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Bondsspeld en lintje voor
‘voetbaldier’ Chris van der Zwan
Velsen - Twee onderscheidingen binnen 24 uur. Het gebeurt
niet vaak, maar Chris B. van der
Zwan maakte het deze week
mee. Maandagavond werd hij
door bondsvoorzitter Michael
van Praag benoemd tot lid van
verdienste van de KNVB, dinsdag verraste burgemeester
Frank Dales hem met een koninklijke onderscheiding. Aanleiding was Van der Zwans vertrek als lid van de Raad van
Commissarissen van Telstar, de
club waarvoor hij zich al tientallen jaren inzet. Hij ontving
de onderscheidingen vanwege
zijn grote verdiensten voor het
voetbal, de maatschappij en
het bedrijfsleven.
Chris B. van der Zwan heeft tussen 1960 en 2002 veel betekend
voor rederij Wijsmuller, waarvan
hij in 1974 op 29-jarige leeftijd
commercieel directeur werd. Hij
leidde het bedrijf, waar destijds
meer dan 500 mensen werkten,
door een moeilijke financiële periode en speelde een belangrijke
rol bij de uitbreiding van het bedrijf met een tak voor zwaar transport.
Onder zijn leiding werden de bekende afzinkbare schepen (ser-
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Geniet van een Culinaire Wereldreis!
Inclusief frisdrank, bier en wijnen

ReseRveeR nu alvast vooR de keRst

3 uur lang onbeperkt eten & drinken
(voor-, hoofd-, en nagerecht) voor een vast laag bedrag
1e kerstdaG dinsdag 25 december
16.00 - 17.00 -18.00 - 19.00 uur of later tot 22.30 uur
2e kerstdaG woensdag 26 december
16.00 - 17.00 -18.00 - 19.00 uur of later tot 22.30 uur

vants) ontwikkeld. Hierdoor werd
Wijsmuller wereldleider in zwaar
transport over water. In 2006 was
hij mede-oprichter van de maritieme dienstverlener Mammoet
Salvage, waarvan hij in de periode 2006-2012 commissaris was.
Tegelijkertijd bestierde hij zijn eigen consultancy-bureau: Swanlake. Hij sprak zijn netwerk regelmatig aan om aansprekende nautische en maritieme bedrijfsactiviteiten naar de gemeente Velsen
te halen.
Naast het ondernemerschap had
Chris B. van der Zwan nog een
grote passie: voetbal. Hij zette
zich op vrijwillige basis in als bestuurslid van IJVV Stormvogels.
Van die club is hij nog steeds adviseur en sponsor. Bij Telstar was hij

elf jaar lid van de Raad van Commissarissen, waarin hij de portefeuille voetbalbeleid onder zijn
hoed had.
,,Jij bent medeverantwoordelijk
voor het voorbestaan van deze
club’’, zei Michael van Praag maandagavond toen hij Van der Zwan
verraste met de bondsspeld. Hij
doelde onder meer op zijn rol in
de oprichting van Pro Telstar, het
Witte Welpen Fonds en de Vereniging Vrienden van Telstar, allemaal initiatieven om de club financieel gezond te houden.
De voorzitter van de KNVB was
ook vol lof over zijn rol in de maatschappelijke projecten van Telstar, waarmee de club uit VelsenZuid tot de top van Nederland
behoort. Van der Zwan was initi-
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atiefnemer van de Stichting TelKromhoutstraat 44, 1976 BM IJmuiden (0255) 536 088
star Thuis in de Wijk, dat een paraplu vormt voor meerdere maatWWW.WERELDBUFFET.NL
schappelijke projecten in en rond
Velsen.
Chris B. van der Zwan was ook
mede-initiatiefnemer van het Havenfestival IJmuiden, een samenwerkingsverband van visserij,
nautische dienstverleners en culturele instellingen met als oogmerk jaarlijks een gratis toegankelijk publieksevenement te organiseren voor de bewoners van
Velsen.
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Kerstmarkt Santpoort met 100 kramen
Santpoort-Noord - Zondag 9 december kan volop worden genoten van de kerstsfeer op de
Hagelingerweg en in 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.

Internet: www.renepost.nl

dernemers van Puur Santpoort FF Anders op in café-brasserie De
aanwezig om er een mooi feest Wildeman. De toegang is gratis.
van te maken. Op dezelfde dag
wordt door de Rotaryclub de Rotary Kerstloop georganiseerd, de Verse Feestdagen!
opbrengst van dit evenement is
n
stdage
Fee
bestemd voor Stichting Kind en
ACTIE IE
Brandwond. Uitgebreide inforKom naar de proeverij ACT
matie over dit evenement is op
op 14 en 15 december
www.rotarykerstloop.nl te vinden.
Alles wat je van een kerstmarkt Dansschool Jolein verzorgt tusmag verwachten, is aanwezig; sen 15.00 en 16.00 een dansoptreKom naar de Proeverij
heerlijke muziek, december food, den op het plein voor de muziek- zie onze advertentie
wandelend entertainment, win- tent. Het koor Zingsation treedt elders in deze krant
ters kindervermaak, de kerstman rond 16.00 uur op in de Terrasen de kerstvrouwen met hun zoe- weg (naast De Freules) en tussen
nen. Uiteraard zijn ook de on- 15.00 en 18.00 uur treedt het koor
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Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

SCHELPDIEREN

Vrijdag 14 december van 12:00 tot 16:00 uur en
zaterdag 15 december van 10:00 tot 15:00 uur.
Proeverij van oesters, garnalen, gerookte zalm,
diverse vissoorten en soepen.
O.l.v. professionele koks die u van advies
kunnen voorzien voor uw kerstdiner!

Levende
kreeft

Franse krab

VERS GESNEDEN FILETS MET OF ZONDER VEL

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN

ZZ5 Platte oesters

ZZ5 Mosselen

Fin de Claire

Vongole

Scheermessen

Hollandse
ongepelde
garnalen

Tarbot

Zalm

Kokkels

VERSE VIS

Scallops
in schelp

Tonijn

Griet

Zeebaars

Iedere week
Iedere week
in deze krant:
in deze krant:

Informatie
Informatie
van de gemeente
van de gemeente
Velsen
Velsen
STREPENDE RUITENWISSERS, IRRITANT HE?
ZO VERHOLPEN!

Zeewolf

Zeeduivel

VOORDELIG
VOORDELIG ONDERHOUD
ONDERHOUD
Zeetong

IJMUIDEN OPENINGSTIJDEN
TIJDENS DE FEESTDAGEN
Tarbot
zaterdag 22 december 08.00 – 16.00
zondag
23 december 09.00 – 16.00
maandag 24 december 08.00 – 16.00
dinsdag 25 december gesloten
woensdag 26 december gesloten
donderdag 27 december 09.00 – 17.00
vrijdag
28 december 09.00 – 17.00
zaterdag 29 december 08.00 – 16.00
zondag
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maandag 31 december 08.00 – 15.00
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woensdag 02 januari
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Halkade 48, 1976 DC IJmuiden
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS
KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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IJmondgemeenten organiseren gesprek over Tata Steel
Op 11 december a.s. organiseren de
IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen een gesprek met inwoners over de uitstoot bij Tata Steel.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het
Rabobank IJmond Stadion, Minister
van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. Inloop vanaf 19.30 uur, de avond start om
20.00 uur.

e op et van de avond is een korte ge amenlijke aftrap waarna we in groepen van
ma imaal
personen in gesprek gaan.
Vervolgens sluiten we de avond af met een
plenaire terugkoppeling op de opgehaalde
orgen suggesties en vragen. ond .
uur is de avond afgelopen. et resultaat
van de avond is een stappenplan waarmee

Koninklijke onderscheiding
Op 4 december ontving de heer C.B. van
der Zwan een Koninklijke onderscheiding
uit handen van burgemeester Dales.

e heer van der wan heeft in ijn werk eer
veel etekend voor rederij Wijsmuller V
en voor het edrijf ammoet alvage V.
aarnaast heeft hij ich op persoonlijke titel inge et voor de promotie van de o shorehaven I muiden.
ls vrijwillig estuurslid en adviseur was
hij vele jaren etrokken ij sport in de gemeente Velsen met name ij I .V.V tormvogels en elstar. Voor elstar stond de heer
Van der wan aan de asis van vele initiatieven oals Pro elstar het vrouwenvoet al

we aan de slag gaan.
Voor inwoners van Velsen- oord eemskerk en everwijk rijdt er een us langs de
gemeentehui en die je naar het a o ank
I mond tadion rengt. Voor Velsenoord vertrekt de us om . uur vanaf
het tratingplantsoen. Voor everwijk en
eemskerk rijdt de us langs de gemeentehui en. anmelden voor de ussen
graag via directiesecretariaat velsen.nl
met er ij vermeld of je in Velsen- oord
eemskerk of everwijk opgehaald wilt
worden. e ontvangt een evestiging
waarin staat hoe laat je opgehaald wordt.
Voor meer informatie kun je terecht op:
https: www.velsen.nl ijmondgemeenten-organiseren-gesprek-over-tata-steel

het Witte Welpen onds en de oprichting
van de Vereniging Vrienden van elstar. ij
nam ook het initiatief voor de tichting elstar huis in de Wijk waarmee elstar met
meer dan voet al alleen maatschappelijke
etrokkenheid toonde.
ok was de heer Van der wan estuurslid
en etrokken ij de oprichting van de tichting avenfestival I muiden. Een jaarlijks
gratis toegankelijk nautisch culinair cultureel festival dat nu niet meer is weg te denken.
e heer Van der wan werd enoemd tot
idder in de rde van ranje assau. foto:
einder Weidijk

Sportcongres groot succes
Op woensdag 28 november was sporthal
Zeewijk het decor voor het Sportcongres
Velsen. We kijken terug op een goed bezochte en nuttige avond.

Suomi
tletiekvereniging uomi ontving op de e
avond een speciale each ag uit handen
van wethouder ram iepstraten. et als
etscrossclu Wijkeroog is ook uomi nu
een rookvrije vereniging. En dan mag de vlag
uit Elke vereniging die orgt voor een rookvrij sportterrein innen n uiten ontvangt van portloket Velsen o n each ag .

Programma
et congres estond uit een afwisselend
programma speci ek edoeld voor sportverenigingen uit Velsen. o konden ij verschillende workshops volgen om hen op
weg te helpen een nog sterkere sportvereniging te worden kwam e -profvoet aller
en voormalig technisch directeur van de
K V
ans van reukelen vertellen over
ijn ervaringen als sporter estuurder en
adviseur en was er volop ruimte om elkaar
eter te leren kennen. foto: on van teijn

Vernieuwde entree Beeckestijn
Woensdagmiddag 28 november hebben wethouder Sebastian Dinjens en
gebiedsmanager Aan Pander (Natuurmonumenten) gezamenlijk de vernieuwde entree en parkeerplaats van buitenplaats Beeckestijn geopend.

e afgelopen weken he en atuurmonumenten en de gemeente Velsen samen
hard gewerkt aan de ver etering van de
entree en parkeerplaats van uitenplaats.
et wegdek is vernieuwd de parkeerplaats
is opnieuw ingericht voor de hoofdentree
is een voorplein gecre erd en er is nieuwe
e ording geplaatst. an de achter ijde
van eeckestijn is de toegang tot de kapelwoning aan de Van enneplaan ink opgeknapt.

ok in het park elf ijn weer enkele ver eteringen uitgevoerd. Een aantal lanen heeft
halfverharding gekregen waardoor een
groot deel het ge ied nu ook voor mindervaliden eter toegankelijk is.
ls trotse eheerder werkt atuurmonumenten al enkele jaren aan het uitvoeren
van een versterkingsplan voor uitenplaats
eeckestijn. it plan is samen met verschillende etrokkenen opgesteld om de
cultuurhistorie en de ij ondere tuinstijlen van uitenplaats eeckestijn te ewaren en de recreatieve mogelijkheden in het
park te versterken. et de herinrichting
van de entree is er weer een stukje van dit
versterkingsplan gerealiseerd. foto: einder Weidijk

Uit het college
•

inds de inwerkingtreding van de lgemene Verordening egevens escherming
V is er veel aandacht van urgers en
de media voor dit onderwerp. e V epaalt dat gemeenten moeten laten ien dat
er ook netjes volgens de e privac regels
wordt gewerkt. In het Privac eleidska-

der gemeente Velsen
goede afspraken gemaakt.

ijn hierover

eer informatie: www.velsen.nl gemeenteraad. Klik op raadskalender over ichten
college erichten.
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Download hem nu!

Slim melden Velsen app
Je kent het wel: onderweg naar je werk
zie je een losliggende stoeptegel, een
gat in de weg, of een lantaarnpaal die
het niet doet. Je denkt: “Hier zou de gemeente iets aan moeten doen!” En natuurlijk wil je die best informeren, maar
nu even niet. Dat kan vanaf nu veel makkelijker: met de app!

Maak gebruik van de Slim Melden app voor
meldingen over de openbare ruimte. Eenvoudig en snel. Open de app op je mobiel,
maak een foto, en stuur de melding door. Je
kunt zelfs zien of iemand anders de melding
al gedaan heeft, dan hoef je helemaal niets te
doen! Dowload de Slim Melden Velsen app
nu in de App Store en de Play Store of scan
de QR code hiernaast.

Andoid

iOs/iPhone

Cadeau voor mantelzorgers

Samen zorgen we voor een veilige en schone
omgeving. Doe je mee?

Zorgt u voor een familielid, voor buren of bekenden? Dan bent u misschien mantelzorger en ligt er een cadeautje voor u klaar.

Hoe houd ik mijn huis
brandveilig tijdens Kerst?
De feestdagen staan bijna voor de deur!
Om in de Kerstsfeer te komen halen we
massaal kerstspullen in huis. Al die lichtjes, kaarsjes en kerstbomen zijn gezellig, maar hoe zorgt u ervoor dat er geen
brandgevaar ontstaat?

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is, is veel veiliger dan een natuurlijke
kerstboom. Als u voor een natuurlijke kerstboom kiest is het van belang dat hij goed
vochtig blijft. Zet de boom daarom in een
houder waarin de stam 5 centimeter onder
water kan staan. Een kerstboom met kluit
droogt minder snel uit en is daarom veiliger.

kaarsen week worden en ombuigen. De kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Doet u het toch, laat de kaarsen dan niet
te ver opbranden en zet het kerststukje in
het zicht.
Fonduen en gourmetten
Let op met spiritus. Vul nooit een warme
brander bij met brandstof. Een spiritusvlam is bijna onzichtbaar; hij kan nog volop
branden terwijl iedereen denkt dat hij uit is.
Net als bij gewoon koken kan bij fonduen de
vlam in de pan slaan. Leg daarom een passend deksel in de buurt om snel te kunnen
reageren.

Versiering
Maak zoveel mogelijk gebruik van moeilijk
brandbaar versieringsmateriaal. Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan
kan lopen. Zorg er ook voor dat versieringen
niet in aanraking komen met verlichting en
apparaten die warm worden.
Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische
verlichting. Controleer voor het gebruik of
de bedrading niet is beschadigd. Rol kabelhaspels helemaal af. Deze worden anders
warm, waardoor brand kan ontstaan.
Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op een
vlakke ondergrond. Zet ze niet te dicht bij
een warmtebron, want door warmte kunnen

11 december gesprek
over uitstoot Tata Steel
Op 11 december a.s. organiseren de IJmondgemeenten: Beverwijk, Heemskerk en Velsen een gesprek met inwoners over de uitstoot bij Tata Steel. Het resultaat van de
avond is uw advies aan ons als overheden en
Tata Steel. De bijeenkomst vindt plaats in
het Rabobank IJmond Stadion, Minister van
Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. Inloop vanaf
19.30 uur, de avond start om 20.00 uur.
De opzet van de avond is een korte gezamenlijke aftrap waarna we in groepen van maximaal 15 personen in gesprek gaan. De avond

staat in het teken van luisteren, ophalen van
zorgen en het vinden van mogelijke oplossingen in kleinschalige gesprekken. De avond
wordt afgesloten met een terugkoppeling van
de opgehaalde zorgen, suggesties en vragen.
Rond 22.00 uur is de avond afgelopen. Het
resultaat van de avond is een stappenplan
waarmee we aan de slag gaan.
Wilt u hierbij zijn?
Kijk dan voor meer informatie op: www.velsen.nl/in-gesprek-over-tata-11-december

Mantelzorg is zorgen voor een naaste.
Dat kan een familielid zijn, maar ook een
buurvrouw of een vriend. Deze zorg lijkt
vanzelfsprekend, maar gaat verder dan
de gebruikelijke hulp die we elkaar geven.
Mantelzorg is onmisbaar naast professionele zorg. Voor iemand met een beperking
is het heel waardevol als een ander even
een boodschap kan doen, wil oppassen,
vervoer regelt naar de dokter of kan helpen bij persoonlijke verzorging. Zorgt u
meer dan vier uur per week en langer dan
drie maanden voor een ander zonder dat u
daar voor wordt betaald? En woont degene voor wie u zorgt in Velsen? Dan kunt u
een VVV-cadeaukaart van € 25 aanvragen.
Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en
jongeren tot 24 jaar die in huis wonen
met een ziek familielid. Dit kan een ouder,

broer of zus zijn, maar ook een oma of opa.
Jonge mantelzorgers kunnen ook de cadeaukaart aanvragen.
Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31
december 2018 aanvragen via de website
www.velsen.nl/mantelzorgwaardering.
Lukt dat niet, dan kunt u een aanvraagkaart ophalen bij de balie van het gemeentehuis of bij Socius Centrum Mantelzorg
op het adres Plein 1945 in IJmuiden. De
voorwaarden staan op de website en op de
aanvraagkaart.
Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook graag
helpen met informatie, ondersteuning en
advies. Daarvoor kunt u contact opnemen
met de consulenten van Socius Centrum
Mantelzorg via 088 8876900. De consulenten van Socius kunnen u informatie
geven over praktische zaken, zoals vergoedingen en toeslagen. Ook weten zij de weg
naar ondersteuning als de zorg te zwaar
wordt. (foto: gemeente Velsen)

Presentatie verkenning
Aardgasvrij Velsen
Sinds de zomer is onderzoek gedaan naar
vooral de technische kansen en beperkingen om Velsen geleidelijk aardgasvrij te
maken. Op donderdagavond 13 december wordt hiervan een eerste verkenning
gepresenteerd. Hiervoor is de gemeenteraad uitgenodigd en een klankbordgroep
van bewoners. Maar ook u bent van harte welkom.

Velsen.
Vanwege organisatorische redenen willen
wij u vragen zich vooraf aan te melden via
communicatie@velsen.nl ovv Aardgasvrij
Velsen.

In de afgelopen maanden is er relevante informatie van de diverse wijken binnen de
gemeente bij elkaar gebracht en gecombineerd. Denk daarbij aan informatie over de
aard van de bebouwing in een wijk, overzicht
van huur- en koopwoningen, gemeentelijke
infrastructurele onderhoudsplannen, renovatieprojecten, nabijheid van warmtebronnen, enz. Alle informatie is samengebracht
op een kaart waardoor meer inzicht ontstaat
in wat de overgang naar een Aardgasvrij Velsen betekent. Een eerste verkenning als basis voor het gesprek met de samenleving van

Programma
• Welkom en opening door wethouder
Floor Bal
• Presentatie Energietransitie & Klimaatakkoord
• Presentatie Verkenning naar de warmtekansen binnen de gemeente Velsen
• In gesprek over sociale kansen en uitdagingen en technische en financiële aandachtspunten

Locatie: Gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945, IJmuiden.
Aanvang 19.30 uur.

De informatiebijeenkomst eindigt rond
21.30 uur.
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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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 24 november tot en met
30 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
Tussenbeeksweg 2, plaatsen dakopbouw
(26/11/2018) 19733-2018
Dokweg 27b, wijzigen brandscheiding
(26/11/2018) 19811-2018
Middenhavenstraat 35,splitsen van 1 naar 2
werkplaatsen (29/11/2018) 20233-2018

Reaumurstraat 3, splitsen van 1 appartement naar 2 appartementen (30/11/2018)
20506-2018
Velsen-Zuid
Goeman Borgesiuslaan 1, gedeeltelijk verbouwen en uitbreiden woning (27/11/2018)
19963-2018
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 91 (gemeentelijk monument), interne verbouwing, aanpassen dak en gevelkozijnen achter (30/11/2018) 20477-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Lijsterlaan 17, plaatsen dakkapellen en uitbouw op eerste verdieping (30/11/2018)
15221-2018

Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Driehuis
Strawberries Easter Tournament van 19 tot
22 april 2019, Waterloolaan 1 (27/11/2018)
19926-2018

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden terras (27/11/2018) 12420-2018

Velsen-Zuid
Dance Valley Festival 2019 te Spaarnwoude
op 10 augustus 2019 van 12.00 uur tot 23.00
uur (23/11/2018) 20061-2018
Dutch Valley Festival 2019 te Spaarnwoude
op 11 augustus 2018 van 13:00 uur tot 23:00
uur (23/11/2018) 20066-2018

(30/11/2018) 16716-2018

Geweigerde omgevingsvergunningen

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

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

Velsen-Noord
IJmuiden
Kastanjestraat 26, vergroten eerste verdie- Reyndersweg 15, tijdelijk (10 jaar) aanleggen
van nutsvoorzieningen en het plaatping (27/11/2018) 15215-2018 Bezoek onze
website:
Dirk Hartoghstraat 24, plaatsen dakopbouw sen van houten heipalen met vast balkenframe (ten behoeve van seizoensgebonden
(28/11/2018) 16813-2018
Westerduinweg 4, tijdelijk plaatsen van een opslag van wind- en watersportonderdelen)
kantoorunit (10 jaar) (29/11/2018) 12171- (30/11/2018) 10456-2018
2018
Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 4, plaatsen 2 dakkapellen
Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 6, plaatsen dakkapel (27/11/2018) 11033-2018
Parkweg ong., vervangen evenementen dis(voorzijde) (28/11/2018) 16213-2018
play (27/11/2018) 5126-2018
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70, oprichten agrarische schuur
en geitenplateau (28/11/2018) 12041-2018
J EWüstelaan
H U I S 19,J Olegaliseren
U W D Roverkapping
OOMHUIS!

Plus-Wijzer

MAAK VAN

Bezoek onze Velserbroek
website:
De Zeiler 128, plaatsen terrasoverkapping
(27/11/2018) 14416-2018
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Juwelier Ris klaar
voor de feestdagen
MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

IJmuiden - Nu de gezelligste
maand van het jaar weer is begonnen, heeft juwelier Ris alvast wat nieuwtjes en tips om
te delen. De gehele maand december zal de juwelierszaak op
maandagmiddag extra geopend
zijn van 13.00 tot 17.30 uur. Op
maandag 24 december, de dag
voor kerst, zelfs al vanaf 09.30 tot
17.00 uur. En natuurlijk is er een
extra openstelling op de zondag
voor vanaf 12.00 uur.
Voor iedereen die overdag niet
in de gelegenheid is om aankopen te doen, is er een speciale kerstkoopavond op donderdag 20 december. Het team van
juwelier Ris staat klaar om, zoals
men dat gewend is, te adviseren

met het uitzoeken van een mooi
geschenk. Om alvast thuis inspiratie op te doen, ligt in de winkel een mooie nieuwe brochure klaar. Deze brochure kan nu al
worden opgehaald en geeft een
goede indruk van al het moois
dat juwelier Ris te bieden heeft.
Met trots maakt het bedrijf bekend het dealerschap voor IJmuiden en omstreken te hebben verworven van het Zwitserse horlogemerk Tissot, dat al vele jaren
grote bekendheid geniet en alom geroemd wordt om de zeer
fraaie collectie dames- en herenhorloges. Juwelier Ris is gevestigd aan het Marktplein 17 te
IJmuiden. Zie ook www.risjuwelier.nl. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 16, kappen boom
(30/11/2018) 16137-2018
Santpoort-Noord
Wijnoldy Daniëlslaan 12, kappen boom
(30/11/2018) 15299-2018
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
IJmuiden
Afsteken vuurwerk, t.b.v. bedrijfsevenement
op 12 december 2018 tot uiterlijk 23.00 uur,
locatie: Forteiland (29/11/2018) (OD NZKG)
Santpoort-Noord
Rotary Kerstloop, op 9 december 2018
van 09:00 tot 17:30 uur, locatie: “landje van
Scholtz” en route door Santpoort-Noord
(30/11/2018) 14709-2018

POWERED BY
G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Evenementenkalender
9 december

Santa Run, loop
rotary.nl/santpoort

14 december

KERST Discozwemmen
zwembadvelsen.nl

27 & 28 december

Dubbel6Kamp
sportloketvelsen.nl

28 december
t/m 6 januari

Hindernisbaan
zwembadvelsen.nl

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

December 2018

VZV en gemeente Velsen realiseren nieuwe doelen!
Sommige uitspraken verwoorden letterlijk en figuurlijk
de doelen die sportverenigingen en gemeenten aan het
begin van een nieuw seizoen met elkaar hebben afgesproken. Zo ook die tussen de Velser Zwemvereniging
(VZV) en zwembad De Heerenduinen. Tijdens het jaarlijkse gebruikersoverleg ontstond er een plan waarbij
het zwembad extra kon letten op zijn uitgaven en deze
besparing terug kon laten komen in extra faciliteiten
voor de verschillende gebruikers van het zwembad. Zo
werd onder andere afgesproken dat ervaren en volledig
Reddend Zwemmen gecertificeerde VZV’ers, in aansluiting op hun trainingsavond toezicht gaan houden bij het
banenzwemmen en dat 4 nieuwe waterpologoals door
de gemeente Velsen ter beschikking werden gesteld.
Afgelopen maand werden de goals voor het eerst gebruikt tijdens de trainingen. VZV heeft een steeds groeiende jeugdafdeling
waar kinderen met respect voor elkaar en voor hun trainers genieten van deze gave sport. Steeds meer leszwemmers blijven na
het behalen van hun zwemdiploma bij VZV om de doorstap te maken naar het waterpolo. Er wordt begonnen met het spelenderwijs omgaan met de bal waarbij de nadruk ligt op plezier maken en teamspirit. Uiteindelijk hopen we dat daar nieuwe
kanjers bijzitten die uiteindelijk in het eerste Heren of Dames spelen!

KERST Discozwemmen
Vrijdag 14 december is er discozwemmen in zwembad De Heerenduinen.
Het zwembad is helemaal in de sfeer van Kerst.
Zet je kerstmuts op en kom dansen, zingen en chillen met je vriendjes en vriendinnetjes.
Onze DJ draait de leukste muziek. Hier horen net
als bij een echte disco ook de nodige licht- en
lasereffecten bij. Het discozwemmen is speciaal
voor kinderen van 6 t/m 14 jaar. Nog geen zwemdiploma? Kom dan mee feesten onder begeleiding
van een betalende volwassene.
Alles is aanwezig voor een spetterende avond.
Toegang: € 6,10.
Kijk voor meer informatie op zwembadvelsen.nl

GIDS

Gezondheidsbeurs Velsen

In november 2018 is gemeente Velsen in samenwerking met SportSupport en Fysiotherapie Maas gestart
met het project Gezond In De Stad
(GIDS).

Zondag 27 januari, van 10.0014.00 uur, wordt voor de zesde
keer de succesvolle Gezondheidsbeurs Velsen gehouden.
Dit keer niet in sporthal Zeewijk
maar in het Rabobank IJmondstadion in Velsen-Zuid. Doel
van de Gezondheidsbeurs is
het promoten van een gezonde
leefstijl speciaal voor 40+ers.
Op de beurs kunnen bezoekers
gratis een kijkje nemen bij
organisaties op het gebied van
medische preventie (zoals artsen en fysiotherapeuten), sport
en vitaliteit, gezonde voeding,
zorg en welzijn.
Voor deelnemende organisaties biedt de beurs een uitstekende gelegenheid om de organisatie te promoten bij de inwoners van Velsen. Biedt u een
gezond product of gezonde dienst, een activiteit of een test aan? Zoek op
Youtube: “Gezondheidsbeurs Velsen zondag 27 januari 2018 sporthal Zeewijk”
voor een impressie van de vorige editie.
We nodigen u graag uit als deelnemer aan deze beurs. Niet elk verzoek kan
gehonoreerd worden, omdat de organisatie streeft naar optimale diversiteit.
Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met Nicole Sheridan of
Ad Otten telefoonnummer: 0255-510186 (De Spil) of mailen naar buurtsport@
welzijnvelsen.nl

Het doel van het programma is om
gezondheidsachterstanden binnen
wijken te verminderen. En om kennis en praktijk ervaring op te doen
in gezonde voeding in relatie tot
bewegen.
GIDS wordt onder leiding van Jerry
van Akkeren, buurtsportcoach IJmuiden en tevens personal trainer, uitgevoerd in IJmuiden onder de naam “Gezond
en lekker in je vel in Duin- en Zeewijk. Dit schooljaar zal het project worden
uitgevoerd op basisschool De Zefier, De Origon en De Pleiaden.
Jerry van Akkeren: “Het project GIDS kunt u het beste zien als twee projecten
met een gezamenlijke doelstelling, namelijk de ontwikkeling van motorische
vaardigheden en kennis over gezond eten en bewegen bij kinderen vergroten”.
“Kinderen uit groep 1 t/m 4 krijgen gedurende zes weken een extra beweegmoment tijdens schooltijd”. “Tijdens het extra beweegmoment worden alle
kinderen getest op motorische vaardigheden, waardoor men vroegtijdig
motorische achterstanden in kaart kan brengen”. “Wanneer een kind moeite
blijkt te hebben wordt het kind in overleg met de ouders doorverwezen naar
de kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Maas”.

45 Dubbel6kamp
e

Donderdag 27 en vrijdag 28 december a.s. organiseert Sportloket Velsen
voor de 45e keer Dubbel6kamp.
Wie heeft er geen fijne herinneringen aan de enorme opblaaskussens,
leuk opgezette spelvormen en circuitjes?
Door de jaren heen heeft bijna elke inwoner van Velsen wel een keer
deelgenomen aan dit evenement, dat in het kader van schoolsport
wordt georganiseerd.
Dit spektakel zal net als voorgaande jaren plaatsvinden in sporthal Zeewijk in IJmuiden. In samenwerking met Sportcafé Nol maken we er weer
een fantastisch feest van!
Nieuwsgierig of vindt u het gewoon leuk om weer eens oude herinneringen op te halen? U bent van harte welkom op 27 en 28 december in
sporthal Zeewijk, Planetenweg 301 B, 1973 BE IJmuiden.

Experience Centre
in zwembad
De Heerenduinen

Sportpas voor volwassenen
De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners
sporten en bewegen. Begin september lanceerde we de SportpasVelsen
brochure voor de jeugd. In december komt de brochure voor de andere
doelgroepen uit! Het doel van deze brochure is om de inwoners dichtbij huis
op een snelle en gemakkelijke manier kennis te laten maken met sport- en
beweegactiviteiten. Door deel te nemen aan de verschillende activiteiten
kunnen inwoners ontdekken welke sport uiteindelijk het beste bij hen past.
Veel sportverenigingen
uit Velsen doen al mee.
Bied jij nog een leuke
sport- of beweegactiviteit aan? Die kan
het hele jaar door
worden opgenomen
op de vernieuwde
website www.
sportpasvelsen.nl
Stuur een mail
met contactgegevens naar
sportloket@
velsen.nl, we
nemen z.s.m.
contact op!

Het is nu ook mogelijk om zonder zwemdiploma
een hindernisbaan te kunnen bestormen!
Elke woensdag is er vanaf 12:00 uur recreatief
zwemmen, vanaf 13:00-14:30 uur ligt dit super leuke
Experience Centre in het recreatiebad.
Kom klimmen en klauteren op deze geweldige
attractie.

Toernooi organiseren? Huur eens een sporthal: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

Op naar een nóg vitaler Velsen!
Wij zijn ook te volgen via:
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COLOFON

Ruud Koks Velserbroek

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

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE

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

-

-

Štore: uniek nieuw
winkelconcept
Haarlem - Vanaf 8 december 2018 is in de Grote Houtstraat 2 in
Haarlem Štore gevestigd. Dit is een initiatief van ŠKODA, 50five
en Broekhuis. Dit winkelconcept biedt een unieke aanvulling op
het bestaande winkelaanbod in Haarlem. Onder het motto ‘Slim
gevonden’ vind je, naast auto’s, in deze winkel alles wat goed van
pas kan komen in en rond het huis. Of je nu een verrassend cadeau zoekt, de nieuwste smart devices of zelfs een complete au- Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
to, je vindt het in Štore.
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 voormalige tapasbar aan
de Trawlerkade.

ŠKODA staat voor Simply Clever. Het merk zit vol met slimme
en inventieve oplossingen die in
het dagelijks gebruik van je auto
erg handig zijn. Zo zit er een ijskrabber opgeborgen achter de
tankklep, vind je een paraplu in
het portier, is het kofferbaklampje uitneembaar en als zaklampje te gebruiken. En zo zijn er veel
meer Simply Clever-handigheidjes te noemen. “Wij willen het onze klanten verrassend makkelijk
maken door letterlijk midden in
de stad een winkel te hebben. In
Štore kun je vrijblijvend kennismaken met ŠKODA en laagdrempelig advies inwinnen over bijvoorbeeld private-lease-vormen”,
aldus Tjeerd Tuitel, directeur van
ŠKODA in Nederland.
50five streeft er als smart home
specialist naar om ‘het slimme
huis’ toegankelijk te maken voor
iedereen. Egbert Hietberg, commercieel directeur 50five: ,,Štore
is een enorm mooie kans om
mensen slimme producten zoals
slimme deurbellen, slimme stofzuigers en een zelfdenkende kamerthermostaat te laten ervaren.
We bieden persoonlijk advies, laten zien dat smart apparaten eenvoudig te gebruiken zijn en dat je
er bovendien veel geld mee kunt

Op de hoek van de Trawlerkade en
de Beugstraat staat een pand dat
in het collectieve geheugen van
de IJmuidenaar bekend staat als
de ‘tapasbar’. Slechts het logo van
‘Tapasbar El Puerto’ in het raam van
de voordeur en een Heineken bord
bovenop de hijsbalk in de voorgebesparen. In Štore bieden we als vel herinneren ons aan de ooit hierwebwinkel voor het eerst ons on- in gevestigde tapasbar.
line-productaanbod aan. Veel Het pand is in 1903 gebouwd als
producten kun je direct kopen en woonhuis en kantoor met opslagmeenemen, maar online bestel- zolder. Hoewel het herhaaldelijk is
len blijft natuurlijk ook mogelijk. verbouwd, is de hoofdvorm ongeDaardoor hoef je geen extra tas- wijzigd gebleven. De oorspronkesen te dragen tijdens het shop- lijke bakstenen gevels zijn gedeelpen.”
telijk gepleisterd en gesausd.
Broekhuis is één van de grootste Voor de Tweede Wereldoorlog
mobiliteitsaanbieders in Neder- hebben visserijbedrijven het pand
land en weet, al meer dan 85 jaar, gebruikt. Na de oorlog is het pand
als geen ander wat hun klanten met een aantal daarnaast gelegen
beweegt. Broekhuis is sinds ja- panden in gebruik geweest door
nuari 2018 met de overname van de Verenigde Koelhuizen en IJsfade Martin Schilder Groep actief in brieken N.V. Het gebouwtje heeft
Noord-Holland. ,,Met Štore willen duidelijk geen koel- of diepvrieswij inspelen op de veranderen- functie gekregen. Later huisvestte
de behoeften van onze klanten het pand de kantine van een visvandaag de dag’’, aldus Jaco Re- losbedrijf.
mijn, algemeen directeur Broek- Een van de werknemers van het
huis Groep. ,,Wij willen dichtbij vislosbedrijf was Doro Viñas, ononze klanten staan. De ene keer is
dit online, de andere keer in één
van onze dealerbedrijven. En nu
bieden wij onze diensten dus ook
aan in een verrassend leuke winkel in het centrum van Haarlem.
Door buiten kaders te denken en
auto’s met andere producten te
combineren, willen wij een vernieuwende rol in de branche innemen. Onze klanten zijn hierbij
onze inspiratiebron.’’ (foto: aangeleverd)

der veel IJmuidenaren bekend als
‘Doro’. In het boekje ‘Havenhoofden. Bekende gezichten van het
havengebied IJmuiden’ uit 2007 lezen we dat Doro is geboren in Galicië, het noordwestelijke puntje van
Spanje, ten noorden van Portugal.
Terwijl zijn vader bij Hoogovens en
zijn moeder bij Bruynzeel werkten,
werden Doro en zijn broers en zus
opgevoed door zijn oma in Spanje.
Na haar overlijden, kwamen de kinderen naar Nederland en woonden
zij met hun ouders in Heemskerk.
Doro leerde snel Nederlands. Na
tien jaar leerde hij zijn vrouw kennen en ging hij bij het vislosbedrijf
van zijn schoonvader werken.
In de tweede helft van de jaren
tachtig stopte het vislosbedrijf. Het
echtpaar Viñas besloot toen een
koffiehuis te beginnen in de voormalige kantine van het vislosbedrijf. Aanvankelijk was er door de
bedrijvigheid rond de havens klandizie genoeg. Maar in de loop van
de jaren negentig was er steeds
minder mankracht nodig rond het
havengebeuren en kwamen er
steeds minder klanten. Doro be-

sloot om - naast ’s morgens koffie en een broodje bal - ’s avonds
Spaanse hapjes te gaan serveren.
Hij had ooit ervaring opgedaan in
een tapasbar in Barcelona. Na de
koffie in de morgen werd het koffiehuis omgebouwd tot Spaanse
tapasbar en ’s nachts vond de ombouw weer tot koffiehuis plaats.
Het echtpaar hield het ombouwen
niet lang vol en besloot zich volledig te richten op de Spaanse hapjes. Tapasbar El Puerto werd een
begrip en de specialiteiten van de
sympathieke Doro werden vermaard. De Beugstraat was zelfs tijdelijk omgedoopt tot ‘Tapasbarstraat’, getuige een reeds verdwenen straatnaambordje aan de zijgevel. Doro werd door z’n culinaire kunsten zelfs medeauteur van
‘Reiskookboek Spanje’ (2007). In juni 2011 kwam met het plotselinge
overlijden van Doro een einde aan
twaalf jaar gastvrijheid en lekkere
hapjes in El Puerto.
Het pand heeft sindsdien geen horecazaak meer gehuisvest. In november dit jaar heeft een ondernemer de gemeente toestemming
gevraagd om er een seksinrichting
te vestigen. Sinds de sluiting van
seksclub Sin City aan de Loggerstraat staat IJmuiden immers al enkele jaren droog... Zou de voormalige tapasbar dan onderdak gaan
bieden aan een ‘mosselbar’?

De Delta Singers
geven meerdere
kerstoptredens
IJmuiden - Het afgelopen jaar
heeft het gezelligheidskoor De
Delta Singers uit IJmuiden ruim
30 optredens mogen verzorgen
in de diverse woon- en zorgcentra en verpleeghuizen binnen en
buiten onze regio.
Om de bewoners van een aantal
locaties alvast in de kerststemming te brengen, kunnen deze
huizen dan ook rekenen op een
optreden van De Delta Singers
met liedjes uit ons bijzondere
kerstrepertoire.
Het koor treedt in december
meerdere keren op: zondagmiddag 9 december om 14.00 uur
in Zorgcentrum Cordaan te Amsterdam; woensdagmiddag 12
december om 14.00 uur voor
De Zonnebloem IJmuiden Oost
in de Abeel; donderdagmiddag 13 december om 15.00 uur

in Woonzorgcentrum de Moerberg te IJmuiden; zaterdagmiddag 15 december om 14.30 uur
in Woonzorgcentrum Kennemerduin te Heemstede; zondagmiddag 16 december om 14.30
uur in Woonzorgcentrum Breezicht te IJmuiden; dinsdagmiddag 18 december om 14.00 uur
in Verpleeghuis Leo Polak te Amsterdam en woensdagavond 19
december om 19.15 uur in Heliomare te Wijk aan Zee.
Vrijdag 21 december om 10.30
uur zingt het koor in het Dagcentrum Jan Gijzenkade te Haarlem tijdens het kerstverhaal dat
door de cliënten wordt opgevoerd.
De Delta Singers kunnen nog
nieuwe leden gebruiken. Bel
hiervoor 06-10318237 of kijk op
www.deltasingers.nl.

Thuis in Santpoort

Molen De Zandhaas
Deze molen behoort toch wel
tot de iconen van Santpoort.
De Zandhaas had in de middeleeuwen al banden met de heren van Brederode. Zij verpachtten de molen met het recht tot
malen aan de molenaar. Dat had
natuurlijk een prijs. De Brederodes eisten een deel van wat op
de molen gemalen werd.
Molendwang? Dat woord bestaat, jazeker! De inwoners uit
de omgeving werd verplicht
hun koren bij De Zandhaas te
laten malen. De molenaar op
zijn beurt hield van elke aangebrachte hoeveelheid meel 1/24e

tot 1/16e deel als ‘loon’. Dat
schepte hij dan uit de schepkist
waarin het meel werd gedaan.
Soms schepte hij in zijn eigen
voordeel te diep of liet hij zijn
mouw meescheppen. Vandaar
dat er t.o.v. de molenaar vaak
wantrouwen heerste.
Verder konden de heren van
Brederode omwonenden ook
verbieden bebouwing en beplanting aan te brengen, die de
broodnodige wind konden belemmeren. Recht op windvang
heet dat. De molen stond toentertijd ook veel meer in open
landschap dan nu.

De Zandhaas staat strategisch
op een flauwe heuvel. De oorspronkelijke aanvoerroute liep
vanaf de hoek van de Wüstelaan (nr. 85) de helling op naar
de molen.
De huidige molen dateert van
1779. Dat jaartal is goed zichtbaar in de rieten mantel verwerkt.
Zo’n pareltje van een molen
staat toch maar mooi bij ons in
Santpoort.
Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Tialda Willems
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Protest
tegen sluiten
thuiszorgwinkel

In Dorpskerk Santpoort

Wintertijd met Voices

Santpoort-Noord - Vrijdagavond
21 december verzorgt zanggroep
Voices in samenwerking met de
Stichting Cultuur in de Dorpskerk
een feestelijke muzikale avond
met een winters tintje.
Voices is een popkoor en zingt
voornamelijk nummers die je dagelijks op de radio hoort. Rond de
kerst zijn dit liederen die komen
uit het grote, gevarieerde aanbod

van kerstnummers met mooie
luisterliedjes, maar ook heerlijke
meezingers.
Voor het concert op 21 december is er gekozen voor nummers,
helemaal passend bij de tijd van
het jaar. Naast een afwisseling in
(kerst-)muziek zal er zowel door
het complete koor als door kleinere groepjes worden opgetreden. Gedurende een klein uur
wordt u getrakteerd op een afwisselend muzikaal programma.
Het koor staat onder leiding van
dirigent Chiel van Tok en vaste pianist Jasper Swank. Ook de band,
(met de Santpoortse saxofoniste
Fleur Peereboom) speelt mee.
Na afloop is er gelegenheid om,
onder het genot van een drankje, na te praten en eenieder fijne
feestdagen toe te wensen.
Kaarten kosten 10 euro en zijn
voor aanvang van het concert bij
de ingang te verkrijgen. Reserveren kan via cultuurindedorpskerk@gmail.com. Het concert begint om 20.00 uur (deuren open
op 19.30 uur). Zie ook www.zanggroepvoices.nl. (foto: aangeleverd)

Bedrijven slaan handen
ineen voor IJmuiden-teams

Sinterklaasloop geslaagd hardloopfeestje

nemer Johan Neve werd tweede in 19.00 gevolgd door Gerard
Ypma in 19.16. De jonge Jenna
Zaagsma van AV Suomi eindigde als eerste dame in een prachtig PR van 22.17. Tweede dame
werd Gwennyn Kapitein in 23.16
en Jasmijn van Vliet behaalde in
23.59 de derde plaats op de 5 km.
Vol trots volbrachten alle kinde- in 5.11 en Lisa Ouwehand van AV De 117 hardlopers van de 10 km
ren hun hardloopwedstrijd; ver- Suomi kwam als derde meisje in stond een uitdaging te wachten
kleed als Zwarte Piet, in sportkle- 5.16 over de finish.
op de Bergweg in Bloemendaal.
ding of vertrouwd met papa of Om 11.00 uur klonk het startschot Maar dat deerde Maurice Vriend
mama aan de hand. Opvallend voor de 5 en 10 km. De 59 deelne- niets. Hij kwam als eerste over
waren de snelle tijden bij de 1,2 mers van de 5 km deden een snel- de finish in 36.21. Cyril Mica werd
km jeugdloop. De snelste kinde- le ronde langs Duin en Kruidberg. tweede in 38.31 met achter zich
ren kwamen al onder de 4.30 mi- Gelukkig was de regen gestopt en Michael Woerden die eindigde in
nuten binnen. Bij de jongens fi- gaven het bos en de duinen be- 38.47. Bij de dames volgde al snel
nishte Manola Scheers als eer- schutting tegen de wind. Pas bij Lineke Kroon in 40.09. AV Suomi
ste in 4.23, Sam Collingham werd het naderen van de atletiekbaan atleten Evelien Hupkens en Nicotweede in 4.26 en Steyn Joling kreeg de wind vat op de hardlo- let Zwaan eindigden als tweede
was de derde jongen op de 1,2 pers en zorgde voor de laatste en derde bij de dames in respeckm met 4.28. Snelste bij de meis- zware lootjes. Na 18.28 minuten tievelijk 43.18 en 45.53.
jes was Delilah Hilgerink in 4.57, kwam Erik Scheers als eerste over Zie ook www.avsuomi.nl. (foto:
Cassidy Hilgerink werd tweede de finish bij de 5 km. Trouwe deel- Ton van Steijn)
Santpoort-Noord - Bijna 300 deelnemers deden zondag 2 december 2018 mee aan de sfeervolle Run2day Sinterklaasloop in Santpoort-Noord. Na een warming-up en startschot van de sportieve
Zwarte Pieten renden 108 kinderen enthousiast over de atletiekbaan en naastgelegen terrein van atletiekvereniging Suomi. ,,Bij
AV Suomi weten ze wel hoe je een hardloopfeestje moet organiseren”, vermeldde een vader op Instagram die met zijn kinderen
meedeed.

‘Recreatie Noord-Holland draagt
bij aan lofzang op provincie’
Tijdens de wedstrijd tegen Haarlem Yildiz Spor presenteerde zaterdagmiddag jl. de selectie van
Voetbal Vereniging IJmuiden het
nieuwe thuisshirt aan het publiek. WinSys IT Solutions B.V.,
Kloosterboer, SportCafé Nol en
AutoJan.nl sloegen de handen
ineen en namen de aankleding
van alle teams voor hun rekening.
,,Wij hebben bewust voor de
hoofdsponsoring van IJmuiden
gekozen” vertelt Martin Kooiman van WinSys trots. ,,Deze
prachtige voetbalclub met ruim
800 leden staat voor meer dan
voetbal alleen, net zoals WinSys voor meer dan alleen IT oplossingen staat. Samen met Johan Kloosterboer, van het gelijknamige bedrijf aan de Trawlerkade, besloten wij deze groeiende vereniging een hart onder de
riem te steken. Niet alleen voor
de naamsbekendheid maar ook

Velsen-Zuid - Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft
omdat wij ons kunnen identifice- een bezoek gebracht aan informatieboerderij Zorgvrij. Aanleiren met wat deze club uitdraagt: ding was de presentatie van een literaire bundel over de provinde sfeer en dat het niet uitmaakt cie. Recreatie Noord-Holland, beheerder van Zorgvrij, was gastwie je bent of wat je doet, voet- heer. De Velsense organisatie participeert sinds 2013 in de uitgabalfan of niet, je bent hier altijd ven van Stichting Achterland over Noord-Holland.
welkom.’’
Deze mening deelt ook Jan Groot De serie Literaire reis, uitgegeven Wie denkt dat Zorgvrij zich alleen
van AutoJan.nl: ,,IJmuiden is een door Stichting Achterland, be- leent voor een kennismaking met
gezellige vereniging waar ieder- staat uit bloemlezingen die brug- het boerenbedrijf komt bedrogen
een terecht kan. Veel mensen die gen slaan tussen literatuur en uit. De voormalige grupstal van
ik uit het bedrijfsleven ken spe- maatschappij. Vorige week zag de de boerderij was met ballonnen,
len hier, maar ook familie en mijn tweede editie over Noord-Holland kaarsen, lichtsnoeren en bloemen
kleinzoon natuurlijk. Toen ik ge- het levenslicht, ditmaal met de omgetoverd tot een feestelijke revraagd werd om de inloopshirts tijd als verbinden thema. Commis- ceptieruimte. In zijn dankwoord
en trainingspakken van de selec- saris van de Koning Johan Remkes zei Remkes na zijn pensionering
tie te sponsoren deed ik dit ge- ontving het eerste exemplaar van in januari de bundel zeker regelNoord-Holland, literaire reis door matig te zullen openslaan.
lijk.’’
Met een clubband van twintig de tijd uit handen van uitgever Recreatie Noord-Holland werkt
onder meer in opdracht van de
jaar wilde Arnold van Hooff, eige- Jan-Paul Rosenberg.
Twiske-Wanaar van SportCafé Nol in Sport- Het resultaat mag er zijn: een recreatieschappen
hal Zeewijk ook een duit in het prachtig boek waarin diverse terland, Spaarnwoude, Alkmaarzakje doen. ,,Op alle mouwen ‘landmarks’ van onze provincie der- en Uitgeestermeer, Geeststaat mijn logo, mooi toch?” Van- het decor vormen voor een literai- merambacht/Park van Luna en
af 8 december schittert iedere re bloemlezing. Ook Spaarnwou- Groengebied Amstelland. Recrespeler in het nieuwe zwart-witte de komt in de bundel aan bod, in atie Noord-Holland ontwikkelt en
een tekst van Joyce Roodnat.
beheert een aantrekkelijke groeshirt. (foto: aangeleverd)

ne omgeving voor iedereen, in alle jaargetijden. Ook zorgt zij voor
mogelijkheden om te genieten
van rust of vertier, door in- of ontspanning. Centraal daarbij staat
een goede balans tussen natuur
en recreatie, die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede
komt. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - De Vegro
Thuiszorgwinkel aan de Crocusstraat 1 sluit eind dit jaar definitief
de deuren. Inwoners van Santpoort-Noord kunnen volgend
jaar gerecht in de winkel van Vegro aan de Amsterdamstraat in
Haarlem. In de gemeente Velsen
blijft nog één thuiszorgwinkel
over, namelijk die van Zorgbalans
in IJmuiden. Voor John Kievits, inwoner van Santpoort-Noord, is
het nauwelijks te bevatten. Toen
hij te horen kreeg dat Vegro het
huidige pand moet verlaten omdat het huurcontract niet verlengd wordt, deed hij de organisatie spontaan een suggestie aan
de hand. Hij attendeerde de directie op een winkelpand aan de
Hagelingerweg, dat te koop staat.
,,Een pand dat mij uitermate geschikt lijkt voor een thuiszorgwinkel”, vermeldde hij erbij. Vegro liet echter weten niet op zoek
te zijn naar een alternatieve locatie in Santpoort-Noord. ,,Een
aanmerkelijke verslechtering van
de noodzakelijke zorg”, zo Kievits het verdwijnen van de thuiszorgwinkel uit zijn woonplaats.
Hij vervolgt: ,,En dit is geen incident, maar beleid in de gezondheidszorg. Steeds grootschaliger
zorginstellingen op steeds grotere afstanden van de patiënten.
Dit leidt op den duur tot monopolisering van de zorg door enkele giganten, die kunnen rekenen
wat ze willen en naar believen de
zorg kunnen beperken tot datgene wat zij nuttig achten voor hun
eigen portemonnee.” Om te voorkomen dat Santpoort-Noord vanaf januari verstoken blijft van een
thuiszorgwinkel heeft hij protest
aangetekend bij Vegro. Ook heeft
hij de wethouder van zorg en
welzijn benaderd en diens aandacht voor de kwestie gevraagd.

Ledenvergadering
SP Velsen
Velsen - Op woensdagavond
12 december houdt de SP-afdeling Velsen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Te gast is
Eric Smaling van de Wageningen
Universiteit & Research en voormalig Eerste en Tweede Kamerlid voor de SP. Voor de SP was hij
woordvoerder verkeer, energie,
dierenwelzijn en ruimtelijke ordening. Gezien de vele milieuproblematieken die op allerlei
gebieden spelen is dit een interessante gastspreker met een
zeer brede deskundigheid. Verder komen de gemeenteraadsfractie, de bestuurswisselingen
en de afdelingsfinanciën aan de
orde. De ALV wordt gehouden
in buurthuis de Spil in IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.
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VSV pakt belangrijke
punten

Eerste gelijkspel voor Telstar

Almere City pakt toch nog
een punt in bewogen slotfase
met de Almere-doelman te staan.
Met een venijnig puntertje werkte hij de bal achter Platell. Heel
veel geraffineerde aanvallen kon
Telstar er niet echt meer tegenoverstellen.
Het werd louter tegenhouden
dere namen stonden in de ba- en tegenhouden. Op goed gesis, ten opzichte van de wedstrijden tegen FC Den Bosch en Roda
JC Kerkrade. Eén van die kersverse spelers was Shaquill Sno. In de
38e minuut kreeg hij pas de eerste grote kans van de wedstrijd.
Alleen kon hij op doelman Timo
Platell aflopen, maar zijn gekrulde inzet verdween naast. De Griek
James Efmorfidis zag niet veel later zijn schot van de lijn worden
gehaald door aanvoerder Frank
Korpershoek.
Ook in de tweede helft lag het
niveau niet al te hoog. Typerend
voor de openingstreffer, was dat
back Melle Springer een blinde
‘raketbal’ gaf op de diepgaande
Terell Ondaan (opnieuw de veruit meest gevaarlijke speler van
Telstar). Op goed geluk kwam de
buitenspeler toch één-op-één

Het moest een keer gebeuren: het eerste gelijkspel voor de Witte Leeuwen van dit seizoen. Waar Telstar dat vorig jaar maar liefst
dertien keer deed, was het deze jaargang nog niet eerder voorgekomen. Het was een aantal keer dichtbij; maar in de uiterste slotfasen kreeg de ploeg óf de beslissende treffer nog om de oren, óf
maakte het zelf het winnende doelpunt.
Tegen Almere City leek de ploeg
van trainer Mike Snoei weer eens
op een overwinning af te stevenen. In de 86e minuut maakte de
Roemeen Andreas Calcan alsnog
gelijk voor het hoog geklasseerde
team uit de Flevopolder. „De kansen lagen er om snel 2-0 en 3-0
te maken”, sprak Snoei zelf na afloop. „Makkelijk kunnen wij thuis
van dit soort ploegen winnen.
Het is helaas niet gelukt om eerder de trekker over te halen. Dat
is nodig om goede resultaten te
behalen.”
De Almeerse collega van Snoei,
de Italiaan Michele Antoni, besloot in te grijpen na de mindere reeks van zijn ploeg. Liefst vier
wijzigingen voerde hij door in zijn
elftal. Maar ook de Telstar-oefenmeester zag zich genoodzaakt
nieuw elan in te brengen: vijf an-

luk. Maar op de fraaie aanval die
eindigde bij Calcan, had zelfs de
sterk opererende Telstar-defensie
geen antwoord.
De Witte Leeuwen konden
‘slechts’ een éénpunter bijschrijven. (Douwe de Vries, foto:
1963-pictures.nl)

Makkelijke zege voor Velsen
Zeeburgia uit in Amsterdam
is op het oog een lastige tegenstander. De ploeg beschikt
over snelle en technische spelers maar als team is het niet
altijd een eenheid. Vaak worden de combinaties te lang
doorgevoerd en is het scoren
lastig. Mocht Velsen hetzelfde spel spelen als vorige week
dan zou deze tegenstander
geen probleem moeten zijn.
Maar onderschatting ligt altijd
op de loer.

Op een druilerig Sportpark Middenmeer Zeeburgia stond Velsen binnen vijf minuten op voorsprong na een prima genomen
hoekschop van Bastiaan Scholten. In eerste instantie werd de
bal nog weggewerkt, maar precies voor de voeten van de geheel vrijstaande Patrick Castricum. Met een prachtige volley liet hij doelman Eric Antwi kansloos: 0-1. Een prima begin voor de mannen van trainer
Martin Haar. Een dribbel van Zeno van Ooijen stierf kort daarna
in schoonheid en de schietkans
was verkeken. Zeeburgia liet zich
in het geheel niet ontmoedigen
door de snelle tegengoal, com-

bineerde er lustig op en werd
af en toe gevaarlijk. Zo stoomde
Cherinho Grififth na zo’n half uur
langs de rechterflank en bereikte Gianni Refos. De eerste inzet
van Refos bij de tweede paal belandde in de handen van Yorinn
Albers terwijl de tweede mogelijkheid even later totaal werd
gemist.
Het meeste balbezit bleef voor
de thuisploeg en Velsen speelde
slordig in tegenstelling tot vorige week. Toch kopte Marc Kloosterboer net over bij een corner
van Zeno van Ooijen. Een minuut
later een prachtige redding van
Yorinn Albers namens Velsen na
een venijnig schot van Gianni Refos. Patrick Castricum dook even
later alleen op voor doelman Eric
Antwi, maar het stiftje mislukte en de doelman kon gemakkelijk de bal oppakken. Drie minuten later opnieuw een mogelijkheid voor Patrick, maar weer wist
de doelman van Zeeburgia zijn
ploeg in de race te houden.
Na de thee een iets beter spelend
Velsen ofschoon het overwicht
nog steeds bij de thuisploeg lag.
Een pegel van Marc Kloosterboer
werd net voor de zestienmeter
met de hand gestopt, waarna de

vrije trap van Mischa Plug in de
rebound tegen de paal eindigde.
Even later werd een corner van
Zeno van Ooijen bij de tweede
paal gemakkelijk binnen gekopt
door de vrij staande Marc Kloosterboer: 0-2. Tien minuten later
een fraaie aanval van de thuisploeg. De verwoestende uithaal
van Cherinho Griffith werd magnifiek door Yorinn Albers gepareerd.
Velsen bleef ondanks het overwicht van de thuisclub veel gevaarlijker en zag Remco van Dam
net langs de verkeerde kant van

richtte vele (spectaculaire) reddingen. Halverwege de eerste
helft werd hij zelfs eenmaal geassisteerd door de paal na een
inzet van Brian Ezeoke.
Aan de andere kant deed zijn
collega Floris Serné, afkomstig
van VSV en voor het eerst dit
seizoen officieel de sluitpost bij
de IJmuidenaren in competitieverband; ook hij deed zijn uiterste best het doel schoon te houden voor zijn team en eveneens
met succes.
Beide trainers hadden na afloop
dan ook dezelfde mening, dat
een gelijk spel dubbel en dwars
verdiend was. Door dit te magere resultaat is de achterstand
op koploper Kagia voor beide

rio, dus waren alle ingrediënten
voor een spannende pot voetbal aanwezig. Na herhaaldelijke contactpogingen van VSV
richting de KNVB, kreeg de club
pas afgelopen donderdag het
groene licht voor de spelers die
bij de rode-kaartensoap in de
wedstrijd tegen IVV betrokken
waren, wat de voorbereiding
zeker niet ten goede kwam.
De straffe wind die verticaal op
het voetbalveld waaide maakte daarnaast goed voetbal vrijwel onmogelijk want de bal
dwarrelde alle kanten op. Toch
was het Bloemendaal die de
grootste kans had, maar keeper Van Maenhout wist op een
schot op doel nog net zijn vingertoppen tegen de bal te krijgen waardoor die via binnenkant paal bal weer het veld inrolde. VSV had echter ook een
paar dotten van kansen, waarbij Rick Michielsen zich onsterfelijk had kunnen maken, maar
hij faalde beide keren. Na de
0-0 ruststand was het de verwachting dat VSV, met de wind
in de rug, het initiatief naar zich
toe zou trekken. Het was dan
ook teleurstellend om te zien
dat VSV het goede niveau van
de voorgaande wedstrijden bij
lange na niet kon halen en aangezien Bloemendaal ook niet in
goeden doen was, leek een gelijk spel een terechte afspiegeling van de wedstrijd.
Bloemendaal kreeg echter
vlak voor tijd nog een geweldige kans, maar vond weer de
uitstekende keeper Van Maenhout op haar pad. Vlak daarna kreeg de ingevallen 17-jarige! Daan Tervoort ook nog een
dot van een kans, maar schoot
te gehaast hard naast. Met de
0-0 eindstand schoten beide teams niet veel op en het is
voor VSV te hopen dat de laatste thuiswedstrijd dit jaar tegen
ZSGOWMS met winst wordt afgesloten om zo toch nog de gewenste sprong voorwaarts te
maken.
Na deze wedstrijd staat de traditionele wildmiddag aanvang
16.00 uur op het programma
en ditmaal met muzikale omlijsting van de IJmuidense zanger Fred Post.

Tweede nederlaag SVIJ
tegen angstgegner HBC
Dat SVIJ het ieder jaar lastig heeft tegen het geroutineerde HBC
was voorafgaand aan het duel met de ploeg uit Heemstede duidelijk. Ook nu wist SVIJ, dat juist de afgelopen weken zeer goed
op dreef was, niet te winnen en verloor het in eigen huis met 1-2.

FC VVC en Stormvogels
missen te veel kansen
Zowel FC VVC-trainer Rick van
IJzendoorn als Stormvogelstrainer Sjaak Lettinga doen er
goed aan in de winterstop een
viertal spelers van hun team
een paar weken naar de Koninklijke Landmacht te sturen
om hun vizier op scherp te laten stellen. De reden: het zeer
belangrijke duel tussen beide
ploegen eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, ondanks de
vele kansen die de teams kregen. Voor de rust kreeg Stormvogels de meeste; na de thee
sprongen de Nieuw Venneppers te nonchalant met de geboden kansen om. FC VVC mag
haar doelman Thierry Wesseling
heel dankbaar zijn, want hij ver-

de paal schieten. Zeeburgia liep
zich iedere keer stuk op de Velser
verdediging. Patrick Castricum
stuitte tot tweemaal toe op de
Amsterdamse doelman die een
ware sta-in-de-weg bleef tot de
zes en tachtigste minuut: Patrick
zette voor en Marc Kloosterboer
liep de bal eenvoudig binnen:
0-3. Velsen had vandaag niet zijn
beste wedstrijd gespeeld, maar
nam toch gemakkelijk de punten mee naar Driehuis. Volgende
week het thuisduel tegen weer
een lastpost uit Amsterdam:
AGB. (foto: Frans van der Horst)

Voor zowel de zondag 1 als de
zaterdag 1 was het van belang
om de wedstrijden tegen respectievelijk Bloemendaal uit en
AC Amsterdam thuis met winst
af te sluiten om voor de in de
race voor de tweede plaats te
blijven (zaterdag) en afstand
van de rode streep te nemen
(zondag). De zaterdag slaagde
daar met 5-1 winst goed in, terwijl de zondag met een gelijk
spel genoegen moest nemen.
De zaterdag 1 leek een lastige wedstrijd tegemoet te gaan
want AC Amsterdam liet vanaf het begin goed voetbal
zien, met enkele kleine kansen.
Gaande de wedstrijd pakte VSV
meer het initiatief en het was
Justin Kunst die de score opende, nadat hij goed op de keeper was doorgelopen, die vervolgens in de fout ging waardoor Kunst de bal eenvoudig in
het doel kop lopen. (0-1). Daarna was het de beurt aan Max
Hummel die vlak voor de rust
een aanval bekwaam afrondde. (0-2).
Na de rust kreeg AC een domper te verwerken toen een medespeler, wegen herhaaldelijk
commentaar op de leiding, zijn
tweede gele kaart en dus rood
kreeg. Het verzet van de tegenstander was daarmee gebroken, zeker nadat Jesse Kooijman kort daarna de 3-0 in de
touwen joeg. VSV speelde vervolgens de wedstrijd geconcentreerd uit en bouwde de
voorsprong via weer Kunst en
Hummel naar een 5-0 score uit.
AC wist met een treffer nog de
spreekwoordelijke eer te redden (5-1). Het goede nieuws
was dat SVIJ verrassend thuis
tegen HBC had verloren, waardoor VSV volgende week, bij
winst tegen laagvlieger UNO,
de tweede plaats in handen
kan krijgen. De week daarop zal
dan, in de topper thuis tegen
SVIJ, moeten uitwijzen of VSV
zich vice-winter kampioen mag
noemen.
Voor de zondag 1 zou een
winstpartij tegen Bloemendaal
een geweldige opsteker zijn om
zo wat afstand van de degradatie-streep te nemen. Voor Bloemendaal gold hetzelfde scena-

teams opgelopen tot 12 punten. Opnieuw kon trainer Lettinga geen beroep doen op de
geblesseerde verdedigers Rowan van Eijk en Roy Schoorl.
Het eerste half uur was Stormvogels de bovenliggende partij;
het laatste kwartier domineerde FC VVC.
In de rust bleef Glenn Bruinsma
geblesseerd achter; Joey Wolthuis bleek een heel goede vervanger.
Evenals het laatste kwartier
van de eerste helft was VVC
de eerste vijftien minuten van
de tweede helft de iets betere
ploeg en creëerde zich wat kansen, maar Serné stak in een goede vorm. Het laatste half uur, bij

een sterk spelend Stormvogels,
was het de beurt aan VVC-doelman Wesseling die niet wenste te capituleren op schoten
van Thomas Scholten, Ezeoke en Gregory van Nieuwkoop,
die in de slotfase de bal van de
lijn kopte. Daarvoor verrichtte
doelman Serné een aantal goede reddingen en hield hij daardoor in zijn eerste officiële wedstrijd de nul. Ook de inbreng
van aanvaller José Leone zette
geen zoden aan de dijk. In de
slotfase miste Ezeoke nog een
dot van een kans waardoor de
eindstand dubbelblank bleef.
Zaterdag a.s. is Overbos in
Hoofddorp de tegenstander
van Stormvogels.

SVIJ begon de wedstrijd nog
enigszins aardig. Het had veel
de bal en was met de ruimtes
aan de zijkant een paar keer
gevaarlijk.
De IJmuidenaren kwamen echter niet door de hechte HBCdefensie heen waardoor zij
binnen de zestien amper gevaar kweekte. Grote kansen
bleven dan ook uit. Het enige
wapenfeit was van Nick Keus,
die uit een hoekschop de bal
net over kopte.
HBC daarentegen wist in de
counter wel degelijk een aantal keer gevaarlijk te zijn. Doelman Joey de Jong wist echter
met een aantal knappe reddingen te voorkomen dat zijn
ploeg op achterstand kwam.
Toch kon de Jong uiteindelijk
niet voorkomen dat HBC na
slordig balverlies voorin, uit
een snelle counter met twee
man voor zijn doel kon komen.
HBC faalde dit keer niet en wist
de 0-1 binnen te schieten. SVIJ
zette daar alleen een paar kleine speldenprikjes tegenover
met afstandsschoten van Nabil
Hussein, Alex Barzilay en Mitchell Bruinink. Verder werd het
HBC de eerste helft niet meer
lastig gemaakt.
Dit veranderde alles in de tweede helft. SVIJ kwam sterk uit de

startblokken en zette de verdediging van HBC vol onder druk.
Dit resulteerde uiteindelijk in
een afstandsschot van Nabil
Hussein, die gepareerd werd
door de doelman van HBC.
Echter was Alex Barzilay attent en wist in de rebound de
bal knap binnen te knikken,
1-1. Het leek er daarna op dat
SVIJ door zou zetten en de
wedstrijd definitief naar zich
toe zou trekken. Echter net als
in de eerste helft kon de hoeveelheid balbezit niet omgezet worden in een groot aantal kansen en ontbrak de echte
drive om ten koste van alles te
willen winnen.
De wet van het voetbal sloeg
daarna zoals te verwachten
was toe. HBC, dat de tweede
helft amper voor het doel van
SVIJ is geweest, wist uit een
vrije trap uitermate doeltreffend de winnende 1-2 op het
scorebord te zetten.
Volgende week wacht voor
SVIJ met Geel Wit een soortgelijke tegenstander. Wanneer
SVIJ bij de bovenste ploegen
wil blijven, kan men volgende
week laten zien geleerd te hebben van afgelopen zaterdag
en door uit een ander vaatje te
tappen de punten in Zeewijk te
behouden.
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Ray van den Berg kappers & haarwerken

Voor ieder haarprobleem een oplossing
Beverwijk - Wat ruim 52 jaar geleden begon als een traditionele
dames kapsalon, is nu uitgegroeid tot een multifunctionele salon
voor de moderne man en vrouw, waar aandacht, ervaring en beleving van alleen maar top haarstylisten de basis vormt van een
geslaagd bezoek aan de salon. De direct naastgelegen haarwerksalon is die plek waar gasten komen die, al dan niet tijdelijk, weinig of geen haar hebben. In deze discrete en ruime salon werken
haarwerk(pruiken)-specialisten toe naar de juiste oplossing voor
haar of zijn haarprobleem.

Dit kan zijn een tijdelijke haaruitval in verband met chemotherapie of medicatie, mannelijke kaalheid, stress, haaruitval door operatie (Gastric bypass), maar ook de
steeds vaker voorkomende haarziektes zoals Alopecia Areata, Frontalis, Androgenetica, allergie of eczeem. Een oplossing kan zijn een
haarstuk, passend en op maat ge-

en persoonlijke oplossing. Door de
meer dan 40 jaar ervaring in haarwerken en pruiken, mag de salon
namens alle zorgverzekeringen
haarwerk, pruiken en haarstukken
leveren en declareren.
Voor diegene die langer haar
wenst, is er nog de mogelijkheid
tot haarverlenging door middel
van hairextensions van Great Lengths.
Op dit moment is de salon zich
aan het voorbereiden op een zeer
grootse en rigoureuze verbouwing.
Het doel is de gast de ultieme salonbeleving te laten ervaren tijdens
een salonbezoek. Vanaf 7 Januari zullen zij 6 weken doorwerken
in een soort van noodsalon, direct
naast de huidige salon. Alvorens
half februari de deuren te openen
in een nieuwe en zeer verrassende,
niet eerder vertoonde uitstraling.
De huidige merken waar de salon
mee kleurt, stylet en finisht, zoals
Kevin Murphy, Eleven Australia én
Mediceuticals, zullen ook in de vernieuwde salon verkrijgbaar blijven.
maakt, mooi verwerkt met behoud Alle producten die verkrijgbaar zijn
van het eigen haar. Of een geheel en waar mee gewerkt wordt zijn uihaarwerk (pruik), al dan niet hand- teraard parabene- en Sulfatenvrij.
geknoopt van bijvoorbeeld écht Bevatten geen PPD’s, zijn Cruelty
Europees haar of juist lichtgewicht Free en Vegan Friendly.
synthetisch haar. Dan is er nog een Ray van den Berg kappers & haarkeus in bevestiging, binnenwerk, werken, Hilbersplein 27-29 in Bekleur, lengte en structuur. Voor ie- verwijk, telefoon 0251-234041. Zie
dere wens, probleem of advies is er ook www.vandenbergkappers.nl.
bij Ray van den Berg een passende (foto: aangeleverd)

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Svan is een al wat oudere gecastreerde kater en naar
Kerbert Dierentehuis gebracht
omdat hij in huis plaste. Helaas
bleek hij na onderzoek blaasgruis te hebben en staat hij nu
op een blaasdieetvoer. Svan is
een ontzettende lieve, aanhankelijke knuffelkont en graag bij
je in de buurt. Hij kan prima bij
kinderen. Andere katten is hij in
huis niet gewend maar hij was
hier al een aantal keren in pension en dat ging goed. Svan wil
wel graag naar buiten kunnen.

Voor meer informatie over Svan
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:@dierenbescherming en Facebook.com/dedierenbescherming. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Kerst is het feest van
lichtjes, warmte, gezelligheid en
culinair genieten. Het team van
pizzeria ristorante Da Maurizio
kan haast niet wachten om de
gasten de ultieme kerstsfeer voor
te schotelen.
Zoals gebruikelijk is het Italiaanse specialiteitenrestaurant zowel
op kerstavond als beide kerstdagen geopend om iedereen een
onvergetelijk mooi feest te bezorgen. Op 24 en 26 december

wordt zelfs hoog bezoek verwacht. Niemand minder dan de
Kerstman zelf zal die avond in het
restaurant aanwezig zijn.
Op 24, 25 en 26 december wordt
een fantastisch zesgangenmenu geserveerd voor 49,50 euro
per persoon. Daarbij heeft men
de keus uit een vlees- of vismenu, met als hoofdschotel respectievelijk een hertenstoofpotje en
een zalmfilet met saffraanroomsaus. Maar omdat Kerst bij uitstek

een feest voor de hele familie
moet zijn, is alles bespreekbaar,
zolang het maar tijdig wordt gemeld.
Het verdient aanbeveling om
snel te reserveren, aangezien er
slechts één zitting per avond is, is
het aantal plaatsen beperkt. Het
kerstmenu is overigens ook als
afhaalgerecht beschikbaar, mits
dit minstens een week vooraf
wordt besteld. Zie ook www.damaurizio.nl. (foto: aangeleverd)

‘Telstar binnen acht jaar in Eredivisie’
Velsen-Zuid - Telstar heeft de afgelopen maanden hard gewerkt
aan een visie die de Velsense club binnen acht jaar naar de Eredivisie moet leiden. Maandag werden de sponsors tijdens een drukbezochte bijeenkomst op de hoogte gebracht van het ambitieuze
plan, dat onder meer inzet op verduurzaming en een sterke kwaliteitsimpuls van het Rabobank IJmond Stadion. Extra functies zoals een bioscoop moeten extra inkomsten opleveren. Ook wil Telstar - op termijn - weer op gewoon gras gaan voetballen.

Raamschildering
voor kerst

Santpoort-Zuid - Voor zijn buren
en bekenden is geen verrassing
meer: al 32 jaar lang tovert Peter Heeremans de ramen van zijn
woning om in een prachtig kerstlandschap. Vroeger waren dat de
grote ramen van het voormalige
winkelpand waar hij woonde, tegenwoordig gebeurt het op iets
meer bescheiden schaal. De verwachting is dat de raamschildering in de Kopslaan ook dit jaar
weer veel bekijks trekt. (foto: aangeleverd)

Nu ook team-arrangementen!

Kerstloop in Santpoort voor
kinderen met brandwonden
Santpoort-Noord - Op zondag 9 december vindt de Rotary Kerstloop Kennemerland plaats tijdens de traditionele kerstmarkt in
Santpoort-Noord. Het goede doel dit jaar is om zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor Stichting Kind & Brandwond uit Beverwijk. Om ook teams samen te laten deelnemen zijn dit jaar speciale team arrangementen bedacht en wordt het eerste Bartje-Dansant georganiseerd!

De ultieme kerstsfeer bij Da Maurizio

Santpoort-Noord. Marion de Koning, coördinator van de stichting,
is erg blij met deze steun. ,,Het oplopen van brandwonden is een
traumatische gebeurtenis voor
kinderen en hun ouders. Wij doen
ons best hun leed te verzachten. Onder andere door vakantieDe jaarlijkse kerstloop is inmiddels twee consumpties zijn ook inbe- weken voor kinderen en jongeeen begrip in onze regio, vorig jaar grepen bij de inschrijfkosten. In- ren met brandwonden te organiduidelijk aanwezig op de Lange schrijven kan via rotarykerstloop. seren. We weten uit ervaring hoe
Nieuwstraat in IJmuiden, dit jaar nl/winkel/.
belangrijk het contact met lotgewordt het dorp Santpoort-Noord Voor teams tot 18 jaar heeft de or- noten voor hen is. Ze leren omroodgekleurd door de kerstpak- ganisatie samen met de organisa- gaan met hun littekens en bouken en kerstmutsen. Voor de eer- tie van de kerstmarkt en met de wen weer zelfvertrouwen op. Ook
ste keer heeft de organisatie met bollenkraam een pakket samen- ondersteunen we het Kiwanishuis,
lokale ondernemers ook team ar- gesteld. Teams die zich inschrij- met gastenverblijven voor families
rangementen samengesteld!
ven (met 12 personen) ontvangen van patiënten in het BrandwonVoor 18+ teams heeft de organisa- naast de traditionele kerstmuts dencentrum.”
tie samen met Cafe Bartje de eer- en medaille, een verse oliebol en De stichting wordt gerund door
ste Bartje-Dansant georganiseerd. warme chocolademelk. Ook voor betrokken vrijwilligers; voor hun
Teams die zich inschrijven (met 12 dit teampakket kan ingeschreven inkomsten zijn ze volledig afhanpersonen) ontvangen niet alleen worden via http://rotarykerstloop. kelijk van donaties en giften. De
de traditionele kerstmuts en me- nl/winkel/.
Koning: ,,Ik zou dan ook iedereen
daille, maar ontvangen ook exclu- Alle opbrengst van de Kerstloop in willen oproepen mee te doen met
sieve toegang tot de Bartje-Dan- Santpoort-Noord is bestemd voor de Kerstloop.” Zie ook www.rotarysant in Bartje Boven. De eerste de Stichting Kind & Brandwond in kerstloop.nl

punten zijn het vervangen van het
kunstgras (door gewoon gras) en
het huisvesten van extra functies in
het stadion, zoals een bioscoop en
horeca.
Het meerjarenplan moet ervoor
zorgen dat Telstar binnen acht jaar
over voldoende financiële middelen beschikt om de stap naar de
Een actieteam bestaande uit te promenade achter de tribune Eredivisie te zetten. De begroting
bondsvoorzitter Michael van Praag met horecavoorzieningen, fanshop moet hiervoor met minstens 1 mil(op persoonlijke titel), burgemees- en nieuw sanitair. Eronder is ruimte joen groeien: van 2,5 naar 3,5 milter Frank Dales en verschillende voor een nieuw supportershome.
joen euro. Om dit voor elkaar te
sponsors zette een stip aan de ho- Het meest ingrijpende onderdeel krijgen wordt ook nadrukkelijk gerizon: Eredivisievoetbal in 2026, het van het meerjarenplan is de bouw keken naar het succes van SBV Exjaar waarin Telstar zijn 63ste ver- van twee nieuwe tribunes aan de celsior. Deze Rotterdamse club had
jaardag viert. Een terugkeer op het zuid- en noordkant van het stadion. een paar jaar geleden net zo veel
hoogste niveau is haalbaar, maar al- Over de koptribune aan de zuid- geld te besteden als Telstar, maar
leen met betere faciliteiten, meer kant wil de club graag in gesprek behoort dankzij een uitgekiend begeld en een professionelere orga- met de andere gebruikers van leid tot de stabiele Eredivisieploenisatie. Naast ‘het opwaarderen Sportpark Schoonenberg, een ini- gen die niet bang hoeven te zijn
van het huis’, zoals algemeen direc- tiatief dat wordt ondersteund door om te degraderen. (Friso Huizinga,
teur Pieter de Waard het maandag- de gemeente Velsen. Andere speer- foto: Ron Pichel)
avond noemde, is het ook noodzakelijk om de voetbalopleiding
nieuw leven in te blazen, Jong Telstar in te schrijven voor de beloftencompetitie, de Witte Leeuwinnen (vrouwenvoetbal) terug te laten keren en de sociaalmaatschappelijke projecten (Telstar Thuis in de
Wijk) door te ontwikkelen.
Telstar wil als eerste aan de slag
met de aanleg van 1.200 vierkante meter zonnepanelen op het dak
van de westtribune. Ondernemers
kunnen zich tot 15 december tegen een aantrekkelijke rentevergoeding voor aanmelden. Daarna wordt de oosttribune opgewaardeerd. Het plan voorziet in de
bouw van een verhoogde, overdek-

Relatiebemiddeling is maatwerk
Regio - Wie op zoek is naar een
duurzame relatie heeft vaak een
bepaald type persoon voor ogen.
De één zoekt bijvoorbeeld een
hoogopgeleide 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. Wij
van 40PlusRelatie weten als geen
ander dat relatiebemiddeling mensenwerk is en vooral maatwerk.
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 karakterei-

daardoor zoveel mogelijk vastgelegd. Dit alles en de eigen indruk
van de matchmaker vormen de basis voor maatwerk in de zoektocht
naar een levenspartner.
Met alle informatie gaat de matchmaker actief voor jou op zoek.
Jouw profiel wordt eerst met de
‘harde’ partnerwensen vergeleken met andere profielen. Aan de
hand van de eigen indrukken, intuitie, mensenkennis en ervaring van
de matchmaker wordt er daarna
maatwerk geleverd. Door deze succesvolle aanpak hebben veel singles hun ideale partner bij 40PlusRelatie gevonden!
Neem nu dé stap en bel
genschappen; zoals lief, betrouw- 06 42198422 of kijk op
baar, sociaal en humoristisch. Door www.40plusrelatie.nl. 40PlusRelade juiste vragen te stellen weet de tie, hét grootste bureau voor sinmatchmaker wat jij echt belangrijk gles van 40 tot 80 jaar in Nederland.
vindt. In het partnerprofiel wordt (foto: aangeleverd)
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afgewisseld met harp- en fluitmuziek.

8 DECEMBER

Fonte di Musica om 15.00 uur in
Dorpskerk van Heemskerk, Kerkplein 1. Info: www.fontedimusica.nl.

▲
(foto: Hans Colijn)
Stadsschouwburg Velsen: Kerstconcert van Ierse zanggroep
Anúna. Aanvang 15.00 uur.

6 DECEMBER
7 DECEMBER

Taal in Thema in bibliotheek (foto: aangeleverd)
IJmuiden. Van 10.00 tot 11.00 Adventsdagtocht naar Kevelaer.
Aansluiten bij bestaande daguur.
reis van de Haarlemse bedevaart
Buitenplaats Beeckestijn: Huis naar Kevelaer. Opstappen bij (foto: Thomas Muselet)
open van 11.00 tot 16.00 uur. de Mariakerk, Rijksstraatweg 28 Stadsschouwburg Velsen: Mercury Rising, tribute aan Freddie
Haarlem, om 08.15 uur.
Toegang 2 euro per persoon.
Mercury. Aanvang 20.15 uur.
Tentoonstelling ‘De Afval-expe- Pop-up Kerst Kerk in Bibliotheek
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar IJmuiden tot en met 24 decemin Pieter Vermeulen Museum. ber.
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Stilte Viering in de Dorpskerk in 9 DECEMBER
Expositie ‘Tussen Kunst en Kerst’ Santpoort-Noord. Van 10.00 tot Buitenplaats Beeckestijn: Huis
in Raadhuis voor de Kunst, Toren- 11.00 uur. Aansluitend is de kerk open van 11.00 tot 16.00 uur.
straat in Velsen-Zuid. Van 13.00 open tot 12.00 uur voor stilte of Toegang 2 euro per persoon.
tot 17.00 uur tot en met 9 de- een kaars aansteken.
Rotary Kerstloop Kennemerland
cember.
Kerstmarkt in Haarlem Centrum, tijdens de traditionele Kerst10.00-19.00 uur. Ook zondag van markt in Santpoort-Noord. Deelnemers kunnen starten om 11.00
10.00 tot 18.00 uur.
en 15.00 uur. Aanmelden kan
Buitenplaats Beeckestijn: Huis via www.rotarykerstloop.nl De
open van 11.00 tot 16.00 uur. Kerstmarkt begint om12.00 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’. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.

(foto: aangeleverd)
Midwinterduinloop Le Champion in Egmond-Binnen, met afstanden van 7,6 en 16,8 kilometer. Start 11.00 uur. Informatie:
www.lechampion.nl/evenementen.

(afbeelding: aangeleverd)
Taalspreekuur van 10.00 tot
12.00 uur. Koffieochtend in Bibliotheek Velsen, Dudokplein
IJmuiden van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestiijn: gesloten wegens besloten bijeenkomst in het hoofdhuis.

(foto: Ben van Duin)
Stadsschouwburg Velsen: ‘Van
de koele meren des doods’. Aanvang 20.15 uur.

Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf 4 jaar
in Pieter Vermeulen Museum.
Van 13.00 tot 17.00 uur.

Kerstkorenlint tijdens de jarige
Kerstmarkt. Men kan genieten
(foto: aangeleverd)
van de kerstkoren in de BakenesBasisschool Parnassia, Wulverserkerk, de Nieuwe Kerk, Wilhelderlaan 3 opent De Fairkoop van
minakerk, Jansstraat 33, Janskli13.30 tot 15.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden niek en Rosenstockhuessy. Zie
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- ook www.korenlint.nl of www.
Klaverjassen bij Stormvogels, positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, kerstmarkt.com.
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aan- ’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar
vang 20.00 uur.
staaltransport in de IJmond’. 3 Theater Terra speelt Kikker en
Speurtochten voor kinderen van de vallende ster (4+) in Stadskleuter tot puber.
schouwburg Haarlem, 13.30 uur.
Repair Café in ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg
201
Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot
16.00 uur.

Rouwspreekuur in de rouwhuiskamer Alice Loeters persoonlijke
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan
12 Santpoort-Noord van 11.00
tot 12.00 uur.
Haarlem zingt naar de Kerst met
Christelijk Mannenkoor David uit
Lisse in de Pelgrimkerk aan de
Stephensonstraat hoek Pijlslaan
in Haarlem, 20.00 uur. Info: www.
zingenenzo.com.

(foto: aangeleverd)
Duo Caleidoscope in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)
Stadsschouwburg Velsen: Jandino als Judeska in ‘Judeska in de
TBS-kliniek’. Aanvang 20.15 uur.

ZondagMiddagPodium
met
optreden Stichting Touche in
dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord. Aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf
13.30 uur.

Kerstkorenlint tijdens de jarige Kerstmarkt. Men kan genieten van de kerstkoren in de Bake- Kerstoptreden De Delta Singers
nesserkerk, de Nieuwe Kerk, Wil- in Zorgcentrum Cordaan in Amhelminakerk, Jansstraat 33, Jans- sterdam. Aanvang 14.00 uur.
kliniek en Rosenstockhuessy. Zie
ook www.korenlint.nl of www.
kerstmarkt.com.

(foto: aangeleverd)
Schuld, spannende musical naar
bestseller Mel Wallis de Vries in
Kennemer Theater Beverwijk,
20.15 uur.

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-522330.
Themaviering ‘Winter in de Bijbel’ in de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. Aanvang
09.30 uur.

10 DECEMBER

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen.
Start
10.00 uur vanaf dorpshuis Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord. Wandeling duurt
± 45 minuten in een rustig tempo. Na de wandeling koffie/thee
en een geheugenspelletje. Voor
interesse als deelnemer of begeleider, Janneke Cluistra, telefoon
023-3031228.
Bibliotheek IJmuiden: Craft Café
van 10.00 tot 12.00 uur. Verhaalkabaal. Van 15.30 tot 17.00 uur.
Postzegelavond bij Postzegel
Vereniging Santpoort in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Zaal gaat om 19.00 uur
open.

11 DECEMBER

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

(foto: aangeleverd)
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’. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf 4 jaar
in Pieter Vermeulen Museum.
Van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30 tot
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop
de entreeprijs.

Unieke gelegevenheid om de lage zolders van de Grote of Sint
Bavokerk te bezoeken. Start
13.30 vanaf de Grote Markt bij
standbeeld Laurens Jansz. CosKlaverjassen in De Brulboei, Ka- ter. Kosten 12,50 p.p. Aanmelden
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot kan via www.gildehaarlem.nl of
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. gildewandelingen@gmail.com
Meer informatie: 0255-510652.
of tel. 06-16410803.
Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Taalspreekuur van 14.00 tot
16.00 uur in Bibliotheek IJmuiden.
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.
Kerst & Kunst, lezing over Kerst
en kunst met als spreker, Paul
Bröger uit Helikon Utrecht. In de
Engelmunduskerk Driehuizerkerkweg 113 in Driehuis. Aanvang 19.30 uur.

Traditionele
Kerstwandeling.
Start 16.30 uur bij de Waalse
kerk, Begijnhof Haarlem. Aanmelden via gildewandelingen@
gmail.com of op werkdagen van
09.00 tot 10.00 en van 18.00 tot
19.30 uur op 06-16410803

Kerstoptreden De Delta Singers
voor De Zonnebloem IJmuiden
Oost in De Abeel, Abelenstraat 1
IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.
Kerstmarkt in De Schulpen, Wijkerstraatweg Velsen-Noord. Van
14.00 tot 17.00 uur.
Voorleesfeest in Bibliotheek Velserbroek. Van 14.30 tot 15.30 uur.
Hollandse hapavond bij Café
Bartje, Hoofdstraat SantpoortNoord. Aanvang 18.00 uur. Kosten 10,50 euro.
Kerstzang in Bibliotheek IJmuiden.
Stadsschouwburg Velsen: Dolf
Jansen
hogesneheidscabaretier stormt het jaar uit. Aanvang
20.15 uur.

Lessons & Carols. Special Vesperviering volgens het Engelse bekende model. in de Adelbertus- (foto: aangeleverd)
kerk, Rijsstraatweg 28 Haarlem. Camus Trio in ‘t Moterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 17.00 uur.
Aanvang 15.00 uur. Toegang graKienavond bij Felison Brass in tis, bijdrage in de onkosten wenwijkcentrum De Stek, Heirweg selijk.
2 Velsen-Noord. Aanvang 19.30
Special try-out Crazy Old into
uur, zaal open 19.00 uur.
the Rock Blues in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis.
Kerstconcert Camerata RCO in de
Oude Kerk in Spaarndam. Aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30
uur. Toegang 20 euro. reserveren
verplicht via www.vriendenoudekerk.nl

(foto: Wim Lanser)
Christmas Under African Skies
met optreden van Kuzola in Ken-

Stadsschouwburg Velsen: Vrolijke meezingkerstshow van theaterduo Vuil Huickelaar verjaagt
kerststress

12 DECEMBER
nemer Theater Beverwijk, 20.15
uur.

(foto: aangeleverd)
Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
SOS Wijkteam is aanwezig voor
de nodige vragen. Juridisch inloopspreekuur van 15.30 tot
17.00 uur. Gratis advies van De
Klerk & Rozemeijer Advocaten.

Zuid. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Kerstmarkt en Bartje-Dansant
bij Café Bartje, Hoofdstraat Santpoort-Noord.

(foto: aangeleverd)
Kerstconcert in de Dorpskerk in
Heemskerk, 20.00 uur, entree
gratis. Koor- en solozang worden Kerstconcert

Dubbelkwartet

13 DECEMBER

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
SOS Wijkteam is aanwezig voor
de nodige vragen.

(foto: aangeleverd)
Samen met Jacky Hart & Bij Bo
organiseert De IJmond Brasserie en Restaurant een avond
waarbij alles draait om food, fashion & fun. Aanvang 20.00 uur,
vanaf 19.45 uur is men van harte welkom op de Seinpostweg
40 IJmuiden. Kaarten à 14,95 zijn
te koop via foodfashionfun.entranz.nl.
Lezing ‘De speurtocht naar buitenaards leven’ door wetenschapsjournalist Govert Schilling
bij Vereniging Santpoorts Belang
in ‘t Brederode Huys, Bloemendaasestraatweg 201 Santpoort-

Taalspreekuur van 10.00 tot
12.00 uur in Bibliotheek IJmuiden.
Kerstbingo in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord.
Aanvang 14.30 uur. Toegang
2,50.
Kerstoptreden De Delta Singers
in Woonzorgcentrum De Moerberg in IJmuiden. Aanvang 15.00
uur.
Historische Kring Velsen organiseert in het teken van 100 jaar
Staal in de IJmond ‘In vuur en
vlam’ in De Brulboei, Kanaalstraat 166. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur.
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Kerstmarkt in De Schulpen

Kerstbingo
in Het Terras

Velsen-Noord - Woensdag 12
december van 14.00 tot 17.00 uur
organiseren De Schulpenstroom,
De 2de Kans en de Protestantse gemeenschap een gezellige
kerstmarkt met miniworkshops in
De Schulpen.
De kerstmarkt vindt plaats in de
hal van De Schulpen aan de Wijkerstraatweg, de workshops in
de aangrenzende ruimtes. Toegang is gratis, voor de workshops wordt een kleine bijdra-

Santpoort-Noord - De kerstbingo van Senioren Vereniging Velsen vindt op donderdag 13 december plaats in Het Terras aan
de Dinkgrevelaan. U bent welkom vanaf 14.30 uur. De entree
bedraagt 2.50 euro. Verder kunt u
loten kopen voor de loterij die na
de bingo plaatsvindt.

Repair Café in
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Op zaterdag 8
december van 13:30 tot 16:00 uur
zitten de reparateurs weer voor
u klaar in ’t Brederode Huys. Is
er iets met de rollator of fietsverlichting? De vrijwilligers helpen u
graag. Daarnaast zien zij u graag
komen met problemen met pc of
mobiele telefoon en voor reparaties aan bijvoorbeeld kleding,
elektrische apparaten, klokken en
horloges en meubeltjes. Veel objecten die stuk zijn, kunnen wellicht een tweede leven krijgen.
Dat spaart grondstoffen en het
milieu! De reparatie is gratis, onderdelen meestal niet, een donatie is welkom. Zie ook www.repaircafe.org.

Een kaars voor vrede!

Velsense kerken openen
Pop up Kerst Kerk

‘t Mosterdzaadje

Historische fluit en romantisch pianotrio

Santpoort-Noord - Duo Kaleidoscope bestaat uit Katja Pitelina en
Reiko Tsuiki. Op vrijdag 7 december om 20.00 uur brengen deze
grote talenten op historische fluiten het programma ‘Portretten
van dwarsfluit’ met daarin muziek uit vijf eeuwen, van de Renaissance tot nu. Te beluisteren is hoe
acht componisten zich hebben laten inspireren door de fluiten van
hun tijd. Blavet, van Eyck, Pignolet de Montéclair, Wilhelm Friedemann Bach, Beethoven, Doppler.
De naam van hun duo doen Katja
en Reiko eer aan. Zoals in een caVelsen - Eerst zou het regenen, leidoscoop bonte glasstukjes telmaar naarmate zaterdag nader- kens wisselende patronen vorde zou de neerslag steeds la- men, zo laten Katja en Reiko met
ter op de dag komen en dat was hun verschillende fluiten steeds
gelukkig volkomen juist, want weer andere kleuren horen. De
de klootschieters van Full Speed luisteraar ervaart elk stuk als een
hielden het `s morgens helemaal
droog met zelfs tijdelijk wat zonneschijn en 8 graden. Niets te klagen dus. Het normale parcours
was weer aan de beurt, omdat
het de eerste van de maand was.
Twee teams van elk 4 personen IJmuiden - De Historische Kring
waren ingedeeld en qua sterk- Velsen (HKV) organiseert in het
te hielden deze elkaar de gehe- teken van 100 jaar Staal in de
le wedstrijd in evenwicht (rare IJmond de voorstellingen ‘De
uitdrukking eigenlijk, want in dit Terugkeer van de kanaalgraver’
geval had het niets met gewich- en ‘In vuur en vlam’ van Piet Paten te maken). Met slechts één ree.
schot verschil won het team met De laatste voorstelling vindt
Harm, Jan G Raymond en Dries plaats op donderdag 13 decemmet 84 schoten en 36 meter. Het ber in buurtcentrum De Brulteam met Rob, Jan S, Nico en Ina boei in IJmuiden.
eindigden met 85 schoten en Piet Paree vertolkt samen met
18 meter. Daarna weer naar het de muzikanten Frank Edam en
clubhuis, waar enkele personen Huub van der Laan het enerveal snel vertrokken om een vroeg rende levensverhaal van Henri
Sinterklaasfeest te vieren. Zie ook Wenckebach, waarbij de vertelwww.fullspeedsport.club of bel ler in de huid kruipt van deze pionier zonder wie de Hoogovens
06-24973470.
er niet geweest waren. Voor de
pauze spelen zij de eveneens
muzikale vertelvoorstelling: ‘De
terugkeer van de kanaalgraver’.
Zonder Noordzeekanaal geen
Santpoort-Noord - Op maan- Hoogovens, nietwaar?
dag 10 december organiseert De avond begint om 20.00 uur
Postzegel Vereniging Santpoort (zaal open 19.30). Het aantal
weer een gezellige postzegelavond met een grote veiling van
circa 280 kavels. Wilt u een kavellijst ontvangen? Een mailtje naar
hein60@hotmail.nl is voldoende.
De veiling wordt gehouden in het
Terras, Dinkgeverlaan 17 in Santpoort-Noord. De zaal gaat om
19.00 uur open. Meer weten? Bel Driehuis - Vorige week zaterdag was het al een de spannen023-5382274 (na 18.00 uur).
de wedstijd tegen SV Hoofddorp, de nummer 3 van de
poule. Als deze wedstrijd gewonnen werd, zou er echt over
het kampioenschap nagedacht
kunnen worden. Het ging er
dus echt om. De wedstrijd,
waarbij alles klopte en er een
geweldige inzet was, werd met
Santpoort-Noord - Het Zondag- 2-0 door Velsen gewonnen.
MiddagPodium brengt u zon- Met nog twee wedstrijden te
dag 9 december een optreden gaan, werd alles op alles gezet
van Stichting Touche in Dorps- om ook zaterdag jl. de thuishuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17, wedstrijd te winnen want bij
Santpoort-Noord. Stichting Tou- winst zou het team kampioen
che neemt u mee naar Venetië, zijn.
het ritme van de zee. U hoort en Aan de motivatie lag het zeker
ziet filmbeelden, muziek en ver- niet. Gedurende het hele seihalen over deze bijzondere stad. zoen zijn de meiden al fanaDe voorstelling begint om 14.00 tiek en met veel lol aan het traiuur (zaal open vanaf 13.30 uur). nen. De afgelopen twee weken
Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar was ook echt iedereen aanweaan de zaal. Zie ook www.welzijn- zig. Met de laatste aanwijzingen van trainer en coach Arjan
velsen.nl.

Klootschietjournaal

fascinerende tijdreis en de fluitistes weten er pakkende anekdotes
bij te vertellen.
Katja en Reiko studeerden cum
laude af en vervolgden een specialisatie in Oude Muziek aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Ook die studie werd met onderscheiding afgerond. Ze spelen
sinds 2006 samen, werken in vooraanstaande Barokorkesten en zijn
ook actief als solist en in kamermuziek.
Wat een Romantisch programma
heeft het Camus pianotrio uitgezocht voor het concert dat op zondag 9 december om 15.00 uur in
‘t Mosterdzaadje gegeven wordt.
Met Mendelssohn en Schumann
worden alle menselijke emoties
en zijn extremen verklankt. De leden van het internationale Camus

Velsen - Kerst is het feest van licht
en vrede. Overal ter wereld wordt
dit gevierd. In de hal van de Bibliotheek Velsen in IJmuiden laten
een aantal kerken van Velsen zien
wat het kerstfeest voor hen betekent. Op 8 december openen
zij daar een Pop up Kerst Kerk. Er
is een grote kerststal, want het
kerstfeest begint met de geboorte van Jezus in een stal en bezoekers van de bibliotheek en iedereen die even langs wil komen
kan een papieren kerstkaars met
kerstwens ‘aansteken’.
De Pop up Kerst Kerk staat ook in

Trio zijn Raquel Garzás (piano),
Fiona Robertson (viool) en Pau
Marquès (cello).
Met hun lyrische en krachtige
melodieën horen we weemoed,
vreugde en leed. Deze muziek beschrijft hoe het individu zich tot
de natuur en de samenleving verhoud. Veeleisend om uit te voeren
en inspirerend om naar te luisteren. Deze muziekstudenten ontmoetten elkaar tijdens hun Master
opleiding in Nederland. Zij worden als trio gecoacht door musici
van grote naam.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage
in de onkosten wenselijk. Zie ook Santpoort-Noord - Op dinsdagwww.mosterdzaadje.nl (foto: aan- avond 11 december geeft wetenschapsjournalist Govert Schilling
geleverd)
een lezing over ‘De speurtocht
naar buitenaards leven’.
Al eeuwenlang vraagt de mens
zich af of de aarde de enige bewoonde planeet is in het heelal.
In ons eigen zonnestelsel heeft
de zoektocht naar andere levensvormen tot nu toe niets opgeleverd. Inmiddels zijn er echter ook duizenden exoplaneten bekend, planeten bij andere
sterren dan onze eigen zon. Vele
daarvan zullen als twee druppels

water op de aarde lijken. Maar
leeft er ook iets? Hoe komen we
daarachter? Govert Schilling beschrijft in zijn lezing de onvermoeibare speurtocht naar leven
buiten de aarde en de vraag naar
onze eigen plaats in de ruimte
en tijd.
De lezing duurt van 20:00 tot
22:00 uur. De kosten zijn 6 euro.
Aanmelden kan via www.santpoortsbelang.nl of door contant
te betalen aan de zaal. Adres: ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in SantpoortZuid.

Sinterklaas en de Zwarte
Pieten waren in Santpoort

bezoekers is gelimiteerd, omdat zonder geluidsinstallatie gewerkt wordt. Dit komt de sfeer
van de voorstellingen duidelijk
ten goede. Reserveren via le-

Voetbalsters MO15 RKVV
Velsen zijn kampioen

Stichting
Touche in
Het Terras

de vorm van een ‘rijdende kapel’
op de markten van 13 en 20 december. Daar kan een écht kaarsje aangestoken worden.
De kerken delen ook informatie
uit over alle kerstvieringen die er
gehouden worden.
In december heeft iedereen het
druk met de kerstboodschappen.
De kerken delen op deze manier
hun ‘kerstboodschap’ uit.
De Pop up Kerst Kerk is geopend
tijdens de openingstijden van de
bibliotheek van zaterdag 8 december tot en met maandag 24
december.

Lezing bij Vereniging
Santpoorts Belang

Laatste voorstelling ‘In vuur en vlam’

Postzegelavond

ge gevraagd. Behalve kraampjes
en workshops zal ook het Schulpenkoor optreden en wordt een
prachtig kerstverhaal verteld.
Ouderen kunnen kosteloos een
mooie portretfoto laten maken
door Gert-Jan Maas van Kennemer Lichtdruk en natuurlijk loopt
de kerstman ook rond! Tot slot
wordt een goed gevulde kerstmand verdeeld aan degene die
dat het meest verdient. Meer weten? Bel 0251-226445.

Kloppers en met extra support
alle ouders, opa’s en oma’s, gingen de meiden de strijd aan tegen RKSV Pancratius. En dan is
de blijdschap groot als het eerste doelpunt gescoord wordt
vanuit een corner door Minke
Wildering. Om zeker te zijn van
de winst was een tweede doelpunt nodig. Vanaf de 16 meter
lijn bij eigen doel werd de bal
naar voren getrapt.
Deze kwam zover dat Lynne
Schavemaker met haar enorme
snelheid alleen voor de keeper
van tegenstander kon komen
en het tweede doelpunt scoorde. De eindstand bleef 2-0 en
het feest kon beginnen. Met
een gele roos, een beker, nieuwe hoody’s, ‘We are the champions’ van Queen, leuke toespraken, eten en drinken is het
fantastische kampioenschap
gevierd. Gefeliciteerd meiden!
(foto: aangeleverd)

Gelukkig werd de optocht niet verstoord.
Wij konden heerlijk genieten van de Sint en Zwarte Pieten.
Het was absoluut een kinderfeest.
Ben blij, dat ik als ouder erbij ben geweest.
Waarom altijd maar dat zeuren om die Pieten met zwarte kleuren?
Het is toch een feest voor kinderen?
Moet je het dan verhinderen?
Het is weer heel gezellig verlopen.
Dus tot volgend jaar, zullen we maar hopen!

denadministratie@historischekringvelsen.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en aantal kaarten.
De toegangsprijs is 5 euro. (foto:
Iefke Hop, Santpoort-Noord
aangeleverd)

