend heeft. Hij bracht in de kunst een vernieuwend elan als grondlegger van knappe en gedetailleerde anatomische tekeningen, gezien vanuit verschillende perspectieven. Deze anatomie gebruikte hij om
zijn kunstwerken een bepaalde uitdrukking te geven. Ook tekende hij vele karikaturen, die een komische, misschien zelfs een ironische inslag hadden. Zo tekende hij bijvoorbeeld een karikatuur van Dante AIighieri, de
beroemde Italiaanse dichter, schrijver en grondlegger van de Italiaanse taal uit de 13de en 14de eeuw.
In deze overzichtstentoonstelling zijn dertig prachtige tekeningen van de hand van Leonardo te zien en tientallen
werken van zijn tijdgenoten en de door hem geïnspireerde navolgers. Deze werken zijn tijdelijk ter beschikking
gesteld door onder meer Koningin Elizabeth II van GrootBrittannië, Het Amsterdam Museum in Amsterdam, The
British Museum in Londen, Museum Plantin-Morestus in
Antwerpen en nog vele andere bruikleengevers. Nu allemaal in het Teylers Museum te zien voor het publiek.
Leonardo da Vinci werd geboren in 1452 in Anchiano, een
dorpje in de buurt van het Toscaanse Vinci. Hij was de buitenechtelijke zoon van een notaris en een boerenmeisje.
Als 14-jarige jongen vertrekt hij naar Florence en gaat hij
in de leer bij de Florentijnse beeldhouwer en schilder Andrea del Verrocchio. Leonardo blijkt een snelle leerling en
weet al snel zelfstandig te werken. In 1472 is hij zelfstandig meester, maar blijft hij met Verrocchio samenwerken.
In deze periode schildert hij zijn eerste portret en diverse
taferelen van Maria.

Leonardo da Vinci (1452-1519). Jonge vrouw de voeten wassen van een peuter, ca. 1478-80. Pen en penseel in bruine inkt
over resten van zwart krijt. Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Porto.

Het is 1482 als Leonardo naar Milaan vertrekt. Hij komt in
dienst van de hertog Ludivico Sforza, de heerser van Milaan. Daar schildert hij de fresco ‘Il Cenacolo’, in Nederland bekend als ‘Het Laatste Avondmaal’. Het is een unieke voorstelling van Jezus met zijn discipelen aan de eettafel, aan de vooravond van de kruisiging. Voor die tijd was
het uitzonderlijk om juist dit bijbels tafereel als schildering uit te beelden. Dat maakt dit werk enig in zijn soort,
dat wel navolging kreeg door latere kunstenaars als inspiratiebron. Het origineel is te zien op de muur van de refter
(eetzaal), van het Dominicaner klooster Santa Maria delle Grazie in Milaan. Om bepaalde gezichten en uitdrukkingen te vinden, ging Leonardo de straat op en de wijken in
om het juiste gezicht voor zijn werken te vinden. Zo stonden diverse mensen model voor zijn werk. Dit deed hij ook
voor ‘Het Laatste Avondmaal’. Een van de meest opmerkelijke portretten op dit schilderij is het portret van Judas.
De anekdote gaat, dat Leonardo een tijdje op zoek is geweest naar het juiste hoofd voor deze Judas-figuur. Leonardo nam daar de tijd voor, tot wanhoop van de abt van
het klooster. Die vond het allemaal te lang duren en drong
er bij Leonardo op aan om deze figuur in het werk zo spoedig mogelijk af te schilderen. Leonardo werd zo gek van
zijn gezeur, dat hij op gegeven moment dreigde het hoofd
van de abt als Judas-figuur af te beelden, om van zijn gezeur af te zijn. Of deze anekdote echt waar is, is niet bekend. Een kopie op ware grootte van deze fresco is op deze

Verhalen over ouder worden
van Herman van Veen
In ‘Voor het eerst’ schrijft Herman van Veen over
het onbarmhartige proces van het ouder worden. Wanneer begint dat, ouderdom? Op welk
moment besef je dat die jonge man is afgelost
door een man op zekere leeftijd? De geest is vitaal, maar het lichaam hapert soms. De kloof tussen nu en vroeger wordt steeds groter. De ervaringen stapelen zich op, de herinneringen verdringen elkaar. Onverschrokken gaat Van Veen
de confrontatie aan met zichzelf en schrijft hij
over zijn leven van toen en nu. Over vriendschappen en vergankelijkheid, verlies en levenslust en de troost van de verbeelding. Steeds verbindt hij zijn verhalen met zijn theater- en liedteksten, waarin wonderlijk genoeg de ouderdom
en de dood al sinds jaar en dag alom aanwezig

blijken te zijn.
‘Voor het eerst’ is een zoektocht naar betekenis, speels en filosofisch, om tot het besef te
komen dat je ouder worden steeds weer voor
het eerst doet. Het gaat vanzelf en gaat vanzelf weer over.
Herman van Veen (1945) is geboren en getogen in Utrecht, waar hij ook het conservatorium bezocht. In 1965 maakte hij zijn theaterdebuut met het soloprogramma ‘Harlekijn’.
Sindsdien reist hij de hele wereld rond met
zijn programma’s. Voor zowel zijn artistieke
werk als zijn inzet voor projecten ten behoeve van vrede, vrijheid en verbondenheid is hij
talloze malen onderscheiden. (Foto: Stephan
Vanfleteren)

Leonardo da Vinci (1452-1519). Studie voor het hoofd van
Judas, ca. 1494-98. Rood krijt op rood geprepareerd papier.
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II
tentoonstelling te zien, alsmede een bijzondere kopieversie van dit werk uit de abdij van het Belgische Tongerlo. In
Milaan maakte Leonardo nog talloze tekeningen voor oorlogstuig en voor een reusachtig ruiterstandbeeld. Dat laatste is echter nooit uitgevoerd.
In 1500 gaat Leonardo terug naar Florence en begint onder andere aan de Mona Lisa met haar veelbesproken
glimlach. Voor deze mysterieuze en unieke glimlach lagen zijn anatomische tekeningen van de mond en lippen
ten grondslag. Hij werkt afwisselend in deze periode in
Milaan en Rome.
In 1516 vertrekt hij naar Amboise in Frankrijk en treedt
hij in dienst van de Franse koning Frans I. Hij is dan 64
jaar. Hij overlijdt in 1519 op 67-jarige leeftijd. Zijn grafsteen is te bezoeken op het terrein van het kasteel in Amboise.
Over Leonardo da Vinci is relatief veel bekend, maar nog
niet alles. De persoon Leonardo wordt nog steeds omgeven door een zekere waas van geheimzinnigheid. Zo was
hij nooit getrouwd. Vermoed wordt dat hij op mannen viel
en een vermeende seksuele relatie had met zijn veel jongere pupil Salai, een knappe Italiaanse jongeman. Deze Salai
stond ook wel eens model voor zijn afbeeldingen.
Leonardo schreef veel in spiegelschrift en er is daarom
lange tijd verondersteld dat hij in geheimschrift schreef.
Sinds kort is bekend dat dat niet het geval was. Leonardo
schreef zo omdat hij linkshandig was en op deze manier
tegelijkertijd met de rechterhand tekeningen kon maken.
De toegangskaarten voor de Leonardo da Vinci-tentoonstelling in het Teylers Museum van Haarlem zijn uitsluitend online te bestellen op: www.teylersmuseum.nl. (Bart
Jonker)

Wie denkt dat Monaco het enige prinsdom is
in de omgeving van de Côte d’Azur, heeft het
goed mis. Want net over de grens in Italië in
de regio Ligurië, hoog op de berg achter de
stadjes Bordighera en Sanremo, is een relatief
goed bewaard geheim en adembenemende
verrassing te vinden. Op enkele vierkante
kilometers (circa 4 m2) ligt hier het vredige
prinsdom Seborga, dat minder bekend, maar
absoluut niet minder interessant is. Sterker
nog: het is een prachtige en schilderachtige
plaats. Tijd om hier eens een kijkje te nemen.

Seborga,

het andere prinsdom aan de
Middellandse Zee
Want hoe is zo’n uniek prinsdom als Seborga nu zo midden aan de Bloemenrivièra en in de Italiaanse samenleving ontstaan? Daarvoor moet je de bladzijden uit de geschiedenis er op naslaan. Van de plaats Seborga, die oorspronkelijk de Latijnse naam Castrum Sepulcri droeg,
wordt officieel in 954 melding gemaakt. Graaf Guido van
Ventimiglia schenkt in dat jaar deze plaats aan de benedictijner monniken in het klooster van Lerins in Frankrijk.
Van 1666 tot 1687 vestigen de monniken, wiens abt Pri-

Iedere zeven jaar wordt een nieuwe prins van Seborga
gekozen: de prinselijke titel wordt dus niet geërfd door
de nabestaanden. Seborga beschikt echter nog steeds over
een eigen munteenheid (de luigino), een eigen wapen en
vlag. De plaats heeft verder nog een alleraardigst muziekinstrumentenmuseum. Seborga is idyllisch en romantisch
in alle toonaarden en zeker een bezoekje waard. Vanuit
de bergen biedt deze plaats een magnifiek uitzicht op de
Ligurische Zee. Het toerisme en de olijfoliecultuur gelden als verreweg de belangrijkste inkomsten voor Seborga, net zoals dat gemeengoed is voor de overige plaatsen
in LigurIë. (Bart Jonker)

or de titel van kerkelijk vorst had, een residentie in Seborga. Zij introduceren dan ook een eigen zilveren munt,
die ook als legaal betaalmiddel wordt gebruikt en een eigen waarde heeft. In 1729 verkochten de benedictijnen
Seborga aan de hertogen van Savoye. Seborga maakt vervolgens in haar geschiedenis deel uit van het Koninkrijk
Sardinië, van het Koninkrijk Italië en wordt ten slotte in
1946 deel van de Italiaanse republiek. In 1993 kozen de
inwoners van Seborga unaniem voor een prins om de oude historische adel van de plaats te bestendigen. Hierdoor
werd Seborga een prinsdom, dat zichzelf als soeverein beschouwt, maar administratief tot Italië behoort en als enige gemeente in Italië een burgemeester èn een prins heeft.

Je hebt niet gekozen voor een haarprobleem,
Je kunt wel kiezen voor een oplossing...

van den Berg haarwerken
Persoonlijke aandacht en privacy, samen met professionele kennis
en vakmanschap, voor iedereen, die al dan niet tijdelijk, weinig of
geen haar heeft. Tijdelijk bij chemotherapie, definitief bij alopecia.
Levering via alle zorgverzekeraars.
Pruiken in zowel
echt als synthetisch
haar, handgeknoopt
en tailormade
gefinisht. Ruime
keuze in alternatieve
hoofdhuidbedekkingen. Maak een
afspraak voor een
vrijblijvend en
kosteloos advies.

Voet- en houdingsklachten
kennen diverse oorzaken.
Podozorg Driehuis helpt u bij
het vinden van de oorzaak
en behandelt deze.
Afspraak maken?

Hilbersplein 29 | 1944 RB Beverwijk | 0251-234041 | www.vandenbergkappers.nl
maandags open

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
www.podozorg-driehuis.nl
driehuis@podozorg.nl
Aangesloten bij stichting LOOP

Expositie ‘Gewoon stoer’
Al 80 jaar is Margriet hét magazine voor bijzondere, maar wen als Ada Laarakker-Out, Ellen Gerritsen en Nagla Elsayvooral gewoon stoere vrouwen. Dit jubileum vieren ze o.a. ed. ,,Deze vrouwen staan symbool voor de grote innerlijke
met de expositie ‘Gewoon stoer’ in het Amsterdam Museum kracht van zó veel vrouwen in Nederland”, vertelt hoofdredacteur Leontine van den Bos. ,,Wij zijn heel trots op de
De expositie laat 80 krachtige portretten van stoere vrouwen unieke samenwerking tussen Margriet, Sacha de Boer en het
van nu zien, gemaakt door fotografe Sacha de Boer. Het zijn Amsterdam Museum.”
vrouwen met een bijzonder levensverhaal. Vrouwen die het De expositie ‘Gewoon stoer’ is tot en met 10 maart 2019 te
verschil maken. Bekende vrouwen als Natasja Froger, Adel- zien in het Amsterdam Museum. (Foto: Alyssa van Heyst Foheid Roosen en Shary-An Nivillac en minder bekende vrou- tografie)

Hoortoestel vergoeding in 2018?
Geld besparen bij HoorCare als uw eigen risico al is gebruikt
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Hoor|Care
Hoortoestel voordeel 2018
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Historische kerstsfeer in Amsterdams grachtenpand

‘Kerst in Willet’ van 1 december 2018 tot en met 9 januari 2019
Rouwbrieven, een zorg apart,
ook rond de feestdagen
Het aankondigen van overlijden heeft altijd bijzondere
aandacht gekregen. Tot de
negentiende eeuw kregen
mensen de aankondiging
veelal mondeling. De z.g. aansprekers brachten het overlijdensbericht mondeling huis
aan huis over.
Later werd het bij de adel en
gegoede burgerij gebruikelijk
om na overlijden een gedrukt
overlijdensbericht te sturen,
met een envelop met aanvankelijk een dikke zwarte rouwrand.
Later, door de invoering van
de postzegel, wordt het verzenden van rouwbrieven
steeds meer populair. De
zwarte rouwranden op de envelop worden in de loop der
tijd steeds meer grijs, maar
ook andere kleuren.De rand is
wel belangrijk omdat de ontvanger dan weet dat het om
rouwpost gaat.
Om te midden van het grote
aanbod van post de rouwbrieven discreter en sneller te
verwerken, heeft post.nl een
aantal dingen bedacht om de
verzending van rouwbrieven
op tijd te garanderen.
Er wordt gebruik gemaakt van
een bijzondere rouwpostzegel
die in 1998 ontworpen is door
Rutger Fuchs. Het is een vierkante postzegel en hiermee
onderscheidt hij zich van andere postzegels qua formaat.
Het diagonale kleurverloop
kan een horizon, een einde of
een licht verbeelden.
Daarnaast gaan de rouwbrie-

ven in een aparte rouwverzendenvelop. Hiermee worden de brieven met extra zorg
verwerkt, natuurlijk met als
doel dat ze de volgende dag
worden bezorgd. Rouwpost
wordt ook op maandag bezorgd. Hiervoor is een speciale
regeling getroffen waarbij de
post op zondag wordt opgehaald.
Natuurlijk is er de mogelijkheid om de rouwbrief digitaal
te versturen. Dit is efficient
maar gebeurt nog weinig in
de praktijk. Een van de redenen is dat het als onpersoonlijk wordt ervaren om de aankondiging te versturen die dan
wellicht terecht komt tussen
de mails van gelukkig meestal
andere aard. Daarom komen
de meeste rouwbrieven nog
per post met een meestal met
de hand geschreven adres.
Een rouwbrief is een zorg
apart en is hard werken met
elkaar. In de praktijk blijkt dat
prima te lukken!

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Ook dit jaar wordt Museum
Willet-Holthuysen omgetoverd in kerstsferen van weleer. Vanaf 1 december 2018 tot en
met 9 januari 2019 is in
het historische grachtenpand aan de Herengracht
605 te zien hoe het vermogende echtpaar WilletHolthuysen in de negentiende eeuw Kerstmis vierde en hoe zij hun imposante woning kerstachtig versierden.
In Museum Willet-Holthuysen is het alsof de tijd heeft
stilgestaan. In het pand
zijn door het personeel van
Abraham en Louisa WilletHolthuysen, de laatste bewoners van dit grachtenhuis,
historische kerstversieringen
opgehangen. In de eetkamer
is het hoofdgerecht van het
kerstdiner zojuist genuttigd
en staat op de feestelijk aangeklede tafel het kristallen
dessertservies gereed voor
familie en vrienden. De grote zaal is versierd met een
rijk gedecoreerde kerstboom
met daaronder cadeaus voor
de kinderen. Gedempt licht
en kerstmuziek maken het
beeld compleet.
Op de thee
Kerst betekende ook in de
negentiende eeuw gezelligheid en samenzijn met
vrienden en familie. Het
echtpaar Willet-Holthuysen
kreeg rond de kersttijd veel
bezoek. Vaak werd er thee
geserveerd en gedronken.
Uiteraard uit de meest chique serviezen. In de kleine
salon van Museum WilletHolthuysen is tijdens ‘Kerst
in Willet’ een compleet achttiende-eeuws Duits theeser-

vies, uit de eigen collectie van het echtpaar van weleer. Hij serveert op de afternoon teas
Willet, uitgestald.
onder andere Amsterdamse boterkoek, Moskovische Tulband, Franse Quadrille, spoorAfternoon teas met Cees Holtkamp
banket en boterkransjes. Holtkamp zal uitOp 9 en 16 december kunnen bezoekers zelf gebreid over de recepten en de zoetigheden
ervaren hoe theedrinken in de negentien- vertellen en aan tafel vragen beantwoorden.
de eeuw ging. Banketbakker Cees Holtkamp Kerst in Willet is van 1 december 2018 tot
maakt voor de speciale afternoon teas die in en met 9 januari 2019. Meer informatie over
Museum Willet-Holthuysen plaatsvinden lek- de afternoon teas is te vinden op de websikernijen die in de negentiende eeuw bij de te van Museum Willet-Holthuysen, www.wilthee werden genuttigd. In historische kook- letholthuysen.nl.
boeken zocht hij recepten van zoetigheden Foto’s: Caro Bonink

Op zoek naar een partner?
Speciaal voor singles van 40 tot 80 jaar.
Liefde kent geen leeftijd!

Plus
Relatie

Speciaal voor singles van 40 tot 80 jaar!

Voor een serieuze relatie...
Bel de matchmaker uit jouw regio

Diana Dekker 06 - 4219 8422
diana@40plusrelatie.nl | www.40plusrelatie.nl

Nog dit jaar een hoortoestel?

Bij de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie
(MKA-chirurgie) denkt men als eerste aan
het verwijderen van een (verstands)kies of
het plaatsen van een implantaat. Naast
ingrepen in de mond is de MKA-chirurg
gespecialiseerd in de diagnostiek en
behandeling van problemen van kaak,
aangezicht en hals.

Onze aandachtsgebieden zijn:
- Cosmetische aangezichtschirurgie; zoals
bijvoorbeeld ooglidcorrecties
- Tandheelkundige implantaten
- Chirurgische kaakstandcorrectie
- Speekselklieraandoeningen
- Slijmvliesafwijkingen
- Ongevallen (trauma)

MKA Kennemerland is een
samenwerkingsverband tussen 8
MKA-chirurgen, praktijkhoudend op 3
locaties: Spaarne Gasthuis Haarlem
Zuid, Spaarne Gasthuis Hoofddorp en het
Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Wij
werken samen met regionale huisartsen,
tandartsen, orthodontisten en medisch
specialisten.

MKA-chirurgen Kennemerland:
V.T. Akkerman
Prof. dr. A.G. Becking
Dr. B. van den Bergh
Dr. J.P.B. Bouwman
E. Mellema
Dr. J.J. de Mol de Otterloo
H.J. Schouten
J. Vincente

Ons streven is het bieden van optimale zorg
in de regio op het gebied van MKA-chirurgie
met een hoge klanttevredenheid als
resultaat.

Voor meer informatie bent u van harte welkom
op een van onze locaties of kijk op
www.mka-kennemerland.nl

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid - Boerhaavelaan 22 2035 RC Haarlem (023) 224 00 80
Spaarne Gasthuis Hoofddorp - Spaarnepoort 1 2134 TM Hoofddorp (023) 224 00 80
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk - Vondellaan 13 1942 LE Beverwijk (0251) 26 56 97

Het leven gaat niet altijd over rozen
Verlies speelt in ieders leven een rol maar nog meer bij het ouder worden; verlies van
gezondheid, van vrienden of van een partner. Het is niet eenvoudig om met al die veranderingen te leren omgaan. Dan is een luisterend oor en gerichte aandacht heel welkom. Anne Eijnwachter van Seniorencoach Kennemerland, heeft een aanpak waarbij
ze u laat ontdekken hoe veerkrachtig en veelzijdig u bent. In vier tot zes gesprekken
komt men tot de kern en worden
de oplossingen onderzocht. De gesprekken kunnen thuis plaats vinden maar ook buiten, al wandelend. Neem contact op voor een
gratis kennismakingsgesprek. Seniorencoach Kennemerland is gevestigd in IJmuiden, tel. 0647325563
of email anne@srckl.nl. Voor meer
informatie zie www.srckl.nl (Foto:
aangeleverd)

Relatiebemiddeling is maatwerk

Wie op zoek is naar een duurzame relatie heeft vaak een bepaald type persoon voor ogen. De
één zoekt bijvoorbeeld een hoog opgeleide partner die een actief leven leidt, slank is en aan
sport doet, terwijl de ander een huiselijk type zoekt die van huisdieren en gezelligheid houdt.
Zoveel mensen, zoveel wensen, dat geldt zeker voor de ideale levenspartner. De mensen van
40PlusRelatie weten als geen ander dat relatiebemiddeling mensenwerk is en vooral maatwerk.
Waarom is een partnerprofiel belangrijk?
Zodra iemand zich als relatiezoekende inschrijft bij 40PlusRelatie wordt er samen met de
matchmaker uit eigen regio een uitgebreid profiel gemaakt. Sommige vragen zijn heel duidelijk
om een juiste match te vinden, zoals lengte, leeftijd, postuur, rokend
of niet. Veel belangrijker zijn de karaktereigenschappen; zoals lief,
betrouwbaar, sociaal en humoristisch. Door de juiste vragen te
stellen weet de matchmaker wat iemand echt belangrijk vindt.
In het partnerprofiel wordt daardoor zoveel mogelijk vastgelegd. Dit alles en de eigen indruk van de matchmaker vormen
de basis voor maatwerk in de zoektocht naar een levenspartner.
Het maatwerk van de matchmaker
Met alle informatie gaat de matchmaker actief op zoek. Het profiel van de relatiezoekende wordt eerst met de “harde” partnerwensen vergeleken met andere profielen. Aan de hand van de eigen indrukken, intuïtie, mensenkennis en ervaring van de matchmaker wordt daarna maatwerk geleverd. Door deze succesvolle
aanpak hebben veel singles hun ideale partner bij 40PlusRelatie gevonden!
Neem nu dé stap en bel 40PlusRelatie vrijblijvend op 0642194822 of kijk op www.40plusrelatie.nl.
40PlusRelatie, hét grootste bureau voor singles van 40 tot
80 jaar in Nederland.
Foto: Diana Dekker is consulent van 40PlusRelatie in NoordHolland en bereikbaar via diana@40plusrelatie.nl (foto:
aangeleverd)

Nu het einde van het jaar in zicht komt is er goed nieuws binnen de hoorbranche. In meer dan
81% van de gevallen bij aanschaf van uw nieuwe hoortoestel bij HoorCare Audiciens, krijgt u
meer terug via de aftrek zorgkosten Belastingdienst dan van uw zorgverzekeraar. Oók als uw huidige hoortoestel nog geen 5 jaar oud is. Verder gaat het lage btw-tarief van 6% naar 9% waardoor
hoortoestellen volgend jaar duurder zullen worden.
De vergoeding voor hoortoestellen daalde gestaag de afgelopen vijf jaar. U krijgt elk jaar minder van
uw zorgverzekering. Er zijn echter mogelijkheden om kosten terug te vragen via de Belastingdienst,
HoorCarelaatditvooruberekenendooreenuniekesamenwerkingmeteenonafhankelijkeaccountant.
Is uw eigen risico 2018 al opgebruikt? Ook dan kunt u nog dit jaar terecht bij HoorCare in Heemskerk, Castricum en Santpoort-Noord. Maak een afspraak bij het derde generatie familiebedrijf
HoorCare om kosteloos te laten berekenen hoeveel u kunt terugvragen door te bellen met 0251 234 167 of een e-mail te sturen aan info@hoorcare.nl. (Foto: aangeleverd)

Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus

Gediplomeerde tandprothetici maken
een gebitsprothese zelf in nauw overleg
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.
Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecontracteerde zorgverlener.
Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 52
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM*
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na
telefonische afspraak
HAARLEM
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL
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HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl
*WEEKENDREPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

Organisatie
van Nederlandse
Tandprothetici

EERDER

IJ

Hoorne
0251
31 72 70
Hoorne8a,
8atel.
1911
BE -Uitgeest

Tel.
0251 - 31 72 70
UITGEEST
www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓
✓ Voor
Vooralaluw
uwstoffeerwerk
stoffeerwerk
✓
gordijnen tapijtstalen
✓ Showroom
Showroomvol
volmeubel-,
meubel-,
gordijnen tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer

✓ Gespecialiseerd in leer

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur
www.stoffeerderij-dijkstra.nl
donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

