
www.jutter.nl  |  0255-533900 13 december 2018

GEEN KRANT?
0251-674433

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nlde Jutter

Sluisdeuren in Nederland
Rotterdam - Na een vlot verlopen reis van zes weken is het Boskalis-schip Talisman met de nieuwe sluisdeuren van IJmuiden aangekomen in 
Rotterdam. De drie stalen sluisdeuren wegen ieder 2.900 ton. Met het vervoeren van deze gigantische sluisdeuren voegt Boskalis een indruk-
wekkend project toe aan haar staat van dienst als wereldmarktleider op het gebied van zwaar zeetransport. Eerder dit jaar vestigde Boskalis 
een record met het transport van een 90.000 ton wegend olieproductie- en opslagplatform - de zwaarste lading ooit voor een halfafzinkbaar 
transportschip. De sluisdeuren worden binnen enkele weken in het Noordzeekanaalgebied verwacht. (foto: Boskalis)

Noordzeevis uit IJmuiden van start
IJmuiden - Deze week heeft 
de nieuwe Stichting Promotie 
Noordzeevis uit IJmuiden zich-
zelf gepresenteerd. De stich-
ting gaat zich inzetten voor 
waardering van IJmuidense vis 
in de regio. Een eerste wapen-
feit is de presentatie van het 
boek ‘Noordzeevis uit IJmui-
den’.

De afgelopen maanden hebben 
tientallen belanghebbenden en 
belangstellenden uit de IJmui-
dense vissector overlegd hoe in 
IJmuiden aangelande verse vis 
beter op de (menu-) kaart kan 
worden gezet. Hun inspannin-
gen hebben geresulteerd in de 
‘Stichting Promotie Noordzee-
vis uit IJmuiden’ die de promotie 
van IJmuidense vis op zich gaat 
nemen. 
Inmiddels is een stichtingsbe-
stuur opgericht met Tim van 
Zeben (vishandel Mercuur) als 
voorzitter en Rick Tel (van de ge-
lijknamige vishandel) en Agnes 
Leewis (Nederlands Visbureau) 

met vishandelaar Nico Waas-
dorp, Martijn van der Schaaf van 
Rabobank IJmond als overige be-
stuursleden. Zij worden hierbij 
ondersteund door de gemeen-
te Velsen en Zeehaven IJmui-
den N.V. Zij stellen zich tot doel 
om samen met enthousiaste on-
dernemers en partners (het ver-
haal van) Noordzeevis uit IJmui-

den met passie uit te dragen in 
de regio.
Een eerste wapenfeit is de tot-
standkoming van het boek 
‘Noordzeevis uit IJmuiden: een 
boek vol verhalen en recepten’. 
Het boekwerk bestaat uit ver-
halen die momenteel in een se-
rie in IJmuider Courant krant ver-
schijnen, aangevuld door extra 

hoofdstukken en de lekkerste re-
cepten. 
‘Noordzeevis uit IJmuiden’ is ver-
krijgbaar bij de erkende boek-
handel. Het boek telt 80 pagina’s 
met veel foto’s en een harde kaft. 
ISBN: 978-90-822070-1-9. Prijs in 
de boekhandel is 19,90 euro. Zie 
ook www.noordzeevisuit-ijmui-
den.nl. (foto: Reinder Weidijk)

n e e  o e  fiet e en
Velsen-Zuid - Bezorgde inwoners 
zijn dinsdagavond met raadsle-
den, wethouders, gedeputeerden 
en directieleden van Tata Steel in 
gesprek gegaan over de overlast 
van Tata Steel. Dat gebeurde in 
kleine groepjes, in het Rabobank 
IJmond Stadion. Er werd vooral 
gesproken over de recente gra-
�etregens, waarvan nog niet pre-
cies duidelijk is of deze schadelijk 
zijn voor de volksgezondheid. Al-
le betrokken partijen hebben toe-
gezegd haast te maken met een 
gedegen onderzoek naar de ef-
fecten van de uitstoot. Tata Steel 
gaat ondertussen versneld aan 
de slag met maatregelen tegen 
de gra�etregens. Het staalbedrijf 
heeft al meer dan twintig boetes 
gehad voor overtreding van de 
milieuregels. (foto: Reinder Wei-
dijk)
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Wijziging deadlines 
i.v.m. feestdagen

Jutter/Hofgeest van donderdag 27 december:
Redactie en advertenties aanleveren voor 

vrijdag 21 december 12.00 uur.

Jutter/Hofgeest van donderdag 3 januari:
Redactie en advertenties aanleveren voor 

maandag 31 december 12.00 uur.
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Voor mensen die niet veel geld te beste-
den hebben, kunnen onverwachte ziekte-
kosten een groot probleem zijn. Maar ook 
als er hoge zorgkosten zijn door een chro-
nische ziekte. En soms vermijden mensen 
de zorg die ze nodig hebben, omdat de 
kosten te hoog zijn. Dit is ongewenst.

Daarom geeft de gemeente Velsen aan men-
sen met een laag inkomen een korting op de 
maandelijkse premie van de zorgverzeke-
ring van het Univé gemeentepakket. Deze 
zorgverzekering is alleen mogelijk voor 
mensen met een inkomen tot 130% van het 
minimuminkomen. Inmiddels hebben ruim 
600 mensen zich hiervoor aangemeld.

Aanmelden 
Wilt u ook gebruik maken van deze korting? 
Dan moet u vóór 1 januari 2019 overstappen 
naar het Univé gemeentepakket. Op de web-
site www.gezondverzekerd.nl kunt u  uw 
huidige verzekering vergelijken met die van 
het Univé gemeentepakket en u ook direct 
aanmelden.

Spreekuren
Op woensdag 19 december is er in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis (ingang Plein 
1945) tussen 10.00 en 12.00 uur een spreek-

uur door adviseurs van Univé. Zij kunnen u 
meer  vertellen over de inhoud van het ge-
meentepakket. U kunt daar met al uw vra-
gen terecht. 

Als u wilt overstappen, kan dat ook ter plek-
ke. Zorgt u er dan voor dat u uw Burgerser-
vicenummer (en die van uw mee te ver-
zekeren kinderen) en uw IBAN-nummer 
(bankrekeningnummer) mee heeft. Daar-
naast is het ook mogelijk om in het gemeen-
tehuis hulp te krijgen bij het aanmelden. Dit 
kan op maandagochtend tussen 09.00 en 
11.00 en op donderdagmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur. De laatste mogelijkheid hier-
voor is op donderdag 27 december. (foto: ge-
meente Velsen)

Zorgverzekering voor mensen 
met een minimuminkomen

Vuurwerk is prachtig om te zien, maar 
kan ook negatieve gevolgen hebben. 
Het afsteken van vuurwerk kan leiden tot 
geluidsoverlast, brandgevaar of schade 
aan mens, dier en objecten. Politie, ge-
meentelijke handhavers en HALT slaan 
daarom de handen ineen tijdens de vuur-
werkperiode.

Politie en gemeentelijk handhavers surveil-
leren zowel in uniform als in burger om te 
controleren of de regels nageleefd worden. 

Het is niet toegestaan om:
• Vuurwerk af te steken buiten de afsteek-

periode. De afsteekperiode begint om 
18:00 uur op 31 januari 2018 en eindigt 
om 2:00 uur op 1 januari 2019;

• Vuurwerk af te steken in een gebied dat 
is aangewezen als vuurwerkvrije zone;

• Vuurwerk af te steken dat niet in het 
Vuurwerkbesluit staat vermeld (oftewel: 
illegaal vuurwerk).

Bij een overtreding van deze regels kan een 
geldboete, taakstraf of gevangenisstraf op-
gelegd worden. Daarnaast kunnen jongeren 
tussen 12 en 18 jaar bij een licht vergrijp 
naar Halt worden gestuurd voor een zoge-
heten Haltstraf. Bij Halt krijgen jongeren 
een passende straf. Die straf bestaat in ie-
der geval uit een aantal gesprekken met 
Halt, het aanbieden van excuses aan slacht-
o� ers en het maken van een leeropdracht. 
Schade vergoeden hoort ook bij de straf. 
De ouders van de jongeren worden geïnfor-
meerd. 

Wij wensen u een mooie en veilige jaarwis-
seling! (foto: gemeente Velsen)

Vuurwerkoverlast wordt bestraft

Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als 
volgt gewijzigd: 

Dinsdag 18 december (i.v.m. jaarafsluiting)  Vanaf 15.30 uur dicht
Maandag 24 december    Gesloten
Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag)  Gesloten
Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag)  Gesloten
Maandag 31 december    Gesloten
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag )  Gesloten
Maandag 7 januari 2018 
     (i.v.m.nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers)  Open vanaf 10.00 uur

Gemeentehuis tijdens de feestdagen
Gewijzigde openingstijden

Op dinsdag 4 december bezocht het col-
lege van burgemeester en wethouders 
het Brak! Science Centre aan het Kenne-
mermeer in IJmuiden. Vanuit dit Science 
Centre werken de gemeente Velsen, het 
Pieter Vermeulen Museum en Universi-
teit Leiden aan een programma van bur-
gerwetenschap over natuur & milieu, kli-
maatverandering en zeespiegelstijging.

In het voorjaar van 2018 tekende de ge-
meente Velsen een overeenkomst met Uni-
versiteit Leiden. In de overeenkomst staan 
afspraken om Brak! Science Centre te la-
ten meedoen aan een internationaal net-
werk van kleinschalige wetenschapscentra 
(science hubs). Hierin werken Velsen, het 
Pieter Vermeulen Museum en Universiteit 
Leiden (UL) samen aan een programma van 
burgerwetenschap over natuur en milieu, 
klimaatverandering en zeespiegelstijging. 
In mei vond de o¥  ciële opening plaats.

Programma UL
Tijdens het bezoek van vorige week ver-
telde Professor Pedro Russo van de uni-
versiteit van Leiden over het belang van 
citizens science en de ambitie van UL om 
science shops te ontwikkelen in Neder-
land. BRAK! is de tweede science shop in 
Nederland. (Brak is niet de tweede science 
shop in Nederland Universiteiten Wage-
ningen en Groningen hebben er ook bv 
één bedoeld wordt denk ik de tweede sci-
ence shop in dit europese Horizon verband. 
Verschil met andere science shops in Ne-
derland is dat deze science shop geen on-
derdeel van de universiteit is maar van de 
gemeenschap.)Ook vertelde hij over het 
Europese onderzoeksprogramma Horizon 
2020, dat de belangrijkste maatschappe-
lijke probleempunten wil aanpakken zoals 

klimaatverandering met onderzoek en in-
novatie. Brak! kan hierin een interessante 
rol vervullen.

Eerste vraagstuk
Het eerste vraagstuk dat Brak! Science 
Centre via het Pieter Vermeulen Muse-
um gaat onderzoeken, is het gevolg van 
vergroening van onze gebouwen en om-
geving, specifi ek schoolgebouwen. Welke 
voordelen levert het vergroenen van een 
schoolgebouw en een schoolplein op? Bin-
nenkort wordt een school in Velsen deels 
vergroend. Denk aan een groen dak en een 
groen schoolplein. Leerlingen en docenten 
gaan metingen doen naar bijvoorbeeld wa-
terberging, biodiversiteit, luchtkwaliteit en 
de verzamelde data wordt samen met uni-
versiteit Leiden geanalyseerd. 

Meer weten?
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten 
van Brak! ScienceCentre? Kijk dan op brak.
ijmuiden.nl en meld je aan voor de nieuws-
brief.

BRAK! ScienceCentre, dat via het Pieter 
Vermeulen Museum reeds projecten ont-
wikkelt en uitvoert, is een initiatief van 
de gemeente Velsen. BRAK! Science Cen-
tre werkt samen met de volgende partners:  
Natuurmonumenten, PBN, KIMO Neder-
land, PWN, Hogeschool van Amsterdam, 
KNMI, Kondor Wessels Vastgoed en Uni-
versiteit Leiden.

Burgemeester en wethouders 
bezoeken Brak! Science Centre

Op donderdag 27 en vrijdag 28 decem-
ber organiseert de gemeente Velsen voor 
de 45e keer Dubbel6kamp. Wie ooit heeft 
meegedaan en weer eens wil komen kij-
ken, is van harte welkom!

Wie heeft er geen fi jne herinneringen aan 
de enorme opblaaskussens, leuk opgezet-
te spelvormen en circuitjes? Door de ja-
ren heen heeft bijna elke inwoner van Vel-
sen wel een keer deelgenomen aan dit 
evenement, dat in het kader van schoolsport 

wordt georganiseerd. Dit spektakel zal net 
als voorgaande jaren plaatsvinden in sport-
hal Zeewijk in IJmuiden. In samenwerking 
met Sportcafé Nol maken we er weer een 
fantastisch feest van! 

Nieuwsgierig of vind je het gewoon leuk om 
weer eens oude herinneringen op te halen? 
Je bent van harte welkom op 27 en 28 de-
cember in sporthal Zeewijk, Planetenweg 
301 B, 1973 BE IJmuiden. (foto: gemeente 
Velsen)

Oud-deelnemers welkom!
45ste Dubbel6kamp
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Collectieve inkoopacties voor zonnepa-
nelen zijn razend populair. Zonnepanelen 
verdienen zich snel terug en zorgen daar-
na voor een forse besparing op de ener-
gierekening. Inwoners in de gemeente 
Velsen kunnen zich tot 6 januari inschrij-
ven om via een collectieve inkoopactie 
zonnepanelen te laten installeren tegen 
een zeer gunstige prijs. Inmiddels heb-
ben 1255 inwoners zich hiervoor aange-
meld. 

Deze unieke groepsaankoopactie is een ini-
tiatief van vakkundige regionale installa-
teurs van zonnepanelen, in samenwerking 
met het Duurzaam Bouwloket. De actie 
wordt ondersteund door de gemeente. In-
woners die zich voor deze actie aanmelden, 
krijgen ook geheel vrijblijvend en gratis één 
van de specialisten langs voor vakkundig 
advies. Daarna ontvangen zij een aanbod op 

maat. Inwoners die zich nog willen inschrij-
ven kunnen dat doen tot 6 januari 2019 via 
www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen.  

Goede voorbereiding
Het isoleren van de woning en het instal-
leren van zonnepanelen zijn twee populai-
re maatregelen om een woning te verduur-
zamen. Maar ook belangrijke maatregelen 
in aanloop naar 2050 wanneer woningen 
aardgasvrij moeten zijn. De maatregelen 
zijn populair, omdat een geïsoleerde wo-
ning een enorme bijdrage levert aan het 
comfort van een woning en zonnepanelen 
er gemakkelijk aan bijdragen om de ener-
gierekening omlaag te krijgen. Op de web-
site van het Duurzaam Bouwloket kunnen 
inwoners terecht voor meer informatie en 
ona� ankelijk advies voor het verduurza-
men van de eigen woning. (foto: gemeente 
Velsen)

Ruim 1000 inschrijvingen voor 
collectieve zonnepanelenactie

Vrijdag 14 december is er discozwemmen 
in zwembad De Heerenduinen. Het zwem-
bad 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 ho-
ren net als bij een echte disco ook de nodige 
licht- en lasere� ecten bij. Het discozwem-
men 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 spet-
terende avond. Toegang: € 6,10. Kijk voor 
meer informatie op www.zwembadvelsen.
nl. (foto: gemeente Velsen)

Kerstdiscozwemmen

Op zondag 27 januari vindt opnieuw de 
Gezondheidsbeurs Velsen plaats. Deze 
beurs is specifi ek gericht op een gezon-
de leefstijl voor inwoners van 40 jaar en 
ouder.

Op de beurs kunnen bezoekers een kijkje 
nemen bij organisaties op het gebied van 
medische preventie (zoals artsen en fysio-
therapeuten), sport en vitaliteit, gezonde 
voeding, zorg en welzijn. De toegang is 
gratis.

Nog deelnemers welkom
Voor organisaties op het gebied van ge-
zondheid biedt de beurs een goede kans 
om de organisatie te promoten bij de in-
woners van Velsen. Biedt u een gezond 
product of gezonde dienst, een activiteit 
of een test? We nodigen u graag uit als 
deelnemer aan deze beurs. Niet elk ver-
zoek kan gehonoreerd worden, omdat de 
organisatie van de beurs streeft naar een 
divers aanbod van producten en diensten. 

Wie nog vragen heeft of zich als organi-

satie of bedrijf wil aanmelden, kan con-
tact opnemen met Nicole Sheridan of Ad 
Otten telefoonnummer: 0255-510186 (De 
Spil) of mailen naar buurtsport@welzijn-
velsen.nl.

Op 27 januari van 10.00 tot 14.00 uur 
in het Rabobank IJmond Stadion in 
Velsen-Zuid. Kijk voor meer informa-
tie op www.welzijnvelsen.nl en klik 
op gezondheidsbeurs-velsen.

Een gezonde leefstijl voor 40-plussers
Gezondheidsbeurs Velsen

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering 
donderdag 20 december 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmui-
den. Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U 
kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de 
raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te 
volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadska-
lender en klik op de datum van deze vergadering. Ook zijn 
de uitzendingen van de vergaderingen van de raad Velsen 
live te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en via www.
raadsplein.tv van RTVSeaport.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 
uur bij de gri�  e via telefoonnummer 0255 - 567251 of via de 
mail gri�  e@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, 
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De gri�  e neemt 
dan contact met u op.
De Agenda

Verklaring van geen bedenkingen het legaliseren van 
de nevenactiviteit als paardenhouderij van het per-
ceel Hofgeesterweg 3 in Velserbroek 
Voor het legaliseren van de paardenhouderij, Hofgeester-
weg 3 te Velserbroek is een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend. De aanvrager heeft op dat adres een vleesrund-
veehouderij. Naast de rundveehouderij worden als neven-
activiteit paarden gehouden en wordt pensionstalling aan 
derden aangeboden. Dit is in strijd met de agrarische be-
stemming van het bestemmingsplan Hofgeest. Voordat een 
omgevingsvergunning kan worden verleend, moet de ge-
meenteraad daarvoor een verklaring van geen bedenkingen 
verlenen. De ontwerpverklaring heeft zes weken ter inzage 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw 
van een woning op het perceel Anna van Burenlaan 8 
te Santpoort Zuid 
Voor de Anna van Burenlaan 8 te Santpoort Zuid is een om-
gevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van 
een woning. De bestaande woning wordt gesloopt. De nieu-
we woning wordt voor meer dan 50% van de oppervlakte 
buiten het bouwvlak geplaatst. Dit is in strijd met het be-
stemmingsplan Santpoort-Zuid. Voordat de omgevings-
vergunning kan worden verleend, moet de gemeenteraad 
een ‘verklaring van geen bedenking’ verlenen. De ontwerp-
verklaring heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend tegen het plan. 

2e Wijziging GR Schoolverzuim en Voortijdig School-
verlaten 2014
Op 1 januari 2014 is de Gemeenschappelijke Regeling 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-
Kennemerland in werking getreden voor de regio Mid-
den- en Zuid-Kennemerland. Deze GR is gewijzigd per ja-
nuari 2017 in verband met de uittreding van de gemeente 
Uitgeest. Het is noodzakelijk deze GR opnieuw aan te pas-
sen vanwege de uittreding van gemeente Haarlemmerliede/
Spaarnwoude en vanwege enkele wetswijzigingen en be-
leidsontwikkelingen, zoals de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

Verordening Individuele studietoeslag Participatie-
wet 2019
De individuele studietoeslag is een inkomensondersteu-
nende voorziening voor studenten met een beperking, die 
niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, maar 
wel arbeidsvermogen hebben. Deze groep is minder goed 
in staat om tijdens een studie inkomsten bij te verdienen. 
De individuele studietoeslag vult het inkomen van studen-
ten met een arbeidsbeperking aan om het bedrag wat an-

ders met een bijbaan verdient zou kunnen zijn op te vangen. 
De individuele studietoeslag kan voorkomen dat studenten 
met een beperking onnodig hoge studieschulden aangaan 
en mede hierdoor a� aken in het onderwijs en de arbeids-
markt. Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland/ 
IJmond bestaat de afspraak om binnen de kaders van de 
Participatiewet zoveel mogelijk samen te werken. De raad 
wordt door het vaststellen van dit raadvoorstel gevraagd om 
het huidige bedrag van € 500 te verhogen naar hetzelfde be-
drag als wordt gehanteerd in de regio Zuid-Kennemerland 
namelijk € 2.860,-. 

Vaststellen criteria waardevolle en monumentale bo-
men 
Binnenkort treedt de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) 2019 in werking. Hierin is bepaald dat het verboden 
is om bomen te kappen die een waardevolle of monumentale 
status hebben (op de Bomenlijst met beschermenswaardige 
houtopstanden staan) of die in beschermenswaardig gebied 
staan. Daarnaast is bepaald dat het college bevoegd is om 
de Bomenlijst en de beschermenswaardige gebieden vast te 
stellen. De selectiecriteria voor het vaststellen van de Bo-
menlijst staan in het document ‘Monumentale bomen’. Ook 
zijn in dit document een aantal overzichtskaarten opgeno-
men van beschermingswaardige gebieden. Dit zijn gebieden 
waar bijvoorbeeld bijzondere landschapselementen aanwe-
zig zijn, ecologisch waardevol, gebieden die onderdeel zijn 
van de hoofdgroenstructuur en gebieden met belangrijke 
landschappelijke waarde. De gemeenteraad wil, voordat de 
bevoegdheid voor het vaststellen van de lijst naar het col-
lege gaat, zelf de selectiecriteria vaststellen. 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. 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 gepubli-
ceerd 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 ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 1 december tot en met 7 
december 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Plein 1945 nr. 82, tijdelijk plaatsen JOP 
container (10 jaar) (27/11/2018) 20711-
2018  
Doorneberglaan/Planetenweg, plaatsen tij-
delijke afvalcontainer (03/12/2018) 20636-
2018  
Kennemerboulevard 540, Interne verbou-
wing (4/12/2018) 21281-2018
Tuindersstraat 102, plaatsen dakopbouw 
(4/12/2018) 21278-2018 
Kromhoutstraat 18, wijzigen gebruik 
van dienstwoning naar burgerwoning 

(4/12/2018) 21280-2018 
Kromhoutstraat 54A, begane grond ge-
deeltelijk gebruiken als sportschool 
(07/12/2018) 21584-2018  

Velsen-Zuid
Rijksweg 110 en 112, vervanging zinken dak 
en plaatsen van zonnepanelen (03/12/2018) 
20797-2018 (Rijksmonument)

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 92, plaatsen dakkapel voor-
zijde (03/12/2018) 20700-2018  

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 102 A, verbouwen aanbouw 
(6/12/2018) 21283-2018 

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 119,legaliseren verdie-
pingsvloer bijgebouw (03/12/2018) 20792-
2018  
Driehuizerkerkweg 50-78,het verster-

ken van galerijen (07/12/2018) 21539-
2018  

Velserbroek
De Zeiler 116, wijzigen gevel (01/12/2018) 
20561-2018  

Rectifi catie

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16, het verbou-
wen en wijzigen van gebruik van de kerk 
naar deels kerk en deels kantoor 
/ aanleggen uitrit / aanleggen parkeer-
terrein / kappen 10 (niet monumentaal) 
(9/11/2018) 
17484-2018 (Rijksmonument)

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 

Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Ko� erbakmarkten, op div. data in 2019 van 
08:00 t/m 15:00 uur, locatie: Velserduin-
plein (7/12/2018)  21491-2018

Ingekomen aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktij-
den  APV artikel 5:5

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 167 (Blekers-
duin), onthe�  ng werkzaamheden buiten 
werktijden op 11 december 2018 (tussen 
19:00 en 00:00 uur) met een uitloop naar 17 
december 2018 i.v.m. eventuele weersom-
standigheden (06/12/2018) 21350-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In spoed-
eisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
3e Havenstraat 3d, legaliseren gebruik (mo-
torfi etsen service) en plaatsen dakopbouw 
met kantoor (03/12/2018) 14641-2018 
Raadhuisstraat 20, vervangen van zonwe-
ring (6/12/2018) 5315-2018 (Rijksmonu-
ment)

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 54, plaatsen dakka-
pel (voorgevel) (03/12/2018) 18695-
2018 

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen kunstobject (trac-
tor) (04/12/2018) 14920-2018  
Leeghwaterweg 1B 0009, gebruiken van 4e 
verdieping voor operatie- en verpleegka-
mers, plaatsen van dakopbouw met lucht-
behandeling, vervangen van de entreeluifel, 

veranderen van trappenhuis en liftschacht 
(verbreden, verhogen, gevelbekleding) 
(06/12/2018) 10141-2018 

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Strandzeilwedstrijden, op 5 januari 2019 
van 08:00 tot 14:00 uur, 19 januari 2019 
van 07:00 tot 14:00 uur, 2 februari 2019 
van 07:00 tot 14:00 uur, 9 februari 2019 van 
10:00 tot 17:00 uur, 23 februari 2019 van 
10:00 tot 17:00 uur, 9 maart 2019 van 09:00 
tot 16:00 uur, 23 maart 2019 van 08:00 tot 
16:00 uur, locatie: strand zone 2 IJmuiden 
(05/12/2018) 19173-2018

Velsen-Zuid
Bekerwedstrijd Odin 59 – SC Heerenveen, 
op 19 december 2018, locatie: Rabobank 
IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 
123  (13/12/2018) 18152-2018

Velsen-Noord
AGU race Egmond-Pier-Egmond, op 12 
januari 2019, doorkomst strand / deel 
Reyndersweg tussen 09:30 en 13:00 uur  
(04/12/2018) 9259-2018

Santpoort-Noord
Kerstmarkt Santpoort, op 9 december 2018 
van 12:00 tot 18:00 uur, locatie: Hoofdstraat, 
Broekbergenplein en deel Hagelingerweg 
(05/12/2018) 14712-2018

Verleende onthe�  ng werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden  APV arti-
kel 5:5 

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 167 (Blekers-
duin), onthe�  ng werkzaamheden buiten 
werktijden op 11 december 2018 (tussen 
19:00 en 00:00 uur) met een uitloop naar 17 
december 2018 i.v.m. eventuele weersom-
standigheden (10/12/2018)  21350-2018

Vergaderingen Gemeenteraad (vervolg)
Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019
In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied 
van openbare orde, lee¥ aarheid en veiligheid. Er is door het 

doorlopen van een uitgebreid participatietraject een hel-
dere en geactualiseerde APV tot stand gekomen. Uitgangs-
punten zijn hierbij zo min mogelijk regeldruk en adminis-

tratieve lasten voor inwoners en bedrijven en handhaa¥ are 
regelgeving voor de gemeente. De raad wordt gevraagd deze 
APV vast te stellen.

Melden kappen
Voor de rioolwerkzaamheden en herinrichting aan de Bosboom Tousaintlaan en Busken Huetlaan in Driehuis zullen in januari totaal 7 bomen gekapt worden.
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Verkeersmaatregel gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een in-
dividuele gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen 
voor de volgende percelen:

- Brederoodseweg 5, 2082 BR  SANTPOORT-ZUID
- De Noostraat 125, 1971 CC  IJMUIDEN
- Hoofdstraat 187, 2071 EG  SANTPOORT-NOORD
- Sabastraat 8, 2071 XE  SANTPOORT-NOORD

- Zeeweg 215, 1971 HC  IJMUIDEN
- Annie Romeinstraat 16, 1991 SB  VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet be-
stuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag 
waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 

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

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

Mededeling
De gemeenteraad heeft in haar vergade-
ring van 29 november 2018 vastgesteld:

Verordening Bedrijveninvestingszone 
IJmuiden Centrum 2019

Ter inzage
De tekst van verordening is in het elektro-
nisch gemeenteblad gepubliceerd.  Een uit-
draai van het elektronisch gemeenteblad is 
in te zien bij de balie van het stadhuis.  De 

verordening wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen.

De Bedrijveningvesteringszone IJmuiden 
Centrum 2019 is mede fi nancieel mogelijk 

gemaakt door subsidie van de Provincie 
Noord–Holland.
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Kerst in Hospice De Heideberg
Santpoort-Noord - Wie Hospice De 
Heideberg aan de Wulverderlaan 
betreedt, wordt direct verrast door 
een aangename kerstsfeer. Een 
sfeer, gecreëerd niet alleen door de 
vrijwilligers, maar ook door de fami-
lie en vrienden van de gasten. Met 
slingers, lichtjes een kerstboom, 
groot, maar ook piepklein. Tuin-
centrum De Haan heeft weer een 
prachtige kerstboom geschonken!
Kerstmis wordt nog steeds gezien 
als het feest van de vrede, hoe-
wel dat soms minder geloofwaar-
dig wordt met alle oorlogen en oor-
logsdreiging om ons heen. Geluk-
kig is kerst ook een mooie gelegen-
heid om dankbaarheid naar ande-
ren te tonen.
Hospice De Heideberg maakt graag 
gebruik van de gelegenheid om al 
diegenen te bedanken, die met hun 
gulle gaven, in natura en �nancieel, 
het werk in het Hospice mede mo-
gelijk hebben gemaakt. Onmogelijk 
is het iedereen met name te noe-
men! Alle sponsors en donateurs 
bedankt voor jullie gaven en giften! 
Dankzij dit gebaar wordt het verblijf 
van de gasten vaak opge�eurd! (fo-
to: aangeleverd)

Laat jouw kerstwens uitkomen 
bij Villa Westend
Velserbroek - Heb jij een mooie 
of bijzondere wens voor jezelf of 
juist voor iemand anders?
Deze Kerst mag iedereen tijdens 
het kerstdiner bij Villa Westend 
een wens in de wensenboom 
hangen. Villa Westend zal één van 
deze wensen in vervulling bren-
gen.  
Er zijn nog een aantal plaatsen 
beschikbaar voor zowel de kerst-
brunch als het 5-gangendiner 
op Eerste kerstdag en de à la car-
te lunch en het 5-gangendiner 

op Tweede Kerstdag. Tijdens de 
kerstbrunch is de Kerstman aan-
wezig voor de kinderen. 
Tevens krijgen alle kinderen tot 
en met 12 jaar tijdens de kerstda-
gen een persoonlijk cadeautje. 
Ook zijn er nog een aantal tic-
kets beschikbaar voor de leuk-
ste nieuwjaarsborrel van de regio: 
100% Nieuwjaarsborrel op zater-
dag 5 januari. Onder andere Wol-
ter Kroes, New Timeless, 100% 
Showband, The Biet, DJ Mitch en 
DJ Mark Hofmans vullen deze 

avond muzikaal in. 
Wist je ook dat Villa Westend van-
af nu zeven dagen per week ge-
opend is voor ontbijt? Tussen 
10.00 en 11.30 uur serveren zij 
een heerlijk ontbijtplateau of een 
ontbijtkom gevuld met granola, 
yoghurt en vers fruit. 
Alvast �jne feestdagen gewenst 
en graag tot ziens bij Villa Wes-
tend! Reserveren? Neem dan con-
tact met ons op via 023-5381878 
of info@villa-westend.nl (foto: 
aangeleverd) 

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Flu�y is een jonge 
Amerikaanse Bulldog, een reu. 
Flu�y is als vondeling binnen-
gekomen en helaas heeft zijn ei-
genaar zich niet gemeld. Flu�y 
is een echte LEO (Lomp En On-
benullig) en een bonk liefde en 
energie. Hij vindt iedereen vooral 
leuk en moet wel even leren dat 
tegen je opspringen niet echt de 
bedoeling is. 
Buiten reageert hij normaal op 
oudere kinderen, hij is te lomp 
voor kleine kinderen. Zijn uw kin-
deren een lompe sterke hond ge-
wend in huis dan kan men een 
kennismaking doen.
Voor meer informatie over Fluf-
fy en alle andere dieren die een 
nieuw baasje zoeken, bel met 
het Kerbert Dierentehuis aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden: tel. 
0255-515744. Het asiel is open 

van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en13.00 uur en tus-
sen 14.00 en 16.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of 

kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming 
en Facebook.com/dedierenbe-
scherming. (foto: aangeleverd)

Inspiratiedagen bij Vishandel Tel
IJmuiden - Nog even en het is 
weer kerst. Gezellig! Dan volgt 
de onvermijdelijke vraag: wat 
zullen we eten? De meeste men-
sen kiezen niet voor vis omdat 
ze denken dat dit ingewikkeld is 
en ‘we hebben al zo veel te doen 
met deze dagen’. Vishandel Tel 
wil graag het tegendeel bewij-
zen.
Op vrijdag 14 december van 

12.00 tot 16.00 uur en zaterdag 
15 december van 10.00 tot 15.00 
uur bent u van harte welkom bij 
de winkel aan de Halkade 48 in 
IJmuiden. ,,Hier geven wij door-
lopend demonstraties om te la-
ten zien hoe u eenvoudig en snel 
een vorstelijk gerecht op tafel 
kunt zetten, zeer geschikt voor 
de kerstdis en natuurlijk ook 
daarna.’’ Verschillende koks staan 

klaar om uitleg te geven, u te la-
ten proeven en al uw vragen te 
beantwoorden.
,,De recepten liggen klaar om 
mee te nemen en alles is natuur-
lijk direct te koop in onze winkel. 
Dus de ideale gelegenheid om te 
ervaren hoe u verrassend voor 
de dag kunt komen tijdens het 
kerstdiner. Zien wij u daar ook?’’  
(foto: aangeleverd)





 8 13 december 2018

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

COLOFON

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 reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal 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

Al bijna vijf jaar mag ik via deze 
rubriek in de Jutter en de Hof-
geest foto’s met wetenswaar-
digheden over IJmuiden de-
len met geïnteresseerde lezers. 
Voor u ligt nu al de tweehon-
derdvijftigste a�evering van Ty-
pisch IJmuiden. Dit jubileum 
grijp ik aan om samen met re-
dactiechef Friso Huizinga een 
duik te nemen in de achter-
gronden van de Jutter zelf; het 
is tenslotte een typisch IJmui-
dens huis-aan-huisblad!
Na enig speurwerk heeft Friso 
het eerste exemplaar kunnen 
opduikelen. Een verrassing is 
dat de Jutter zelf dit jaar 25 jaar 
bestaat. Op vrijdag 26 maart 
1993 verschijnt het eerste 
exemplaar van de Jutter - Streek-
nieuws-weekblad van IJmuiden. 
In een artikel met de kop ‘Met 
grote blijdschap...’ op de voor-
pagina wordt de Jutter gepre-
senteerd als ‘het pasgeboren 
broertje’ van Streeknieuws- en 
Advertentieblad de Hofgeest.’ 
De Hofgeest verscheen al en-
kele jaren in Velserbroek, Vel-
sen-Zuid, Driehuis, Santpoort, 
Spaarndam, Overveen en Bloe-
mendaal. De redactie heeft het 
voornemen om van de Jutter 
een echt IJmuidens blad te ma-
ken, met nieuws voor en van 
IJmuidenaren. Kleine adver-
tenties kunnen gratis als ‘Slip-
pertjes’ geplaatst worden. Van-
af dat moment ligt de Jutter el-
ke week op de IJmuidense deur-

matten. Het redactievoorne-
men wordt bewaarheid, en vijf-
entwintig jaar later vindt de Jut-
ter nog steeds wekelijks de weg 
naar de IJmuidense brieven-
bussen. Beide kranten zijn uit-
gegroeid tot twee volwassen 
broers. Eerder dit jaar zijn twee 
andere huis-aan-huisbladen op-
gegaan in de Jutter en de Hof-
geest: de bijna negentig jaar be-
staande Huis aan Huis in februa-
ri en de ruim drie jaar bestaande 
Kanaalgraver in oktober.
De redactie weet de bladen we-
kelijks prima te vullen met ad-
vertenties (nodig voor de in-
komsten), plaatselijk nieuws en 
wetenswaardigheden. Een van 
de drijvende krachten achter 
de Jutter en de Hofgeest is Friso 
Huizinga, al bijna 23 jaar betrok-
ken bij de bladen en nu al bijna 
10 jaar redactiechef.
Friso is een geboren en getogen 
IJmuidenaar. Plein 1945, waar 
hij zijn jonge jaren doorbracht, 
beschouwt hij als zijn geboorte-
grond. Friso rolde als redactie-
medewerker van TV-Krant Vel-
sen6 in het redactiewerk. Van-
af begin 1996 werkt Friso bij de 
Jutter en de Hofgeest, eerst als 
verslaggever. Daarnaast en tus-
sendoor werkte hij als verslag-
gever bij Haarlems Dagblad/
IJmuider Courant en Hockey 
Magazine, als communicatie-
medewerker bij Rabobank Vel-
sen en Omstreken, als project-
manager SAIL 2010 en als or-

ganisator van disco- en dance-
evenementen. Als vrijwilliger 
was Friso actief bij onder meer 
Beeckestijn Pop, het Havenfesti-
val IJmuiden en bij KHC Straw-
berries. Hij heeft ook zijn eigen 
bedrijf: Friso Huizinga Commu-
nicatie, waarmee hij al bijna 10 
jaar communicatie- en marke-
tingdiensten verleent aan be-
drijven in de IJmond. Met ty-
pisch IJmuidense onderne-
mersgeest en doorzettingsver-
mogen heeft Friso zich geves-
tigd als een stevig in het IJmui-
dense gewortelde communi-
catieduizendpoot. Naast dit al-
les maakt hij tijd voor zijn hob-
by; als discjockey, onder meer 
als helft van het DJ-duo Heer 

& Meester, weet hij met dance-
klanken menig voetje van de 
vloer te krijgen. Friso’s activitei-
ten weerspiegelen zijn levens-
doel: partijen verbinden, zodat 
ze elkaar kunnen versterken.
Friso beschouwt IJmuiden als 
zijn habitat. ,,IJmuiden is mooi 
en springlevend. Het is Ne-
derland in het klein. Met een 
kwartiertje �etsen zit je op het 
strand, midden in een nationaal 
park of bij een groot festival. 
Met de bus ben je zo in Haar-
lem of Amsterdam.’’’ Kan er dan 
nog wel iets verbeterd worden? 
,,Qua horeca mis ik gelegenhe-
den als die waarvoor ik nu de 
bus naar de stad pak. Een proef-
lokaal van een bierbrouwerij of 

een modern grand café.’’ Friso 
vindt IJmuiden een plaats om 
trots op te zijn. Veel onderne-
mers zijn dat al. Bijvoorbeeld de 
ondernemers rond Plein 1945, 
Lange Nieuwstraat en Markt-
plein willen onder de noemer 
van BIZ IJmuiden Centrum de 
handen ineenslaan om zaken 
als kerstverlichting, evenemen-
ten, promotie en aankleding 
rond het winkelgebied geza-
menlijk aan te pakken. ,,Inwo-
ners zouden ook best wat trot-
ser mogen zijn op hun IJmui-
den.’’ De Jutter en Friso: beide 
typisch IJmuidens. Ik hoop met 
Typisch IJmuiden nog lang van 
hun gastvrijheid te mogen ge-
nieten!

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. In deze 250ste a�evering aandacht voor de Jutter en 
Friso Huizinga als drijvende kracht achter de Jutter.

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen
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Voor dit jubileumjaar kiest de bis-
schop voor zijn rit naar de school 
een niet alledaags vervoermid-
del: een tractor met hooiwagen. 
Boer Wouter van Boerderij Sinne-
veld kan zijn geluk niet op. Dat is 
een buitenkansje en zo komt hij 
vast in een goed blaadje bij Sint. 
Bovendien stopt hij al jarenlang 
grote winterpenen en hooi voor 
het paard in zijn schoen. Ver voor 
het krieken van de dag is al hij be-
zig om zijn landbouwvoertuigen 
proper te maken. 

Zo rond half negen klimmen Sint 
en zijn Pieten op de platte hooi-
wagen. Voorafgegaan door een 
busje van de heilige Hermandad 
met blauw zwaailicht en twee-
tonige hoorn én een open au-
to met Pieten nadert de stoet de 
Burgemeester Enschedélaan. Aan 
weerszijden van de laan wachten 
de leerlingen van de jubileren-
de Bosbeekschool en enkele vol-
wassenen Sinterklaas zenuwach-
tig op. Als de tractor de hoek om 
komt, barsten zij in luid gejuich 

los. Ze roepen en zwaaien naar de 
alom gevierde kindervriend.
In de Molenstraat zet boer Wou-
ter zijn tractor met aanhanger stil. 
Sint-Nicolaas gaat achter op de 
kar staan en ziet een lange stoet 
kinderen aan zich voorbijtrek-
ken. De geestelijke wuift ze toe. 
Daarna loopt Sint het plein op, 
waar hij zich op het podium laat 
toezingen. Schooldirecteur Wou-
ter Sommers heet de Mijterdra-
ger welkom. Een groot aantal kin-
deren voert een dansje uit en de 
Zwarte Pieten beginnen de polo-
naise te lopen, gevolgd door een 
schare kinderen. Daarna gaat ie-
dereen de school binnen, waar 
een ochtend vol jolijt en jokkernij 
de boventoon voert. (tekst en fo-
to’s: Guus Hartendorf )

Santpoort-Noord - Het is op 5 december bij veel scholen in de ge-
meente Velsen een drukte van belang. Niemand minder dan Sint-
Nicolaas met zijn gevolg maakt zijn opwachting in de dorpen 
die Velsen rijk is. Voor de Goedheiligman is de Bosbeekschool 
in Santpoort-Noord heel bekend terrein, want de Spaanse gast 
komt daar al 150 jaar, sinds 1868.

ece e e e  n 
ent  e e oe

Velserbroek - De tijd vliegt voor-
bij en het jaar zit er alweer bijna 
op. We kijken met een tevreden 
blik terug op een goed jaar met 
geslaagde edities van de zomer, 
lente én Herfstkriebels. Naast de 
jaarlijkse kriebels was ook de Pie-
tendag dit jaar niet te missen.
Keer op keer wil centrum Velser-
broek haar bezoekers verrassen 
tijdens de evenementen met een 
gevarieerd programma, waarbij 
iedereen aan bod komt. De ene 
keer krijgen de kinderen meer 
aandacht en een volgende keer 
staan de dames in the spotlights 
tijdens de modeshow. Ook pro-
beren de ondernemers elke keer 
een leuke attentie of iets lekkers 
uit te delen tijdens de evenemen-
ten. “We krijgen van onze klanten 

de waardering hiervoor terug.”
We sluiten het jaar goed af met 
de jaarlijkse Decemberkriebels. 
Kom langs het centrum om te ge-
nieten van warme choco of glüh-
wein bij sfeervolle muziek van 
de kerstmannenband. Daarnaast 
zorgen IJskoninginnen en Winter-
harten voor vermaak én delen zij 
chocolade en mini-presentjes uit.
Zonder oliebollen kunnen we het 
jaar natuurlijk niet in gaan dus 
ook hier is aan gedacht. Op 29 de-
cember worden deze uitgedeeld. 
Hmmm! Kom je proeven?
Meer informatie over Decem-
berkriebels op 15 december a.s.? 
Houd dan de Facebookpagina 
van Centrum Velserbroek goed in 
de gaten. Zie ook www.facebook.
com/winkelcentrumvelserbroek.

t ten e eente 
den e t e t

IJmuiden - De kerstnachtdienst 
van de Baptisten Gemeente 
IJmuiden begint op 24 decem-
ber 21.00 uur. The Rainbow Gos-
pel Singers onder leiding van 
Edith Casteleyn zijn aanwezig 
om de dienst muzikaal te on-
dersteunen. Spreker is Johan de 
Ridder. Op Eerste Kerstdag (25 

december) opent de kerk om 
10.30 uur voor een dienst met 
zang van Aafke Gnodde (on-
der begeleiding van Ed Idema) 
en een musical van de zondag-
school. 
Spreker is Dick Stichter. Ieder-
een van harte welkom. De toe-
gang is vrij.

ee ne en n de 
e ende e t t

Santpoort-Noord - In de Naald-
kerk aan de Netscherlaan 12 
wordt op eerste kerstdag zoals 
gebruikelijk het kerstverhaal ver-
teld. 
Kinderen spelen de rollen in de 
levende kerststal, maar nog niet 
alle rollen zijn verdeeld. Aan-
staande maandag wordt om 

16.00 uur geoefend in het paro-
chiecentrum van de kerk. Kinde-
ren die zich willen aanmelden 
voor deelname kunnen contact 
opnemen met Vera van Hamburg 
(023 5380806/parochiecentrum@
olvab.nl). De uitvoering van het 
kerstverhaal is op eerste kerstdag 
om 14.30 uur.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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IJmuiden - Het Lassus Consort verzorgt op zaterdag 15 decem-
ber een bijzonder concert in de Oud-Katholieke Engelmundus-
kerk aan de Koningin Wilhelminakade 119. Het programma ‘Mys-
tieke vrouwen’ bevat uitsluitend composities van de naamgever 
van het consort, Orlando di Lasso (1532-1594) en is samengesteld 
rond zijn merkwaardige vierstemmige motet Prophetiae Sibylla-
rum. Hij componeerde dit op profetische teksten die aan twaalf 
Sibyllen, vrouwen uit de niet-christelijke Oudheid, worden toege-
schreven, waarin zij de komst van Christus voorspellen. Aan dit 
concert wordt medewerking verleend door barok trombonisten. 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Enrico Ruggieri.

Bijzonder concert van Lassus Consort

Het Lassus Consort is een vo- caal ensemble uit Amsterdam 

dat zich sinds 2008 richt op 
polyfonie uit de 16de en 17de 
eeuw. Speciale aandacht gaat 
daarbij uit naar het veelzijdige 
oeuvre
van naamgever Orlande de Las-
sus (1532-1594) en naar de mu-
zikale schatten van het Grego-
riaans. Het Consort bestaat uit 
de sopranen Lidwien van Buu-
ren, Relinde Nefkens en Marjo-
lijn Peters, de alten Monica de 
Jonge, Judika Kok, Janneke van 
der Mei en Gemma Nefkens, de 
tenoren Chris Elbers, Jan Halle-
beek en Dick Visser en de bas-
sen Marten Boeken en Dick 
Schoon. Het concert begint om 
16.00 uur en is gratis toeganke-
lijk. Na afloop van het concert is 
er een collecte bij de uitgang. 
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Op zondag 16 de-
cember verzorgt de Haarlem-
se zanger Hank Valley een op-
treden voor de hangouderen 
van Zee- en Duinwijk. Het op-
treden zal plaatsvinden in het 
seniorencentrum Zeewijkplein 
tegenover de sterflats en be-
gint om 14.00 uur (inloop vanaf 
13.15 uur). Natuurlijk zal dit al-
les geheel in het teken zijn van 
de naderende kerstdagen.

Hank Valley 
zingt voor 
senioren

IJmuiden - Op zaterdag 19 januari speelt Música Extreme de voor-
stelling MISSA in de Petrakerk. Toegangskaarten kosten 17 euro 
in de voorverkoop (via www.musicaextrema.nl) of 20 euro aan de 
deur.

Música Extrema presenteert MISSA
Muzikale voorstelling over 
het Ontstaan van Holland

MISSA is een muzikale voor-
stelling in 11 delen over het 
Ontstaan van Holland. De mu-
ziek heeft elementen van de 
vroomheid van Gregoriaan-
se muziek, de ritmische ener-

gie van jazzmuziek, de groots-
heid van de laatromantiek van 
de klassieke muziek, maar ook 
bepaalde soorten popmuziek, 
folklore en wereldmuziek en 
is gecomponeerd en gearran-

geerd door Wim Warman en 
Ben van den Dungen. De Ne-
derlandse liedteksten zijn ge-
schreven door Jan Rot en het 
verhaal is geschreven door his-
torici Tim de Ridder en Kees 
Nieuwenhuijsen en wordt 
gloedvol verteld door Marga 
van Praag.
MISSA vertelt het verhaal over 
het gevecht tegen het wa-
ter en de ontginning van land 
door de graven van Holland, 
het ontstaan van de steden 
en daarmee de stads- en bur-
gerrechten. De Slag Bij Vlaar-
dingen en het bijzondere le-
ven van Jacoba van Beieren; 
de Gravin van Holland en Zee-
land, passeren de revue.  MIS-
SA beschrijft het Ontstaan van 
Holland tot aan de verwoes-
tende Hoekse- en Kabeljauwse 
twisten en de verschrikkelijke 
en alle vernietigende Sint-Eli-
sabethsvloed.
MISSA is voor liefhebbers van 
cultuur, erfgoed, mooie ver-
halen en anekdotes uit de Hol-
landse geschiedenis en prach-
tige muziek. Zie ook www.
musicaextrema.nl. (foto: Ton 
Delfos Fotografie)

ce t fice n  
Veiligheidsregio 
Kennemerland
Velsen - De Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK) heeft 
het internationale kwaliteits-
certificaat ISO 9001 2015 be-
haald. Burgemeester Frank 
Dales en lid van het dage-
lijks bestuur van de VRK heb-
ben deze week het certificaat 
ontvangen uit handen van de 
heer Sponselee, lead auditor 
DNV. Met dit internationale 
kwaliteitskeurmerk toont de 
Veiligheidsregio aan dat zij 
de kwaliteit van haar dienst-
verlening op het terrein van 
publieke gezondheid en fy-
sieke veiligheid in de regio 
goed geborgd heeft. De Vei-
ligheidsregio Kennemerland 
is de eerste Veiligheidsregio 
in Nederland die dit kwali-
teitskeurmerk behaald heeft 
en heeft daarmee een pri-
meur. 

De certificering geldt voor alle 
VRK bedrijfsonderdelen, zoals 
brandweer, GGD, Meldkamers, 
Ambulancevoorziening Kenne-
merland en ondersteunende 
diensten. Dales: ,,Het behalen 
van het certificaat is geen doel 
op zich maar een belangrijke 
stap om structureel en metho-
disch te leren, samen te werken 
en te verbeteren. We zijn er na-
tuurlijk trots op dat onze hulp- 
en ondersteunende diensten 
deze kwalificatie hebben. In tij-
den van crisis en acute hulp-
verlening, maar ook daarbui-
ten moeten onze werkwijzen 
kloppen, daar hangen soms le-
vens vanaf. Ons reflectieve ver-
mogen helpt ons daarbij te le-
ren van incidenten en gebeur-
tenissen.”
Dales: ,,Certificering geeft ge-
meenten, partners, klanten, in-
spectie en relaties van de VRK 
het vertrouwen dat de noodza-
kelijke kwaliteit van de organi-
satie en dienstverlening op or-
de is.  Intern geeft certificering 
een impuls aan de lerende or-
ganisatie, met als doel de kwa-
liteit van de dienstverlening sy-
stematisch te verbeteren en 
ontwikkelen. Gelukkig zijn de 
burgers en stakeholders best 
tevreden over de VRK blijkt uit 
onderzoeken. Ieder jaar houden 
we de vinger aan de pols door 
interne en externe audits.”
Certificering is een hulpmiddel 
en geen doel op zichzelf. Dales: 
,,Certificering houdt ons een 
spiegel voor en zorgt dat we 
met onze partners in gesprek 
zijn over onze prioriteiten. Het 
stimuleert het nadenken over 
en het verbeteren van de kwa-
liteit van onze belangrijkste 
werkprocessen. We zijn we op 
de goede weg.”

Dressuurwedstrijd en Clubkampioen-
schappen Hippisch Centrum Velsen

De lease- en pensionklanten gin-
gen als eerste van start. Lot Mes 
werd fraai eerste met het paard 
Nynke. Mary Spierenburg be-
haalde een mooie tweede plaats. 
Maudy Selhorst met haar pony 
Macho scoorde een derde prijs 
en Danielle de Beurs werd vier-
de met het leuke paard Caramba.
Daarna was het de beurt aan de 
senioren. Irma Lowies werd eerste 

met het paard Caramba. Het rode 
rozet voor de twee plaats ging 
naar Eline Eijs met het paard So 
Simply. In de jeugdrubriek F5 t/m 
F20 ging de eerste prijs naar Yas-
min Pool en de manegepony Leo. 
Een knappe tweede plaats was er 
voor Kirsten te Beest en de po-
ny Didi. Een derde prijs ging uit-
eindelijk naar Kayleigh de Bruin 
met het Lukas. Tot slot werden de 

Clubkampioenen 2018 bekend 
gemaakt en gehuldigd in de klas-
se dressuur en het springen. In de 
F-proeven laag ging het dressuur 
Clubkampioenschap 2018 naar 
Senna van Hooff. Maudy Selhorst 
werd Clubkampioen 2018 in de F-
hoog klasse en Yasmin Pool ging 
er met de kampioenstitel van-
door in het springen. 
Zaterdagavond 15 december or-
ganiseert Hippisch Centrum Vel-
sen de jaarlijkse en traditione-
le Wildkienavond en Loterij met 
mooie prijzen. Zie ook www.hip-
pischcentrumvelsen.nl. (foto: 
aangeleverd)

Velsen-Zuid - Zondag organiseerde Hippisch Centrum Velsen de 
laatste dressuurwedstrijd FNRS-proeven van dit jaar. Deze lande-
lijk erkende dressuurproeven opgesteld door de FNRS (Federatie 
van Nederlandse Ruitersportcentra) zijn geschikt voor beginnen-
de tot en met gevorderde ruiters.

Velsen - Rabobank IJmond wordt locatiepartner van het Tata 
Steel Chess Tournament. Tijdens de eerste week van het schaak-
toernooi organiseert de Rabobank in samenwerking met het Tata 
Steel Chess Tournament verschillende evenementen in het Rabo-
bank IJmond Stadion van Telstar, waaronder de schaaksimultaan 
voor de jeugd en evenementen voor medewerkers en relaties. De 
81ste editie van het Tata Steel Chess Tournament vindt van 11 tot 
en met 27 januari plaats in Wijk aan Zee.

Rabobank IJmond 
nieuwe partner van 
Tata Steel Chess

,,Het Tata Steel Chess Tournament 
is het grootste schaaktoernooi 
van de wereld en staat bekend 
als het Wimbledon van het scha-
ken”, aldus Jakob Klompien, direc-
tievoorzitter Rabobank IJmond. 
,,Het schaaktoernooi zorgt voor 
verbinding en sluit goed aan bij 
onze visie om de IJmond op de 
kaart te zetten als regio waarin 
het prettig wonen, werken en re-
creëren is. In de week van 14 tot 
en met 20 januari gaan we het Ra-
bobank IJmond Stadion verande-
ren in een echte schaaktempel, 
met onder meer een schaaktoer-
nooi voor alle basisscholen uit de 
IJmond en een kennissessie over 
strategisch denken.”
,,Wij gebruiken het schaaktoer-
nooi als verbindende factor in de 
IJmond en in de steden waar we 
met Tata Steel Chess On Tour ko-
men”, aldus Myra Rooselaar, voor-
zitter van het Tata Steel Chess 
Tournament. ,,Rabobank IJmond 
past daarom goed bij ons en de-
ze nieuwe samenwerking stelt 
ons in staat om de sociaal-maat-
schappelijke activiteiten rondom 
het Tata Steel Chess Tournament 
nog verder uit te bouwen.”
De jeugdsimultaan van het Ta-
ta Steel Chess Tournament vindt 
op woensdag 16 januari plaats 
in het Rabobank IJmond Stadion. 
Aanvang is 14.00 uur. Scholen die 

leerlingen willen aanmelden kun-
nen dat doen door een e-mail te 
sturen aan elske.hoving@tatas-
teeleurope.com.
Het Tata Steel Chess Tourna-
ment heeft een lange historie. 
Ooit begonnen als personeels-
toernooi van het staalbedrijf is 
het uitgegroeid tot een interna-
tionaal toernooi van wereldfor-
maat, waar zowel grootmeesters 
als amateurs hun agenda’s voor 
vrijhouden. Tata Steel kiest voor 
schaken, omdat schaken gericht 
is op strategisch denken en op 
het vinden van creatieve oplos-
singen voor complexe vraagstuk-
ken. Tata Steel heeft diezelfde fo-
cus. Staal maken is een hightech 
proces met een cruciale rol voor 
innovatie.
De medewerkers van Tata Steel 
werken voortdurend aan het be-
denken van slimme oplossingen 
om processen en producten ver-
der te verbeteren. Dat is waar-
door het staalbedrijf erin slaagt 
om topproducten te leveren aan 
zijn klanten, waarmee die zich 
in hun markten kunnen onder-
scheiden. Tegelijkertijd levert Ta-
ta Steel door product- en proce-
sinnovaties een bijdrage aan het 
realiseren van een duurzame sa-
menleving.
Zie ook www.tatasteelchess.com. 
(foto: Ed Geels)

Driehuis - De trotse kastanjes die bijna 100 jaar beeldbepalend wa-
ren voor de P.C. Hooftlaan zijn vorige week vrijwel allemaal gekapt. De 
bomen zouden ziek zijn. Wat na de kap rest is een veel lichtere straat, 
maar die wel is ontdaan van haar ziel. Zo voelt een deel van de bewo-
ners het althans. (foto: Frans van Spanje)

Bomen in P.C. Hooftlaan 
vrijwel allemaal gekapt
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: zondag 14 december 20.00 uur Telstar - Jong PSV

Negende editie van 
voetbalverzamelaarsbeurs
Op zaterdag 5 januari vindt de 
negende editie van de voetbal-
verzamelaarsbeurs plaats in het 
stadion van Telstar aan de Mi-
nister van Houtenlaan 123b. 
Er zijn maar liefst 35 stand-
houders, zij zullen de twee bo-
venzalen van het complex ge-

heel vullen. David Endt zal 
rond 10.30 uur in Club West op 
zijn geheel eigen en betrok-
ken wijze in gesprek gaan met 
Arnold Mühren en (onder voor-
behoud) ook met Frank Kra-
mer. Het gesprek zal ongetwij-
feld gaan over hun bijzondere 

voetbalmomenten. Van 10.00 
tot 11.30 uur komt het radio-
programma NH Sportcafé, ge-
presenteerd door Leo Driessen, 
live vanuit de Witte Leeuwen 
Kooi met in ieder geval de vas-
te stamgasten Jan Jongbloed 
en Rinus Israel. 

De voetbalverzamelaarsbeurs 
duurt van 09.30 tot 13.00 uur, 
toegang kost 2,00 euro per per-
soon. 
Kinderen tot en met 12 jaar 
hebben gratis toegang. Kijk op 
www.voetbalverzamelaars.nl 
voor uitgebreide informatie.

Supporters-
feest na 
Telstar-Jong PSV
Voorafgaand aan de wedstrijd te-
gen Jong PSV wordt gezamen-
lijk een biertje gedronken in het 
Paviljoen. Het Paviljoen is vanaf 
17.00 uur geopend om de wed-
strijddag extra gezellig te star-
ten met een supportersfeest. Er 
is live muziek, bier & fris voor 2 
euro, een loterij met fantastische 
prijzen en een hoop gezelligheid. 
De ideale voorbereiding voor de 
wedstrijd Telstar-Jong PSV dus! 
Let op: het supportersfeest is al-
leen toegankelijk met een toe-
gangskaart voor de wedstrijd Tel-
star-Jong PSV. (foto: 1963-pictu-
res.nl)

IJmuiden - Op zaterdag 15 december is de o�ciële opening van 
Sky’s Dierenspeciaalzaak op Plein 1945 nr. 53. Die dag zijn een 
dierenfotograaf, een expert op gebied van natuurgeneeskunde 
en een kattenexpert aanwezig in de winkel.

Sky’s Dierenspeciaalzaak 
vanaf zaterdag open

Eigenaresse Lisette Reker, tevens 
paraveterinair (dierenartsassi-
stent) heeft in het verleden een 
aantal jaren ervaring opgedaan 
in dierenzaak Engelhart en liep 
toen al met de gedachten om 
voor zichzelf te beginnen. 
Na een moeilijke tijd rondom het 
overlijden van haar moeder be-
sloot ze de stap te zetten. ,,Dat 
was het extra duwtje in de rug 
wat ik nodig had om de zaak te 
starten. Je moet genieten van 
het leven en doen wat je leuk 
vindt!’’
De gedachtegang achter de on-
derneming is dat Lisette graag 
bekend wil zijn als dierenspeci-
aalzaak en niet als een dieren-
winkel. ,,Mensen moeten hier 
weggaan met de gedachte dat 
ze echt zijn geadviseerd en ge-

holpen. Daarin wil ik mij onder-
scheiden van de overige dieren-
zaken uit de buurt.’’ 
Een markante vertoning in de 
winkel is de ridgeback Sky. De-
ze forse hond is een echte men-
senliefhebber en zegt je vrien-
delijk gedag zodra je de win-
kel in loopt. De zaak is uiteraard 
naar deze trouwe viervoeter ver-
noemd. Wees welkom om de 
showroom van meer dan 60 m2 
te komen bezichtigen met al het 
goede voor een dier!
Vanaf januari 2019 is er ook een 
mogelijkheid om uw bestelling 
gratis thuis te laten bezorgen bij 
een minimalen besteding van 
30 euro. Sky is doordeweeks ge-
opend van 09.00 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Home-Start vrijwilligers 
in het zonnetje gezet
IJmond - Met een groep van elf 
vrijwilligers van Home-Start Vel-
sen en alle andere vrijwilligers die 
vallen onder Socius Maatschap-
pelijk Dienstverleners zijn zij uit-
genodigd om met elkaar uit eten 
te gaan. Met elkaar werd er gege-
ten, gedronken, gepraat en gela-
chen en werd iedereen heel erg 
bedankt voor hun inzet van het 
afgelopen jaar. Met een gevulde 
goodie-bag ging iedereen tevre-
den naar huis.
Wekelijks bezoeken de Home-
Start vrijwilligers elk hun ‘eigen’ 
gezin waar ze een dagdeel aan-
wezig zijn om de ouder te onder-
steunen in de opvoeding van jon-
ge kinderen. Dit doen ze geheel 

belangeloos vanuit betrokken-
heid en begrip naar de jonge ou-
ders. Zelf zijn ze ook ouder en we-
ten uit ervaring hoe druk en veel 
het soms kan zijn om alle ballen 
in de lucht te houden.
Vanuit de gezinnen is er veel 
waardering voor wat de vrijwil-
ligers bij hun thuis doen. Enke-
le reacties zijn bijvoorbeeld: ,Ik 
voel mij weer een leukere moe-
der”, ,,Ik gun elke moeder ook zo 
iemand als ik heb gehad!”, ,,Ik kijk 
elke week weer uit naar mijn vrij-
willigster”, ,,Supergoed wat jullie 
doen!” Meer weten over Home-
Start Velsen. Zie www.Home-
Start.nl of neem contact op via 
088-8876900.

Familie en vrienden 
helpen slijter uit de brand
Velserbroek - Slijterij Graaman 
in Winkelcentrum Velserbroek is 
twee weken gesloten geweest 
wegens ernstige ziekte van de 
eigenaar. Als donderslag bij hel-
dere hemel is als gevolg van een 
vleesetende bacterie het linker 
onderbeen van Marcel Graaman 
afgezet. 
Met de drukste periode van het 
jaar voor de boeg hebben zijn 
zus en verschillende vrienden de 
koppen bij elkaar gestoken. Zij 
hebben een pool van 12 men-
sen gevormd waardoor de win-
kel weer een week open is.
,,Het zijn al moeilijke tijden voor 
de kleine zelfstandige en een 
sluiting in deze periode zou cru-
ciaal zijn voor het voorbestaan 
van zijn slijterij’’, aldus zus Jeanet-
te Graaman. 
De gemeente Velsen heeft bij wij-
ze van uitzondering meegewerkt 

aan de heropening van de win-
kel. Er wordt nog gezocht naar 
een structurele oplossing aan-
gezien Marcel voorlopig niet fy-
siek op de werkvloer aanwezig 
kan zijn. 
De slijter verblijft minstens 12 
weken in Heliomare. (foto: aan-
geleverd)

Terrel Ondaan bezorgt 
Telstar zevende overwinning

Door de snelle goal van de im-
mer dreigende buitenspeler en 
het geringe verzet van de be-
loftevolle Alkmaarders, leek 
een makkelijke avond het per-
spectief te worden. Opnieuw 

Terell Ondaan had daar ook 
daadwerkelijk voor kunnen zor-
gen. Amper twee minuten na 
zijn openingstreffer trof hij een 
vrijwel leeg doel aan. Een mira-
culeuze lijnredding van rechts-

back Joerie Church voorkwam 
de 0-2. In het vervolg van de 
eerste helft was het toch echt 
Jong AZ dat de klok sloeg. Met 
een aantal ijzersterke ingrepen 
hield Wesley Zonneveld zijn 
doel schoon. 
,,Deze drie punten hadden we 
hard nodig”, sprak verdediger 
Donny van Iperen. ,,Voor de 
winterstop willen we aanslui-
ten bij de subtop. Daar hebben 
we vanavond een grote stap 
mee gemaakt.” 
Van Iperen was het die met een 

ware actie van een buitenspe-
ler, Ondaan in de tweede helft 
wist te bedienen. Hij sprintte 
aan de zijlijn alsof hij het kalk 
écht aan de schoenen had. Na 
de tweede treffer van Ondaan 
kwam Telstar nauwelijks meer 
in de problemen. 
Aanstaande vrijdag kan de 
ploeg van coach Mike Snoei 
een reuzenstap zetten naar die 
felbegeerde subtop. Nummer 
acht Jong PSV komt dan op be-
zoek. (Douwe de Vries, foto: 
1963-pictures.nl)

Terell Ondaan heeft Telstar de zevende zege van het seizoen be-
zorgd. Tegen het beloftenelftal van AZ scoorde hij twee keer: in 
de 6e en 65e minuut. Waar de Witte Leeuwen ruim een jaar ge-
leden nog genoegen moesten nemen met een zwaarbevochten 
punt in het AFAS Stadion, kon het nu (meer dan terecht) drie pun-
ten bijschrijven. Door de welkome overwinning bezet Telstar nu 
de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Het gat dat 
recht geeft op play-o�plekken is �ink verkleind door de zege.
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Ruim 1000 inschrijvingen voor 
collectieve zonnepanelenactie Velsen
Velsen - Collectieve inkoopacties 
voor zonnepanelen zijn razend 
populair. Zonnepanelen verdie-
nen zich snel terug en zorgen 
daarna voor een forse besparing 
op de energierekening. Inwoners 
in de gemeente Velsen kunnen 
zich tot 5 januari inschrijven om 
via een collectieve inkoopactie 
zonnepanelen te laten installeren 
tegen een zeer gunstige prijs. In-
middels hebben 1255 inwoners 
zich hiervoor aangemeld.
Deze unieke groepsaankoopactie 
is een initiatief van vakkundige 
regionale installateurs van zon-

nepanelen, in samenwerking met 
het Duurzaam Bouwloket. De ac-
tie wordt ondersteund door de 
gemeente. Inwoners die zich voor 
deze actie aanmelden, krijgen 
ook geheel vrijblijvend en gra-
tis één van de specialisten langs 
voor vakkundig advies. Daar-
na ontvangen zij een aanbod op 
maat. Inwoners die zich nog wil-
len inschrijven kunnen dat doen 
tot 6 januari 2019 via www.duur-
zaambouwloket.nl/actievelsen.  
Het isoleren van de woning en 
het installeren van zonnepane-
len zijn twee populaire maatrege-

len om een woning te verduurza-
men. Maar ook belangrijke maat-
regelen in aanloop naar 2050 
wanneer woningen aardgasvrij 
moeten zijn. De maatregelen zijn 
populair, omdat een geïsoleerde 
woning een enorme bijdrage le-
vert aan het comfort van een wo-
ning en zonnepanelen er gemak-
kelijk aan bijdragen om de ener-
gierekening omlaag te krijgen. 
Op de website van het Duurzaam 
Bouwloket kunnen inwoners te-
recht voor meer informatie en 
onafhankelijk advies voor het ver-
duurzamen van de eigen woning. 

In Oud IJmuiden wordt de wijkbeheerder ver-
plaatst naar een kantoor elders in IJmuiden. 
Nou zult u denken, nou en? Als u een beet-
je bekend bent in Oud IJmuiden, dan weet u 
dat een wijkbeheerder onontbeerlijk is.  In de 
periode tussen de nieuwe en de oude wijk-
beheerder was het op de Wilhelminakade 
een puinhoop. Overal lag zwerfafval, er was 
drugsoverlast, er was overlast van harde mu-
ziek en mensen wisten niet waar ze terecht 
konden. Elke dag zag ik mensen aan de deur 
komen, terwijl niemand aanwezig was.
De wijkbeheerder signaleert en praat met 
mensen. Elke dag komen mensen bij hem 
langs om allerhande zaken te bespreken. Van 
burenruzies tot aan overlast door hangjon-
geren, maar de heer Khan is ook een � jne ge-
sprekspartner voor de oudere mensen in de 
wijk. Zij weten hem ook te vinden.
Groot was dan ook mijn verbazing en teleur-

stelling dat de heer Khan weg gaat uit de wijk. 
Immers, wat is een wijkbeheerder die niet 
eens in de wijk te vinden is. Ik citeer een pas-
sage over de wijkbeheerder op de pagina van 
Woningbedrijf Velsen. ,,Hij of zij signaleert 
problemen en lost ze op. Gaat het om rommel 
op de galerij of portiek? Of vuilnis op straat? 
Dan spreekt de wijkbeheerder de huurder 
aan. Het is belangrijk om samen te zorgen dat 
alles schoon en heel blijft. Ook controleren de 
wijkbeheerders technische installaties in wo-
ningen, schoonmaak en tuinonderhoud. Zo’n 
sociaal wijkbeheerder weet veel van de om-
geving. Wat er speelt en wat nodig is. U kunt 
er altijd terecht voor vragen, advies of onder-
steuning.”
Ik voorzie dan ook een hoop problemen in de 
wijk als hij hier straks niet meer aanwezig is. 

Ramona Bleyie, IJmuiden

LEZERSPOST

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

IJmuiden - Het Velser Senio-
renkoor Vitaal geeft ook dit jaar 
weer een kerstconcert. Dit con-
cert wordt gehouden op zondag 
16 december in de Oud Katho-
lieke Engelmunduskerk aan de 
Kon. Wilhelminakade. Aanvang 
is 14.00 uur, kerk open om 13.30 
uur. Het vierstemmige koor staat 
onder leiding van de enthousias-
te dirigent Wim de Vries. Er is een 
programma samengesteld met 
een keur aan liederen uit heel Eu-
ropa en een lied uit Zuid - Afri-
ka. De achterliggende gedach-
te is dat er overal kerst wordt ge-
vierd. Het koor zingt dit jaar dan 
ook in tien verschillende talen. Vi-
taal wordt begeleid door pianis-
te Elizabeth Scarlat. Als solisten 
zullen optreden de sopraan Ine-
ke Groen en de bariton Wim de 
Vries. De presentatie is in handen 
van Ineke Groen. De toegang van 
het concert is gratis maar na af-
loop van het concert wordt een 
blijk van waardering zeer op prijs 
gesteld.

Kerstconcert 
Vitaal

IJmuiden - Vindt u het � jn om al-
om bekende kerstliederen te zin-
gen en vindt u het � jn om dat te 
doen voor en met de bewoners 
van Woonzorgcentrum Breezicht 
in IJmuiden, dan krijgt u daarvoor 
ruimschoots de gelegenheid op 
donderdagmiddag 20 december 
van 14.00 tot 16.00 uur. Het eer-
ste uur gaan we met elkaar de lie-
deren oefenen met de accordeo-
nist Aaf Dekker, om daar aanslui-
tend met de bewoners een mooie 
Kerstsamenkomst te beleven. Zij 
zijn heel blij met uw komst, even-
als Hinke Hillege, de dirigent.

Kerstbeleving 
in Breezicht

DCIJ niet opgewassen tegen favoriet
IJmuiden - Na knullig puntver-
lies tegen degradatiekandidaat 
De Kroonschijf wist Damclub 
IJmuiden (DCIJ) dat het buigen 
of barsten werd tegen Constant 
Charlois uit Rotterdam. De Rot-
terdammers, die vooraf over de 
beste spelers leken te beschik-
ken, stonden verrassend genoeg 
een punt achter DCIJ en kwamen 
daarom op volle oorlogssterkte 
naar Driehuis. 
Al snel keek DCIJ tegen een ach-
terstand aan. Bram van Bakel 
speelde een ingewikkelde ope-
ning en trapte pardoes in een 
combinatie. Daarna werd er wei-
nig weggegeven door de Rot-
terdammers. Stijn Tuijtel en top-

scorer Krijn ter Braake kwamen 
tot een rustige puntendeling en 
Martin van Dijk ontsnapte ter-
nauwernood aan een neder-
laag. Dat uitgerekend Jacqueli-
ne Schouten tegen meervoudig 
NK-� nalist Messemaker winst-
kansen had was opvallend. He-
laas liep zij alsnog tegen een ne-
derlaag aan.
Hetzelfde lot trof Jesse Bos, vo-
rig seizoen nog topscorer van de 
hoofdklasse B. Tegen een sterke 
Afrikaan leek hij de beste kansen 
te hebben, totdat hij eigenhan-
dig zijn stand splitste. 
De overige DCIJ’ers zorgden er-
voor dat de score niet verder op-
liep. Kees Pippel en Wim Win-

ter stopten hun tegenstander af 
en Conall Sleutel wist op won-
derbaarlijke wijze nog overeind 
te blijven. Tot slot had Cees van 
Duijvenbode na een geniepig of-
fer nog de beste kansen op een 
overwinning, maar zijn tegen-
stander greep net op tijd in. Door 
de nederlaag is DCIJ naar de vijf-
de plaats gezakt, waardoor het 
kampioenschap uit zicht is. Bij 
een sterke reeks zou een twee-
de plaats met play-o�  tegen een 
ereklasseteam nog mogelijk zijn. 
Ook het Combinatieteam ging 
onderuit. Tegen de reserves van 
De Kroonschijf werd het 8-12. Al-
leen Cees van der Vlis en Klaas de 
Krijger kwamen tot winst.

Smit Velsen nieuwe shirt-
sponsor voor DKV1 en 2
Velsen-Zuid - Smit Velsen BV, 
dienstverlener voor het MKB op 
het gebied van administratie en 
� scaal advies, is de nieuwe shirt-
sponsor van senioren DKV1 en 
2. Afgelopen zaterdag werden 
de nieuwe shirts gepresenteerd 
voorafgaand aan de wedstrijd 
van DKV1.
Marcel Smit voelt zich betrokken 
bij de sportverenigingen in Vel-
sen. Hij weet dat het bestuurlijk 
soms een behoorlijke opgave is 
om een vereniging op de been te 
houden. Toen twee medewerkers 
- allebei spelend bij DKV - hem 
benaderden om sponsor te wor-
den van DKV heeft hij daarop di-
rect positief gereageerd. 
In een korte toespraak van de 
voorzitter werd Marcel Smit har-
telijk verwelkomd binnen de ver-
eniging.
DKV 1 en 2 speelden afgelopen 
zaterdag beide een thuiswed-
strijd. DKV 2 overklaste de tegen-
stander Kleine Sluis 1 uit Anna 
Paulowna met een overwinning 
van 22-14. Daarna speelde DKV 

een spannende wedstrijd tegen 
HBC1 uit Beverwijk. DKV 1 moest 
stevig aan de bak. Uiteindelijk 
werd met 17-16 gewonnen. 
De jeugd speelde eerder op de 
middag hun thuiswedstrijden in 
Sporthal Zeewijk. DKV A1 verloor 
met 9-11 van KIOS A1 uit Nieuw-
Vennep. De A2 junioren hadden 
daarvoor al verloren met 9-15 van 
Tempo A4 uit Alphen aan de Rijn. 
DKV D1 en C1 wisten wel allebei 
hun wedstrijd te winnen. DKV D1 
won met 10-0 van Sporting An-
dijk, en de C1 won met 5-3 van 
Haarlem C2. De jeugdteams wor-
den al een aantal jaren van shirts 
voorzien door Van Laar Maritime 
uit IJmuiden.
De volgende thuiswedstrijden 
worden gespeeld op 12 januari 
in Sporthal Zeewijk. Het kerstre-
ces wordt overbrugd met een sin-
terkerstgourmet voor de jeugd 
en een kerstgala voor de oudere 
leden, de vrijwilligers en ouders. 
Op 4 januari is er een nieuwjaars-
receptie in de kantine van DKV. 
(foto: aangeleverd)

Gezellig druk op kerst-
markt Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Afgelopen zondag was weer de traditionele kerst-
markt in Santpoort-Noord. Meer dan 100 kramen stonden er deze 
keer aan de Hagelingerweg en Hoofdstraat. Ondanks het regenach-
tige weer was het toch gezellig druk. De Rotary organiseerde ook dit 
jaar weer de KerstLoop! Voor jong en oud, geoefend en ongeoefend 
én voor het goede doel! Dit jaar was dat de Stichting Kind en Brand-
wond. (bron: RTV Seaport/Ton van Steijn)

Santpoort-Noord - Maandag 17 
december is er weer een bijeen-
komst van de gezelligste Munten-
club in Kennemerland. Dit keer 
met een feestelijk tintje vanwege 
de decembermaand met onder 
andere een leuke veiling en leu-
ke, interessante kavels die men 
natuurlijk voor de veiling kan be-
kijken. Na de veiling is er natuur-
lijk een goed verzorgde verloting. 
Aanvang is 19.00 uur. De locatie is 
Het Terras, Dinkgrevelaan. Meer 
weten? Bel 06-26404240.

Muntenclub

IJmuiden - Op zondag 9 decem-
ber tussen 17.00 en 17.15 uur 
hebben onbekenden geprobeerd 
een personenauto in brand te 
steken. Het betrof een zwarte Fi-
at Stilo die geparkeerd stond op 
de Geelvinckstraat. Bij de rech-
ter achterband zijn aanmaakblok-
jes in brand gestoken. Een buur-
man zag het gebeuren en heeft 
meteen actie ondernomen en het 
beginnende brandje geblust met 
een poederblusser. Bent u getui-
ge geweest of heeft u informatie? 
Meld dit dan via 0900-8844 bij de 
politie IJmond. Registratienum-
mer: 2018236970.

Poging 
brandstichting

Zonnebloem Santpoort-
Driehuis in het zonnetje
Velsen - Al veertig jaar worden 
in Santpoort en Driehuis men-
sen met een lichamelijke beper-
king of mensen die alleen zijn, 
bezocht door vrijwilligers van De 
Zonnebloem. Ook worden er per 
jaar zo’n vier à vijf activiteiten ge-
organiseerd, variërend van een 
boottocht en het bijwonen van 
een concert tot een bezoek aan 
de Keukenhof, om er maar een 
paar te noemen. Dit is een hele 
prestatie en de afdeling gaat dit 
dan ook uitbundig vieren. 
Op zaterdag 15 december zullen 
een kleine 60 gasten en een aan-

tal vrijwilligers bijeenkomen in 
Velserhooft, Wulverderlaan 65 in 
Santpoort-Noord om het 40-jarig 
jubileum te vieren. 
Vanaf 13.30 uur zal er ko�  e en 
thee zijn bij binnenkomst en 
vanaf 14.00 uur zal de feestelij-
ke middag gezamenlijk worden 
gevierd. Men ontvangt de gas-
ten met allerlei lekkers, er is mu-
ziek, er wordt een bingo georga-
niseerd en gasten zullen worden 
omringd door warme en gast-
vrije vrijwilligers. Rond 17.00 uur 
neemt men weer afscheid van el-
kaar.

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 16 december zal het Naald-
koor het inmiddels traditionele 
kerststolconcert verzorgen in de 
Naaldkerk aan de Frans Netscher-
laan 12. Het koor staat onder lei-
ding van Titia Mijnen-Joosen en 
voor dit concert zal ook een kin-
derkoor van de Parnassiaschool 
aanwezig zijn. Samen zullen de 
koorleden ook enkele bekende 
kerstliederen zingen. Het concert 
begint om 13.00 uur (inloop van-
af 12.30 uur met ko�  e en thee) 
en de toegang is vrij. Om de on-
kosten te kunnen dekken, zal een 
deurcollecte worden gehouden.

Kerststol-
concert

JO13-1 FC Velsenoord herfstkampioen
Velsen-Noord - Het was afgelo-
pen zaterdag superspannend bij 
de jonge blauwe leeuwen van Vel-
sen want het was erop of eronder! 
Tijdens de laatste wedstrijd van 
de najaarscompetitie moesten FC 
Velsenoord  JO13-1 en VV IJmui-
den JO13-3 onderling beslissen 
wie het kampioenschap zou gaan 
winnen? FC Velsenoord stond al 
een tijdje op de eerste plaats van 

het klassement, maar kon die po-
sitie alsnog verliezen.
Het werd, ondanks het teleurstel-
lende weer, gezellig druk langs de 
lijn. Na tien minuten viel het eer-
ste doelpunt, slechts enkele minu-
ten later was het 2-0 voor FC Vel-
senoord. VV IJmuiden wist vervol-
gens de achterstand in te lopen 
en op gelijke hoogte te komen; 
ruststand 2-2. Na de pauze toon-

den de blauwe leeuwen zich de 
sterkste partij. Keer op keer werd 
het doel geraakt en na zestig mi-
nuten speeltijd gaf het scorebord 
8-2 als eindstand aan. De jeugd 
van FC Velsenoord JO13-1 heeft 
daarmee de titel binnengesleept: 
kampioen van de najaarscompe-
titie KNVB. Kijk op www.fcvelsen-
oord.nl voor meer informatie. (fo-
to: aangeleverd)











Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

VACATURE TOP 5 DECEMBER
Vrijwilliger voor de Nederlandse groepsles in Wijkcentrum de 
Stek in Velsen-noord    vac.nr: 1728
Op  maandag,  9.30-11.30 uur, geeft u met een collega les aan an-
derstaligen. Lesmateriaal hebben wij in huis. 

Chau�eur Voedselbank    vac.nr: 1775
Een maal per week de beschikbaar gestelde producten ophalen. 
Daarnaast moet ad-hoc goederen opgehaald worden. 

Coördinator Felicitatiedienst IJmuiden   vac.nr: 1806
Vanuit de Felicitatiedienst worden ouderen vanaf 80 jaar bezocht 
door vrijwilligers. Doel is een gezellig praatje. 

Vrijwilliger aan te leggen moestuin voor ouderen vac.nr: 1802
Met  wijkbewoners voert u het plan uit dat voorziet in verhoogde 
moestuinen en �tnesstoestellen voor ouderen. 

Chau�eurs en bijrijders voor de dierenambulance Velsen   
   vac.nr: 1801
Wij zoeken chau�eurs en bijrijders voor onze compleet uitgeruste 
dierenambulances. 

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden. Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Behalve deze prachtige kerststal breien de dames voor het goede doel, truien, sjaals, dekentjes, knu�els.. alles is welkom in Oost Europa. Komt 
u meehelpen, elke donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur, in Dorpshuis het Terras in Sanpoort-Noord. Bijdrage 1 euro.

Gezondheidsbeurs Velsen
Komt u ook naar de Gezondheids-
beurs? Zondag 27 januari van 10.00 
tot 14.00 uur in het Rabobank 
IJmondstadion vindt u  alles over 
een gezonde leefstijl voor 40+ers. 
Bezoekers kunnen gratis een kijkje 
nemen bij organisaties op het ge-
bied van medische preventie (zoals 
artsen en fysiotherapeuten), sport 
en vitaliteit, gezonde voeding, zorg 
en welzijn. Als u deel wilt nemen 
aan een gratis check door b.v. een 
cardioloog, dermatoloog of ortho-
pedisch specialist dient u zich aan 
te melden via www.hoegezondbe-
nik.nu Biedt u een gezond product 
of gezonde dienst, een activiteit of 
een test? Er zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar dus we nodigen 
u graag uit als deelnemer aan de-
ze beurs. Deelname is gratis in ruil 
voor een goed beursaanbod (de 

organisatie streeft naar diversiteit 
daarom kan niet elk verzoek wor-
den gehonoreerd).  Voor vragen of 
aanmelden kunt u contact opne-
men met Nicole Sheridan of Ad Ot-
ten: 0255-510186 (De Spil) of mai-
len naar buurtsport@welzijnvel-
sen.nl

Bent u de nieuwe 
klus- of tuinman
Wonenplus - Wonenplus Vel-
sen biedt praktische diensten aan 
die het mogelijk maken dat men-
sen van 65 jaar en ouder en men-
sen met een beperking langer zelf-
standig kunnen blijven wonen. Wij 
zijn op zoek naar vrijwilligers die 
ons klussenteam willen uitbrei-
den en ook willen wij graag ons 
tuinteam uitbreiden met een tuin-
man. Het gaat hier om kleine klus-
jes in en om het huis en lichte tuin-
werkzaamheden.  Bent u op één of 

meerdere dagdelen beschikbaar 
en heeft u a�niteit met ouderen. 
U bent klantvriendelijk, zelfstan-
dig en u heeft kennis van zaken 
dan zijn wij op zoek naar u. Als klus 
of tuin vrijwilliger heeft u recht op 
een onkostenvergoeding. Heeft u 
interesse of wilt u meer informa-
tie dan kunt u contact op nemen 
met Lydia Moreira, email: morei-
ra@welzijnvelsen.nl  of Ans Keet, 
email: anskeet@welzijnvelsen.nl 
telefoon: 0255-518888.

Wonenplus Velsen 
tijdens de feestdagen
Wonenplus Velsen is gesloten 
van 24 december 2018 tot en met 
1 januari 2019. Vanaf 2 januari 

zijn wij u weer graag van dienst. 
Het team van Wonenplus Velsen 
wenst u  een �jne feestdagen!

Ouder en kind ochtend
De Stek - Zin om andere ouders 
te ontmoeten en samen met de 
(klein) kinderen spelen, knutse-
len en ervaringen uitwisselen? 
Kom dan gezellig naar de ou-
der en kind ochtend in Velsen-

Noord in Wijkcentrum de Stek. 
Twee enthousiaste vrijwilligers 
staan klaar met een kopje kof-
�e of thee om samen met de ou-
ders/verzorgers er een gezelli-
ge ochtend van te maken. Ou-

der en kind ochtend is iedere 
vrijdag, met uitzondering van 
de schoolvakanties, van 09.30  
tot 11.00 uur en kost 1 euro per 
ouder. Meer weten? Bel: 0251-
226445.

Het Terras – Iedere dinsdag-
avond van 19.30 tot 22.00 uur 
wordt er in Dorpshuis het Terras 
in Santpoort-Noord klaverjas ge-
speeld bij Klaverjasclub het Ter-
ras. Nieuwe mensen worden uit-
genodigd om mee te doen bij 
de club. Het is een hele gezellige 
avond en er zijn altijd leuke prij-
zen te winnen. De klaverjasclub 
is er voor alle leeftijden, dus niet 
alleen voor ouderen. De kosten 
zijn slechts 3 euro per keer. Kom 
gerust een keer langs bij Het Ter-
ras op dinsdagavond om mee te 
doen, of om een bakje ko�e te 
drinken. Gerrit heet je welkom en 
geeft je ook meer informatie over 
de club.

Klaverjasclub 
het Terras

Fietsvrijwilligers 
en fiet docent 
gevraagd
Buurtsport - Voor het �etsles-
project van Stichting Welzijn Vel-
sen zijn we op zoek naar men-
sen die het leuk vinden een an-
der te helpen om (beter) te leren 
�etsen. Jaarlijks vind er een �ets-
cursus plaats en daarna  wordt er 
zo mogelijk een �etsgroepje ge-
vormd.  Dit omdat de dames die 
deze cursus volgen ook na de cur-
sus willen  blijven �etsen en  hier 
nog  een steuntje in de rug bij no-
dig hebben. 
Houdt u van �etsen en wilt u een 
ander helpen om ook met ple-
zier te gaan �etsen? Neem dan 
contact op met ons op! De �ets-
lessen gaan plaatsvinden op de 
woensdagmiddag vanaf 6 maart. 
Het project zoekt ook nog een 
�etsdocent: Dat is iemand die 
bij voorkeur een cursus �etsdo-
cent gevolgd heeft en in ieder 
geval bekwaam en ervaren is in 
het �etsles geven aan allochtone 
vrouwen. U kunt zich voor beide 
situaties opgeven bij Ad Otten of 
Nicole Sheridan, buurtsportcoa-
ches Volwassenen van de Stich-
ting Welzijn Velsen  in IJmuiden 
via 06-11883720 of mail ons: ot-
ten@welzijnvelsen.nl.

SWV wenst iedereen 
hele fijne feestdagen!

Wĳ zien u graag 
weer in 2019 in o�e 

centra in Velsen.
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Velsen-Noord - De Senioren Ver-
eniging Velsen-Noord (SVVN) or-
ganiseert op vrijdag 21 decem-
ber weer het bekende kerstkie-
nen in Wijkcentrum De Stek. Aan-
vang 19.00 uur, zaal open 18.30 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Jopie Hansse, in de Schulpen en 
De Stek, via 0251-833833 en aan 
de zaal. De kosten zijn 4 euro in-
clusief een kopje ko�e of thee. 
Natuurlijk wordt er ook weer een 
loterij gehouden. Vijf loten kosten 
2,50 euro.

Kerstkienen
in De Stek

Velsen - De bridgedrive ‘Heel Vel-
sen bridget voor UNICEF’ op 18 
november heeft maar liefst 1.850 
euro opgebracht. Bijna 100 brid-
gers en vele sponsoren hebben er 
voor gezorgd dat dit bedrag be-
steed kan worden aan kinderen 
in nood. In Nederland en over de 

hele wereld. UNICEF en de orga-
nisatoren van deze bridgedrive 
bedanken iedereen die hieraan 
heeft bijgegedragen. Volgend 
jaar, op zondag 17 november 
2019, wordt deze bridgedrive we-
derom georganiseerd. (foto: aan-
geleverd)

Bridgedrive voor UNICEF 
levert mooi bedrag op

‘t Mosterdzaadje
Solo-contrabassist James Oesi en 
de onsterfelijke muziek van Chopin
Santpoort-Noord - Prominent 
solo contrabassist James Oesi 
geeft op vrijdag 14 december om 
20.00 uur een concert in ‘t Mos-
terdzaadje. Hij wil de luisteraar la-
ten horen waarom de contrabas 
als soloinstrument zo mooi klinkt. 
Op zijn programma Bach, Berio, 
Rabbath, Carter en Vasks.
James studie in Den Haag was 
een primeur omdat hij de eerste 
student was die afstudeerde aan 
de Masters voor solo contrabas-
sist. En dat deed hij met onder-
scheiding. 
Sinds zijn komst in Nederland in 
2009 is James Oesi een bekend 
gezicht geworden in de klassie-
ke en hedendaagse muziekwe-
reld. Hij heeft solo-programma’s 
uitgevoerd op prominente loca-
ties zoals het Concertgebouw in 
Amsterdam, TivoliVredenburg 
in Utrecht en de Oosterpoort in 
Groningen. James was het onder-
werp van een radiodocumentai-
re, trad op bij Podium Witteman 
en Vrije Geluiden. En dus nu ook 
in’t Mosterdzaadje.
De pianiste Maria Proko�eva 
voelt een zielsverwantschap met 
Chopin en dat gaat ze laten ho-
ren. Op zondag 16 december 
om 15.00 uur brengt ze een pro-

gramma waarin zijn onsterfelijke 
muziek klinkt in Walsen, Polonai-
ses, Mazurka’s, Nocturnes en een 
Scherzo.  
Maria Proko�eva werd geboren in 
Wit-Rusland, grenzend aan Polen. 
Zij herkent in zijn muziek haar ei-
gen emoties. 
De walsen, vol elegantie, char-
me en genialiteit behoren tot de 
meest geliefde werken van Cho-
pin. En elke Nocturne is een klein 

meesterwerk. In de Polonaise, de 
nationale Poolse dans, weerspie-
gelt het patriottische voelen van 
de uit zijn land verbannen Cho-
pin.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: 
aangeleverd)

Winterexcursie
op Velserbeek

Velsen-Zuid - Op zondag 16 de-
cember organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een prachtige win-
terexcursie op Landgoed Velser-
beek. 
De activiteit staat in het teken van 
een aloude fascinatie: de kerst-
boom en ander wintergroen in de 
periode van de ‘donkere dagen’. Er 
zal veel aandacht zijn voor de histo-
rische en landschappelijke kenmer-
ken van de oude duinen ter plaat-
se. De natuurgidsen nemen u mee 

op zoek naar de inheemse winter-
groene bomen met een link naar 
zowel de Germaanse als de Christe-
lijke achtergrond van het kerstfeest. 
Daarbij zal de kerstboom natuurlijk 
niet ontbreken! Deelname is gra-
tis en vooraf aanmelden is niet no-
dig. Honden zijn niet toegestaan. 
De groep verzamelt om 13.00 uur 
bij De Theeschenkerij. De excursie 
duurt ongeveer twee uur. Zie ook 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. 
(foto: aangeleverd)

Bijbeljaar H. Franciscusparochie
Lezing over kerst en 
kunst en zang met
de zandtekenaar
Regio - Op 1 december heeft Mgr. 
Hendriks het Bijbeljaar van de H. 
Franciscusparochie geopend. Dat 
gebeurde in de H. Adelbertus-
kerk in Haarlem-Noord. Het gehe-
le jaar wordt in deze parochie het 
Bijbeljaar gevierd worden met al-
lerlei initiatieven rond het Woord 
van God onder het thema ’Zend 
Uw liefde en trouw’.
Eén van de eerstvolgende initia-
tieven is een lezing over Kerst & 
Kunst door Paul Bröker. Op dins-
dag 11 december 2019 is er om 
19.30 u. in de Engelmunduskerk 
Driehuizerkerkweg 113 te Drie-
huis, een lezing met als spreker: 
drs. Paul Bröker, directeur van 
Helikon, Landelijk Instituut voor 
Religie in Kunst en Cultuur in 
Utrecht. De lezing heeft als the-
ma: Symboliek in de kunst rond-
om de geboorte van Christus. Als 
kunsthistoricus laat de heer Brö-
ker zich niet direct leiden door 

een zuiver kunsthistorische bena-
dering. Hij hecht er sterk aan dat 
zijn voordrachten voor een groot 
publiek makkelijk toegankelijk 
zijn. Over het onderwerp van de 
lezing heeft de spreker het boek 
Rondom Kerstmis, iconogra�e en 
symboliek rondom de geboorte 
van Christus geschreven.
Op zaterdag 15 december om 
15.00 uur zingen we adventslie-
deren en komt de zandtekenaar 
naar de Pieterkerk in IJmuiden. 
Na de pauze zingen we Kerstlie-
deren gebaseerd op het Kerst-
evangelie. 
De toegang is 2,50 euro. Toe-
gangskaarten te bestellen of af 
te halen bij het parochiecen-
trum aan de Zuider-kruisstraat 1 
te IJmuiden van maandag tot en 
met donderdag tussen 9.30 en 
11.30 uur, via 0255-523 456 of op 
zaterdag 15 december bij de kerk 
(vanaf 14.00 uur).

Circulaire economie IJmond
Bottom-up aanpak leidt tot unieke 
samenwerkingen en resultaten

Het Bestuursplatform Noordzee-
kanaalgebied heeft Cirkellab een 
pilot laten uitvoeren op de be-
drijventerreinen Businesspark 
IJmond en Grote Hout in Velsen-
Noord. Het doel: praktische kan-
sen voor MKB-bedrijven in beeld 
brengen en die vooral ook in gang 
zetten. Voor een schonere leef- en 
werkomgeving, maar ook vanuit 
een economisch verdienmodel! 
Uit deze pilot zijn verrassende ver-
bindingen, ketensamenwerkin-
gen en daadwerkelijke stappen 
voortgekomen.
Een van de ideeën gaat over het 
e�ciënt drogen van papier. Bij 
papierproducent Crown van Gel-
der wordt het papier soms on-
gelijkmatig gedroogd, waardoor 
energie en grondsto�en verloren 
gaan. Colpitt – een fabrikant van 
farmaceutische verpakkingen – 
heeft daar mogelijk een prachti-

ge oplossing voor: hoogfrequent 
techniek waarbij plaatselijk ge-
droogd wordt waardoor energie 
en grondsto�en bespaard blijven. 
Er wordt nu getest met papierpulp 
of dit werkt. En de eerste resulta-
ten zijn veelbelovend. Er is dan 
ook veel winst te behalen in cross-
overs tussen sectoren met partij-
en die elkaar niet kennen en el-
kaar ook niet automatisch vinden.
Zo is er ook een niet voor de hand 
liggende samenwerking ontstaan 
rondom koel- en smeermidde-
len bijvoorbeeld gebruikt bij bo-
ren. Na gebruik worden koel- en 
smeermiddelen tegen betaling af-
gevoerd als chemisch afval. Door 
het regionaal inzamelen en op-
werken van deze materialen door 
afvalverwerker CMF kunnen de 
vloeisto�en opnieuw worden ge-
bruikt met als doel kostenbespa-
ring en minder CO2-uitstoot. Twee 

lokale ‘producenten’ van de afval-
stroom - Harsveld en Blok - leve-
ren monsters aan die CMF in hun 
laboratorium analyseert op tech-
nische mogelijkheden.
Een ander idee is het omzetten 
van papierslib naar vulstof en bio-
olie. Papierslib is de grootste afval-
stroom van Crown van Gelder en 
bestaat uit vezels en mineralen. 
Het slib kan door het bedrijf Alu-
cha worden opgezet naar bio-olie 
en vulstof dat direct weer in het 
papierproces kan worden ingezet. 
Ook gebruikte autobanden vor-
men een grote afvalstroom. Au-
tobanden worden op grote schaal 
gebruikt door transportbedrij-
ven, organisaties voor personen-
vervoer of grote bedrijven. Winst 
wordt behaald door het opwaar-
deren van autobanden met be-
hulp van onder meer loopvlakver-
nieuwing. Of als dat niet meer mo-
gelijk de verschillende materialen 
te scheiden waaruit een band is 
opgebouwd.
Een aantal bedrijven in de IJmond 
hebben de stap gezet om meer 
waarde te halen uit plastic afval. 
Hiervoor is een regionale kunst-
stofketen tussen bedrijven nodig 
waar op grotere schaal plastic af-
val kan worden gescheiden, her-
gebruikt en gerecycled.
Inspirerende ideeën en slechts het 
begin van een circulair Noordzee-
kanaalgebied. Daarom wil het Be-
stuursplatform samen met deze 
bedrijven kijken hoe de cases uit-
voerbaar zijn te maken. En nog 
mooier, deze pilot heeft laten zien 
dat circulaire economie bij uitstek 
tot stand komt door cross-overs te 
maken tussen partijen op bedrij-
venterreinen. Deze benadering 
kan als voorbeeld dienen voor an-
dere gemeenten in het Noordzee-
kanaalgebied en Metropoolregio 
Amsterdam om circulaire econo-
mie op bedrijventerreinen te sti-
muleren. (foto: Roline)

IJmond - In het Noordzeekanaalgebied is het belangrijk om de 
impact op de omgeving te beperken en afval te hergebruiken. Er 
liggen meerdere rapporten klaar, waarin onderzoekers aangeven 
dat er kansen liggen bij het hergebruik van afval. Maar in die on-
derzoeken staan geen concrete resultaten. Reden voor het Be-
stuursplatform Noordzeekanaalgebied om het anders aan te pak-
ken, door bottom-up materiaalstromen op bedrijventerreinen te 
inventariseren.

Driehuis - Zaterdag 15 december 
om 15.00 uur geeft Kerstkoor JOY 
haar kerstconcert in de verwarm-
de en prachtig versierde Engel-
munduskerk aan de Driehuizer-
kerkweg. Natuurlijk is ook de gro-
te kerststal dan te bewonderen. 
In de pauze is warme glühwein, 
ko�e, thee en sinaasappelsap 
voor 1 euro te verkrijgen. Er wordt 
veel a capella gezongen. Sommi-
ge koorwerken worden op de pi-
ano begeleid door Justina Oos-
ters.  Solisten zijn Ineke Groen, 
Wim de Vries en Ingrid Parker. Een 
Haarlemmer die jaarlijks voor het 
kerstconcert naar Driehuis komt, 
sprak een keer de woorden: ,,Ik 
kom hier voor de ultieme kerst-
beleving.’’ De entree is gratis, na 
a�oop is er wel een deurcollecte. 
De kerkdeuren gaan om half drie 
open.

Kerstconcert 
Kerstkoor JOY

Driehuis - Woensdag 5 december 
zijn er 100 adoptie-kerstbomen 
door kwekerij Randijk bezorgd bij 
het Pieter Vermeulen Museum. 
Vier jaar geleden begon het mu-
seum met het aanbieden van 40 
kerstbomen ter adoptie: inmid-
dels zijn dat er dus 100 waarvan 
een groot deel inmiddels al ge-
reserveerd is. Steeds meer men-
sen kiezen voor een duurzame 
kerst en halen een biologisch ge-
kweekte adoptie-kerstboom in 
huis in plaats van een wegwerp-
boom die in januari langs de kant 
van de weg wordt gezet of ver-
brand. Deze adoptie- kerstboom 
kan na de kerst weer worden in-
geleverd. De boom gaat dan bij 
de kwekerij de grond weer in en 
volgend jaar kerst haal je hem 
weer op. Hiervoor betaal je jaar-
lijks een bedrag, afhankelijk van 
de grootte van de boom, en een 
tientje statiegeld. De adoptie-ou-
ders komen uit Velsen en de wij-
de omgeving. Restaurant De Dak-
Kas uit Haarlem reserveerde zelfs 
drie kerstbomen! Omdat het af-
haalpunt in Alkmaar dit jaar is 
opgeheven, komen de Alkmaar-
se adoptie-ouders ook naar Drie-
huis om hun kerstboom op te ha-
len. Zie ook www.pietervermeu-
lenmuseum.nl.

100 kerst-
bomen ter 
adoptie

Driehuis - Op donderdag 20 de-
cember is er een oecumenische 
ko�eochtend in de parochie-
zaal van de Engelmunduskerk, 
Driehuizerkerkweg 113 in Drie-
huis. Vanaf 10.00 uur staat de kof-
�e of thee voor u klaar. Maan-
delijks wordt er ko�e geschon-
ken in een van de aangesloten 
kerken. In de Engelmunduskerk 
staat nu weer de mooie grote 
kerststal met schitterende beel-
den van Maria, Jozef en het Kind-
je omringd door koningen, her-
ders, schapen en niet te vergeten 
Jamal met zijn kameel. Een mooie 
gelegenheid om de kerststal in al-
le rust te bekijken.

Koffieochtend 
Engelmundus-
kerk

Winterbraderie in de Kuba moskee
IJmuiden - De Kuba Moskee in 
IJmuiden organiseert op zater-
dag 15 en zondag 16 december 
tussen 10.00 tot 19.00 uur een 
winterbraderie in de moskee aan 
de Planetenweg 1. De braderie 
staat in het teken van lekker eten 
en allerlei activiteiten. 
Zo is er een markt met verschil-
lende stands op het gebied van 

verzorging, kleding, groente en 
fruit, huishoudelijke artikelen, 
oosterse producten, informatie-
stands en nog veel meer. Verder 
zijn er workshops waaraan bezoe-
kers kunnen deelnemen.
Drink gezellig een warm kopje 
Turkse thee of ko�e, neem plaats 
aan een van onze tafels en geniet 
van authentieke heerlijke hapjes 

uit verschillende streken van Tur-
kije, die ter plekke worden bereid.
Uiteraard zijn er aantrekkelijke 
activiteiten voor kinderen zoals 
schminken en ook voor hen zijn 
er allerlei lekkernijen. 
Kortom er is genoeg te zien en te 
beleven dus kom allen en neem 
je vrienden, buren en familie 
mee. (foto: aangeleverd)
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13 DECEMBER

(foto: aangeleverd)
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur.  

Pop-up Kerst Kerk in Bibliotheek 
IJmuiden tot en met 24 decem-
ber. Taalspreekuur van 10.00 tot 
12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2 euro per persoon.

14 DECEMBER
BoekStartPret in Bibliotheek 
IJmuiden. Van 10.00 tot 10.45 
uur. Er wordt voorgelezen uit 
boek ‘Nellie & Cezar: Winter’. Taal 
in Thema van 10.00 tot 11.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2 euro per persoon.

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

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Telstar - Jong PSV. Aanvang 20.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Contrabas, James Oesi, in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 uur.

(foto: Titus Brein)
Rot op met die geraniums! Le-
gendarische Motions-zanger Ru-
dy Bennett, Maarten Spanjer en 
Arno Smit spelen muziek uit de 
jaren vijftig en zestig in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur.

(foto: Max Brunnert)
Jonge mentalist Timon Krau-
se met Mindgames in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.30 uur. Mu-
ziek, magie en mysterie. 

15 DECEMBER
Decemberkriebels in Winkelcen-
trum Velserbroek. Zie ook www.
facebook.com/winkelcentrum-
velserbroek

(foto: aangeleverd)
Peutermusical Jips Kleine Kerst-
stal (1,5 +) in Haarlem Verhalen-
huis aan de Van Egmondstraat 5, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30 
en 15.30 uur. Info: www.verhalen-
huishaarlem.nl. 

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2 euro per persoon.

(foto: aangeleverd)
Jeugd-crosscompetitie op cam-
ping Bakkum, deelname door 
honderden jeugdige sporters 
van atletiekverenigingen uit heel 
Noord-Holland, starttijden 11.30-
15.00 uur. Info: www.avcastricum.
nl. 

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘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)
Opening expositie ‘uit hout gebo-
ren’ in gemeentehuis Heemskerk. 
Aanvang 14.00 uur. Expositie is te 
zien tot 11 januari.

▲

(foto: aangeleverd)
Mart Smeets signeert om 14.00 
uur zijn nieuwe boek Afzien bij 
boekhandel Laan in Castricum. 

Kerstoptreden De Delta Singers 
in Woonzorgcentrum Kenne-
merduin in Heemstede. Aanvang 
14.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Advents Sing-in met zandtove-
naar. Meezingen met advents en 
kijken naar zandbeelden in de 
Pieterkerk, Zuiderkruisstraat 1 
IJmuiden. Van 15.00 tot 16.00 uur.

Kerstkoor Joy in de Engelmun-
duskerk, Driehuizerkerkweg in 
Driehuis. Aanvang 15.00 uur.

Carols door de Oude Bavo Can-
torij o.l.v. Anton Pauw in de Gro-
te of St.-Bavokerk aan de Grote 
Markt in Haarlem, 15.30 uur. En-
tree gratis.

Bijzonder concert van Lassus 
Consort in de Oud-Katholieke En-
gelmunduskerk, Kon. Wilhelmi-
nakade 119 in IJmuiden. Aanvang 
16.00 uur. Toegang gratis, na af-
loop collecte bij de uitgang.

Kerstconcert door het Kathedra-
le Koor, de Bavo Cantorij en het 
Schoolkoor, in Kathedraal Haar-
lem (Leidsevaart 146), 19.00 uur. 
Kaarten: www.bavoconcert.nl.

Wild(e)avond bij Café Bartje, 
Hoofdstraat in Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: ‘De 
Grote Kerstshow 2018’. Aanvang 
20.15 uur.

Bachs mooiste kerstcantates 
door de Nederlandse Bachvereni-
ging in de Philharmonie in Haar-
lem, 20.15 uur. Info: www.theater-
haarlem.nl.

16 DECEMBER
Lezing ‘Het goede leven tussen 
extase en hysterie. Ludwig Kla-
ges en de ziel’ door dr. Rico Snel-
ler in De Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2 euro per persoon.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘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-expe-
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
in Pieter Vermeulen Museum. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. 

Kerststolconcert in de Naaldkerk, 
Frans Netcherlaan 12 Santpoort-
Noord. Van 13.00 tot 15.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Winterexcursie op Velserbreek, 
georganiseerd door IVN Zuid-
Kenemerland. Deelname gratis. 
Vooraf aannmelden is niet nodig. 
Verzamelen om 13.00 uur bij De 
Theeschenkerij. Zie ook www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

Kerststolconcert door Naaldkoor 
in De Naaldkerk, Frans Netscher-
laan 12 Santpoort-Noord. Aan-
vang 13.00 uur, inloop 12.30 uur 
met ko�e en thee. Toegang gra-
tis. Er wordt een deurcollecte ge-
houden om de onkosten te dek-
ken.

Kerstconcert Vitaal in de Oud Ka-
tholieke Engelmunduskerk, Kon. 
Wilhelminakade IJmuiden. Aan-
vang 14.00 uur, kerk open 14.30 
uur.

Optreden zanger Hank Valley in 
seniorencentrum Zeewijk t.o. de 
ster�ats in IJmuiden. Aanvang 
14.00 uur, inloop 13.15 uur.

Kerstoptreden De Delta Singers 
in Woonzorgcentrum Breezicht 
in IJmuiden. Aanvang 14.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Tata Steel Symfonisch Blaasorkest 
geeft kerstconcert in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 14.30 
uur. Kaarten: kaarten@tatasteel-
orkest.nl. 

Weihnachtsoratorium door Haal-
ems Gemeng Koor in de Philhar-
monie in Haarlem, 14.30 uur. Info: 
www.theater-haarlem.nl.

Kerst Sing-in in de Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 28 in Haar-
lem. Aanvang 15.00 uur.

Kerstconcert Felison Brass in wijk-
centrum De Stek in Velsen-Noord. 
Aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 
14.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Chopin, Maria Proko�eva op pia-
no in ‘t Mosterdzaadje, kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bijdra-
ge in de onkosten wenselijk.

Winterfair in de Haarlemmer 
Kweektuin aan de Kleverlaan 9 in 
Haarlem-Noord, 15.30-19.00 uur. 
Info: www.haarlemmerkweek-
tuin.nl.

(foto: aangeleverd)
Stadsschouwburg Velsen: ‘De 

Grote Kerstshow 2018’. Aanvang  
15.00 en 20.15 uur.

17 DECEMBER

(afbeelding: aangeleverd)
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 
10.00 uur vanaf dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Wandeling duurt 
± 45 minuten in een rustig tem-
po. Na de wandeling ko�e/thee 
en een geheugenspelletje. Voor 
interesse als deelnemer of bege-
leider, Janneke Cluistra, telefoon 
023-3031228.

Muntenclub houdt bijeenkomst 
in Het Terras, Dinkgrevelaan 
Santpoort-Nord. Aanvang 19.00 
uur. Dit keer met een feestelijk 
tintje vanwege de december-
maand.

Harlem Gospel Choir in de Phil-
harmonie in Haarlem, 20.15 uur. 
Info: www.theater-haarlem.nl.

18 DECEMBER
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot 
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. 
Meer informatie: 0255-510652.

Taalspreekuur van 14.00 tot 
16.00 uur in Bibliotheek IJmui-
den.

Kerstoptreden De Delta Singers 
in Verpleeghuis Leo Polak in Am-
sterdam. Aanvang 14.00 uur.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

(foto: Bob Bronsho�)
Stadsschouwburg Velsen: Youp 
van ‘t Hek ‘Met de kennis van nu’. 
Aanvang 20.15 uur.

19 DECEMBER
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘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)
Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
in Pieter Vermeulen Museum. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs.

Voorleesfeest voor kinderen van 
3 tot 6 jaar in Bibliotheek IJmui-
den. Van 15.30 tot 17.00 uur.

Kerstoptreden De Delta Singers 
in Heliomare in Wijk aan Zee. 
Aanvang 19.15 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Youp 
van ‘t Hek ‘Met de kennis van nu’. 
Aanvang 20.15 uur.

(foto: Neeltje Knaap)
Kerstfeest in de Jordaan in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. Johnny Jordaan (Rob 
van de Meeberg), Tante Leen 
(Mieke Stemerdink) en Willy Al-
berti (Harry Slinger) blikken van-
uit de hemel met veel plezier te-
rug op hun aardse bestaan en op 
de mooie en gezellige kerstdagen 
in de Jordaan. 

20 DECEMBER
Taalspreekuur voor volwasse-
nen waar ze hun kennis van de 
taal kunnen verbeteren. Bibli-
otheek IJmuiden. Van 10.00 tot 
12.00 uur.

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

Kerstliederen zingen in Woon-
zorgcentrum Breezicht in IJmui-
den. Van 14.00 tot 16.00 uur.

Kerstklaverjassen bij Café Bart-
je, Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Inschrijven aan de bar.

(foto: aangeleverd)
Kerstconcert door het St. John’s 
College Choir uit Cambridge in 
Kathedraal Haarlem (Leidsevaart 
146), 20.00 uur. Kaarten: www.
bavoconcert.nl. 

Stadsschouwburg Velsen: Youp 
van ‘t Hek ‘Met de kennis van nu’. 
Aanvang 20.15 uur.
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Velsen speelt gelijk

AGB nam direct het initiatief en 
Velsen had de grootste moeite 
in balbezit te komen laat staan 
te blijven. De eerste kans was 
voor AGB na een verkeerde te-
rugspeelbal. Mischa Plug kon de 
bal nog net corner tikken voor-
dat Sefa Izmir gevaarlijk kon wor-

den. Na een kwartier noteerden 
wij de eerste kans voor de thuis-
ploeg: een voorzet van Daan Sep-
penwoolde bereikte Patrick Cas-
tricum. Doelman Selahattin Da-
gasan kon redding brengen. Of-
schoon AGB het meeste balbe-
zit had kwamen de bezoekers 

niet echt tot grote kansen. Steeds 
weer kon de verdediging redding 
brengen zonder dat Yorinn Al-
bers in actie hoefde te komen. Na 
een van de tegenstoten van Vel-
sen (Patrick Castricum in samen-
werking met Marc Kloosterboer) 
werd Zeno van Ooijen de diepte 
in gestuurd. Helaas speelde Zeno 
de bal te ver voor zich uit en was 
de kans verkeken. Na een prima 
pass van Angelo Beck even later 
op Patrick Castricum zette Basti-
aan Scholten. scherp voor en tik-
te de doelman van AGB nog net 
over. De volgende aanval van 
AGB liet nog even op zich wach-
ten totArsenio Dihalu net langs 
de paal schoot. Toch kwamen 
de bezoekers nog voor rust op 
voorsprong. Een hoekschop van-
af rechts door Younnes Makraou 
werd door verdediger Ercüment 
Satar binnen gekopt: 0-1. Dit 
doelpunt zat er al een tijdje aan 
te komen omdat Velsen de han-
dige spelers van AGB maar moei-
lijk konden afstoppen. Steeds was 
de tweede bal voor de bezoekers 
en de opbouw van Velsen werd 
in een vroeg stadium onderbro-
ken, een tactiek die Velsen liever 
zelf toepast. Kansen voor Velsen 
(Bastiaan Scholten en Remco van 
Dam) verdwenen helaas - al dan 
niet via een verdediger - over het 
doel. 
Yorinn Albers moest ook nog 
even redding brengen op een pe-
gel van Abdul Sebah Yidiz en met 
0-1 kwam de rust.

Na de thee direct een aanval van 
AGB en ditmaal moest Yorinn Al-
bers zich strekken voor de in-
zet van Hursul Meric, waarna de 
terugspringende bal op de lat 
werd gekopt. Op dat moment re-
aliseerde Velsen zich waarschijn-
lijk dat er een schepje boven-
op moest anders zou deze wed-
strijd wel eens verloren kunnen 
gaan. De mouwen werden opge-
stroopt en Velsen begon aan een 
o� ensief. Zo stuurde Mischa Plug 
Daan Steppenwoolde de diep-
te in. Hij stuitte binnen het straf-
schopgebied op doelman Sela-
hattin Dagasan die de bal onvol-
doende wegwerkte. Marc Kloos-
terboer miste ternauwernood bij 
de tweede paal. Toch kwam de 
gelijkmaker spoedig daarna toen 
een vrije trap van Jesper Gutte-
ling door Zeno van Ooijen werd 
binnen getikt: 1-1. Velsen was nu 
het meest in de aanval en ging 
duidelijk voor de winst. De re-
gen kwam intussen met bakken 
uit de hemel en het werd er voor 
de spelers er niet makkelijker op. 
Veel passes mislukten door het zo 
langzamerhand spekgladde veld. 
Een aantal hoekschoppen voor 
beide doelen gaf nog de nodige 
spanning maar steeds weer werd 
de bal weggewerkt. Uiteindelijk 
moest men met dit gelijke spel 
tevreden zijn. 
Volgende week de laatste wed-
strijd van dit jaar tegen AFC’34 
in Alkmaar. (foto: Frans van der 
Horst)

Zondag was de laatste thuiswedstrijd van het jaar tegen AGB uit 
Amsterdam. Een belangrijk weekend voor Velsen omdat de bo-
venste twee ploegen elkaar ook ontmoeten. Dus is het van groot 
belang om de punten binnen boord te houden. Dat zal nog lastig 
genoeg zijn, omdat AGB een onberekenbare ploeg is, voor Velsen 
altijd moeilijk te bespelen. Maar het vertrouwen is groot en de se-
lectie nagenoeg � t.

Stormvogels wint van 
Overbos en de wind
In Hoofddorp tegen Overbos 
heeft Stormvogels een verdien-
de 1-2-overwinning geboekt. 
Deze overwinning had gezien 
het betere technische spel van 
het team van trainer Sjaak Let-
tinga hoger kunnen uitvallen, 
maar door twee storende fac-
toren in deze wedstrijd, te we-
ten de harde wind en het war-
rige optreden van scheidsrech-
ter Collin Bosschieter, bleef de 
marge slechts op een doelpunt 
verschil steken. De harde wind 
zorgde er voor, vooral de twee-
de helft, dat Stormvogels als 
technisch betere ploeg bijna 
niet in haar vertrouwde spel kon 
komen; de leidsman � oot het 
duel door veel te veel zijn � uit te 
gebruiken voor heel lichte over-
tredingen dood.
Na een paar gevaarlijke situaties 
over en weer nam Stormvogels 
in de negende minuut de lei-
ding. Vanaf de rechter� ank de-

poneerde Glenn Bruinsma de 
bal in de trechter voor de voe-
ten van Thomas Scholten, die 
zijn inzet geblokt zag worden, 
maar in de rebound wist hij half 
liggend de bal over de lijn van 
het vijandelijke doel te fromme-
len, 0-1.
Na deze openingstre� er bleef 
Stormvogels, met de strak-
ke wind in de rug, de veste van 
Overbos onder druk zetten. Aar-
dig wat aanvallen op rechts wer-
den opgezet door rechtsback 
Stijn van der Voort, echter zon-
der succes.
In de 24ste minuut kon Overbos 
op gelijke hoogte komen met 
hulp van de scheidsrechter. Hij 
gaf het team van trainer Mauri-
ce Kuijper een vrije schop, maar 
waarvoor? Niemand had iets ge-
constateerd, alleen de leidsman. 
Vanaf pl.m. 25 meter schoot Jas-
per de Bie de bal, die door de 
wind geen rechte lijn kreeg, via 

de handen van doelman Floris 
Serné in het doel: 1-1.
Binnen zes minuten had Storm-
vogels haar antwoord klaar. 
Een vrije schop van Danny Blok 
werd in de hoek geprikt en met 
zijn vingertoppen kon doelman 
Donny Kool ten koste van een 
hoekschop redding brengen. 
Bruinsma plaatste deze hoek-
schop precies op het hoofd van 
Berry Willemse en Stormvogels 
kon opnieuw de leiding nemen, 
1-2.
De tweede helft bleven de wind 
en de scheidsrechter grote in-
vloed op de wedstrijd houden; 
het spelpeil zakte zelfs naar 
een bedenkelijk niveau; Over-
bos had de kracht niet om het 
Stormvogels moeilijk te maken. 
Slechts tweemaal moest doel-
man Floris Serné in actie komen, 
nl. op een zondagsschot van Ti-
mo Zwartjes en op een inzet van 
doelpuntenmaker De Bie. De 

laatste tien minuten ging Over-
bos va banque spelen en niet de 
ploeg uit Hoofddorp creëerde 
zich in die fase de meeste kan-
sen, maar die waren wel voor 
Stormvogels omdat men meer 
ruimte kreeg op de counter. Zo 
vloog Van der Voort na een afge-
slagen aanval over de hele leng-
te van het veld, maar zag zich 
voorzet door Brian Ezeoke ge-
mist worden na een snoekduik. 
Een paar minuten later vloog 
Joey Wolthuis op links richting 
vijandelijk doel en in kansrijke 
positie schoof hij de bal door 
richting invaller José Leone, die 
een teenlengte te kort kwam de 
marge te vergroten.
Door deze 1-2-overwinning 
heeft Stormvogels zich een stuk 
beter in de subtop genesteld. 
Zaterdag 15 december is ZS-
GOWMS de laatste tegenstan-
der van dit jaar op sportpark 
Zeewijk.

VSV scoort 100 procent
Voor de zaterdag was het niet 
de vraag of maar met hoeveel 
doelpunten verschil VSV van 
hekkensluiter UNO zou winnen. 
Het verschil bleef tot slechts 
drie doelpunten beperkt, maar 
dat alles te maken met het uit-
vallen Justin Kunst vanwege 
een vervelende kuitbeenbreuk. 
De zondag had de drie punten 
hard nodig en die konden zij uit-
eindelijk op het conto bijschrij-
ven na een goede 3-0 overwin-
ning thuis tegen ZSGOWMS. 
De wedstrijd van de zaterdag 1 
was nog geen 10 minuten oud 
toen Justin kunst ‘vast’ kwam te 
staan op het kunstgrasveld van 
UNO en daarbij zijn kuitbeen 
brak. Er is in Nederland veel dis-
cussie over de blessuregevoe-
ligheid van spelers op deze on-

dergrond, waarvan Kunst helaas 
ook de dupe van is geworden. 
Hij is inmiddels geopereerd, 
maar kan het seizoen verder op 
zijn buik schrijven. 
Na eenmaal van de schik te zijn 
bekomen scoorde Roy Penders 
met een prachtige pegel de 0-1 
en na de rust was de ingevallen 
Roy de Wit twee maal trefzeker, 
waarmee de stand op 0-3 werd 
gebracht. Veel spelers vonden 
het op het spekgladde veld toen 
wel welletjes en hadden verder 
niet meer de intentie om de sco-
re naar een hoger niveau te til-
len. 
Voor de zondag 1 was het lang 
onzeker of er thuis tegen ZS-
GOWMS kon worden gevoet-
bald, maar toen de zon wat be-
gon te schijnen en enkele vrij-

willigers het veld hadden ‘ge-
prikt’ kon de wedstrijd toch 
door gaan. Voor VSV was het al-
les aan gelegen om de klus te 
klaren want verliezen zou de 
ploeg vaster in de degradatie-
zorgen brengen. 
In het begin was ZSGOWMS  met 
de wind in de rug de gevaar-
lijke ploeg maar keeper Mae-
nhout bleek voor de zoveelste 
keer weer de bekende rots in de 
branding te zijn en behoedde 
zijn team met enkele fraaie red-
dingen voor een achterstand. 
Tegen het einde van de eerste 
helft kreeg VSV een geweldi-
ge opsteker, want een boogbal 
belandde bij de sterk spelende 
Malcolm Meijer, die vervolgens 
twee spelers uitkapte en daar-
na ook de keeper kansloos liet. 

(1-0). Na de rust had VSV het 
windvoordeel en wist Tim Se-
walt met een bekeken vrije trap 
de score te verdubbelen. (2-0). 
Vervolgens was het weer Mal-
colm Meijer die de verdedigers 
opnieuw zijn hielen liet zien en 
de 3-0 overwinning was daar-
mee een feit. Daarna was het op 
de traditionele wildmiddag nog 
lang gezellig. Er rest nog 1 uit-
wedstrijd voor de winterstop te-
gen Sporting Martinus uit alvo-
rens de selectie op trainingssta-
ge naar Barcelona gaat. 
Voor de zaterdag 1 staat de top-
per tegen SVIJ thuis aanvang 
14.15 uur op het programma en 
Fred Post zal na afloop voor de 
muzikale omlijsting zorgen, zo-
dat het weer lang gezellig zal 
blijven.

SVIJ pakt overwinning
in slotfase
SVIJ heeft in de thuiswedstrijd 
tegen Geel-Wit afgelopen za-
terdag orde op zaken gesteld 
na de nederlaag van een week 
eerder tegen HBC. Ondanks 
dat de IJmuidenaren tot een 
kwartier voor tijd tegen een 
0-1 achterstand aankeken wis-
ten zij in de slotfase de wed-
strijd meer dan verdiend naar 
zich toe te trekken door met 
3-1 te winnen. SVIJ bezet nu de 
vierde plek op de ranglijst, met 
twee punten minder dan num-
mer twee VSV. Aanstaande za-
terdag tre� en de beide ploe-
gen elkaar in Velserbroek. 

De wedstrijd begon zaterdag 
van beide kanten rustig. SVIJ 
dat het spel veelal bepaalde 
kwam vaak met goed voetbal 
tot aan het zestienmetergebied 
van Geel-Wit. Daarna ontbrak 
het aan de juiste eindpass of 
was de afwerking onzuiver. Toch 
had SVIJ veelal ook pech. Door 
de hevige wind tro� en een aan-
tal goede mogelijkheden geen 
doel. Zo passeerde Nabil Hussein 
in de twintigste minuut een drie-
tal Geel-Wit-spelers maar zag hij 
zijn inzet door de wind net naast 
verdwijnen. 
SVIJ bleef de hele wedstrijd vol 
druk zetten op de verdediging 
van Geel-Wit. Vlak voor de rust 
veroverde Patrick Bruinink de bal 
aan de zijkant, gaf deze voor op 
Alex Barzilay die met een slim 
overstapje twee Geel-Wit-verde-
digers het bos instuurde. Helaas 

voor Barzilay reageerde niemand 
van de SVIJ-voorhoede om deze 
opgelegde kans in het lege doel 
binnen te schieten.
Na rust was het Geel-Wit dat ge-
durende tien minuten veel initi-
atief nam en de verdediging van 
SVIJ een paar keer gevaarlijk op 
de proef stelde. Toen juist SVIJ 
de draad van voor de rust weer 
opgepakt had, wist Geel-Wit in 
de 60e minuut uit een omscha-
kelingsmoment zelfs op een 0-1 
voorsprong te komen. 
Meteen hierna besloot trainer 
Barzilay om als tactische zet Mel-
vin Huizinga in de voorhoede er-
bij te zetten. En met succes. In de 
75e minuut brak Huizinga na een 
steekbal van Richard van Vonde-
len door en zette hij de gelijkma-
ker op het scorebord. Vijf minu-
ten later was het Patrick Bruinink 
die na een goede steekbal van 
Nabil Hussein over links door-
brak en op zijn beurt weer Mel-
vin Huizinga vond die simpel zijn 
tweede van de middag maakte. 
Het verzet van Geel-Wit was ein-
delijk gebroken. Hierdoor wist 
Alex Barzilay in de extra tijd na 
een lange bal van achteruit de 
Haarlemse doelman te omspe-
len en de uiteindelijke 3-1 op het 
scorebord te zetten. 
Zaterdag wacht voor de winter-
stop voor SVIJ het zeer belangrij-
ke duel met VSV in Velserbroek. 
De winnaar van deze derby zal 
de winterstop ingaan als de run-
ning-up van de ongenaakbare 
koploper Olympia Haarlem. 

VV IJmuiden pakt
drie punten
Het was voor IJmuiden een wed-
strijd van afhaken of hoop blijven 
houden. En gelukkig pakte het nu 
wel een keer goed uit.
Waar IJmuiden de wedstrijd goed 
begon tegen de nummer 3 Pan-
cratius, was het Dubbelaar die de 
1-0 tegen de touwen schoot. Het 
was een wedstrijd waarin IJmui-
den domineerde en   iedereen 
zich goed aan de afspraken hield. 
Door het Pancratius zo moeilijk 
mogelijk te maken (door geen 
counters toe te staan) was de 
ruststand dik verdien 1-0.
In een goede tweede helft wist 
IJmuiden het net nog tweemaal 
te vinden. Via Schol en Hille kon 
er een 3-0 voorsprong op het sco-
rebord worden gezet. Dat Pancra-
tius nog de 3-1 maakte was voor 
de statistieken belangrijk. 
De spelers maakten deze keer wel 

de goals die we in de andere wed-
strijd niet maakten. Dat was het 
belangrijkste verschil. Zaterdag 
speelt IJmuiden om 15.00 uur uit 
bij DEM.
Het was ook de dag dat er histo-
rie werd geschreven bij IJmuide, 
want voor het eerst werd er een 
meisjesteam kampioen, namelijk 
de meiden onder 13 jaar. Ze won-
nen tien wedstrijden en verloren 
er maar één.
,,Waar we zes jaar geleden met de 
meisjes een weg zijn ingeslagen 
gaan we nu de vruchten pluk-
ken’’, aldus jeugdvoorzitter Mar-
tijn Gunneman.
Met zes echte meidenteams en 
twee damesteams is er echt voor 
iedere wat wils bij IJmuiden. Ben 
jij een dame die ook wil voetbal-
len? Neem dan contact op met VV 
IJmuiden.M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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Deelnemerslimiet nadert
Belangstelling voor NN Egmond 
Halve Marathon is groot
Regio - Voor hardloopliefheb-
bers begint het nieuwe jaar in 
Egmond, tijdens de NN Egmond 
Halve Marathon op zondag 13 ja-
nuari 2019. Jaarlijks trekt dit spek-
takel aan het begin van het nieu-
we jaar een grote stroom hard-
lopers naar de Noord-Holland-
se badplaats. De belangstelling 
voor dé winterklassieker is ook dit 
jaar weer groot. Meer dan 13.500 
hardlopers schreven zich de af-
gelopen maanden al in. Dit be-
treft zowel individuele deelne-
mers als teams van bedrijven, die 
meedoen aan de Businessloop. 
De startbewijzen voor de hoofd-
afstand, de 21,1 km, zijn reeds 
voor 80 procent verkocht. Voor 

iedereen die liever een kortere af-
stand loopt, is er de kwart mara-
thon (10,5 km).
Opvallend is de grote interesse 
uit het buitenland. Honderden 
lopers uit 29 verschillende lan-
den komen een weekend naar 
Egmond aan Zee voor de unieke 
sfeer van de halve marathon. 
De combinatie van verharde én 
onverharde wegen plus de wis-
selende weersomstandighe-
den zorgen ieder jaar weer voor 
een geweldig spektakel op het 
Noordzeestrand en in de duinen 
van het Noordhollands Duinre-
servaat. Volgens velen tel je als 
hardloper pas écht mee als je ‘Eg-
mond’ een keer gelopen hebt.

Voor de allerkleinste hardlopers 
wordt de Egmond Mini Mara-
thon georganiseerd. Dit onder-
deel is speciaal voor kinderen van 
4 tot en met 13 jaar. De start vindt 
plaats in de Voorstraat in het cen-
trum van Egmond aan Zee. De �-
nish is op de Zeeweg voor Hotel 
Zuiderduin, waar alle kinderen 
worden ontvangen als echte hel-
den, net als de deelnemers aan 
de halve of kwart marathon.
Inschrijven is nog mogelijk t/m 
dinsdag 1 januari via www.
nnegmondhalvemarathon.nl. Er 
kunnen maximaal 13.500 deelne-
mers meedoen aan de halve ma-
rathon en 5.000 aan de kwart ma-
rathon. (foto: aangeleverd)

Expositie ‘uit hout geboren’
in gemeentehuis Heemskerk
Regio - Tijdens de kerstperio-
de is de expositie ‘uit hout gebo-
ren’ van de Russische kunstenaar 
Vladimir Bakun te zien in het ge-
meentehuis van Heemskerk. Het 
is een expositie van Stichting Kijk! 
Heemskerk. 
Bakun (1965), geboren in Zuid-Si-
berië, groeide op in de werkplaats 
van zijn vader en maakte zo ken-
nis met het ver�jnde Russische 
houtsnijwerk. Na zijn middelba-
re school en de hoge technische 
school volgde hij op de volksuni-
versiteit van Moskou een tweeja-
rige opleiding houtbewerken. Hij 
bewerkte hout gevonden langs 
de Siberische rivieren. In de jaren 
negentig, op zoek naar een beter 
leven, vertrok hij naar Nederland 
en vestigde zich in IJmuiden.
In IJmuiden zocht hij naar wrak-
hout, afgebroken boomtakken 
en verzamelde restanten plan-
ken van houtbewerkingsbedrij-
ven. Hij ontwikkelde een unieke 
techniek waarbij hij de kern van 
hout, vol nerven en groeilagen, 

weet bloot te leggen. Zijn hout-
objecten zijn het resultaat van 
een lange zoektocht naar het hart 
en de diep liggende geheimen 
van hout.
De expositie wordt zaterdag 15 
december om 14.00 uur geopend 
door wethouder Aad Schoorl in 

de hal van het gemeentehuis 
Heemskerk. Tijdens de feeste-
lijke opening zal het Byzantijns 
koor Perezwon, onder leiding van 
Chris Jobse, een deel van hun re-
pertoire ten gehore brengen. De 
expositie is tot 11 januari 2019 te 
zien. (foto: aangeleverd)

Nationale Landschap Enquête peilt 
onze liefde voor het landschap

In de provincie Noord-Holland 
wordt momenteel vooral ge-
bouwd in het bestaande stedelijk 
gebied, zoals Holland Park in Die-
men. Afspraken tussen overheden 
en natuurorganisaties bescher-
men de fraaie Noord-Hollandse 
kustlijn tegen al te grote bouw-
woede. Toch staat er veel op het 
spel: de provincie heeft de regels 
voor bouwen in het open land-
schap verruimd, waardoor er nu 
ook in kwetsbare gebieden grote 
stallen en loodsen mogen worden 
neergezet. Weilanden worden af-
gevlakt om vaker te kunnen maai-
en en sneller mest te kunnen in-
jecteren. Bij het mooie kustdorp 
Bergen is een zonnepark aange-
legd. Maar de grootste vraag is 
vooral waar de vele tienduizen-
den nieuwe woningen moeten 
worden gebouwd: in de nu nog 
open polders, of toch maar in de 
steden?
,,Ons landschap staat op het spel,” 
zegt Marc van den Tweel, direc-
teur van Natuurmonumenten. 
,,Als we niet opletten, verdwijnt 
de schoonheid en weidsheid van 
ons land en de ruimte voor de na-
tuur.” Daarom vraagt Natuurmo-
numenten via de enquête naar 
de mening van Nederlanders over 
hoe we om moeten gaan met wo-
ningbouw, landbouw, industrie, 
infrastructuur en al die andere za-
ken die ruimte vragen in ons land. 
De overgang naar duurzame ener-
gie is van het grootste belang. Er 
zijn nog grote oppervlaktes lege 
daken op woningen, kantoren en 
andere bouwwerken. Daar is nog 

ruimte voor zo’n 145 miljoen zon-
nepanelen, maar ondertussen kij-
ken steeds meer bestuurders met 
vragende ogen naar natuurgebie-
den en open ruimte om de ener-
gieopgave te realiseren. ,,Slechts 
13 procent van ons landoppervlak 
is beschermde natuur. Laat die 13 
procent ook écht natuur blijven. 
Verander haar niet in een energie-
fabriek,” stelt Van den Tweel.
Daarnaast is onze landbouw ge-
richt op economische toppresta-
ties. Als grootste voedselexpor-
teur van de wereld op de Verenig-
de Staten na, is in ons buitenge-
bied een kaalslag gaande. Met 
de focus op productie verdwe-
nen sinds de jaren 50 talloze slo-
ten, hagen en bomen en veran-
derde veel landbouwgrond in ge-
bieden waar slechts één planten-
soort op groeit: eiwitrijk gras voor 
de koeien. Het levert meer pro-
ductie op, maar ondertussen ver-
anderde het boerenland dusda-
nig dat niet alleen onze nationale 
vogel de grutto, maar ook de ooit 
zo gewone tureluur, wulp, patrijs, 
veldleeuwerik en boerenzwa-
luw op de rode lijst van bedreig-
de vogels. En de schoonheid van 
het oudhollandse cultuurland-
schap vind je bijna alleen nog in 
oude olieverfschilderijen. Laten 
we dit voortduren of zetten we 
in op meer natuurinclusieve land-
bouw?
Er is een groot tekort aan wo-
ningen. Zeventien miljoen men-
sen hebben recht op een dak bo-
ven hun hoofd. Dat betekent dat 
er de komende jaren een miljoen 

woningen moeten worden bijge-
bouwd. Maar regie hierop lijkt te 
ontbreken. Als - optimistisch be-
keken - de helft van die opgave 
binnenstedelijk kan worden op-
gelost, is nog zo’n 15.000 hecta-
re open ruimte nodig om aan de 
vraag te voldoen. Dat is ongeveer 
vier keer de oppervlakte van Na-
tionaal Park Zuid-Kennemerland. 
Maar welke open ruimte o�eren 
we hiervoor op? Wie beslist hier-
over? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door Wageningen Environmental 
Research in samenwerking met 
Natuurmonumenten. De resul-
taten stellen we beschikbaar aan 
bestuurders zodat zij dit kunnen 
meewegen als zij beleid vormge-
ven. Tot 9 januari 2019 kan de en-
quête worden ingevuld via: www.
natuurmonumenten.nl/land-
schap. Omdat het over de toe-
komst van ons land gaat wil Na-
tuurmonumenten ook weten hoe 
kinderen hierover denken. Voor 
hen is een speciale enquête ge-
maakt. Zij kunnen meedoen via 
www.oerrr.nl/onderzoek. (foto: 
Hollandse Hoogte - Michiel Wijn-
bergh)

IJmond - Ons kleine, drukke land verandert onvoorstelbaar snel: 
de open ruimte in Nederland neemt met 8 hectare per dag af. 
Steeds meer megastallen, distributiecentra, zonneparken, wind-
molens, snelwegen en woonwijken vragen ruimte. Natuurmonu-
menten maakt zich hierover zorgen. Daarom vraagt de Nationa-
le Landschap Enquête alle Nederlanders zich uit te spreken over 
hoe we willen dat Nederland er uit ziet. Hoe gaan we al die ont-
wikkelingen zo inpassen dat Nederland een �jn land blijft om te 
leven? Kan dat met liefde voor ons landschap en de natuur? En 
hoe ziet dat er dan uit? Iedereen die zich betrokken voelt bij na-
tuur en landschap kan de enquête tot 9 januari 2019 invullen.

Kerstconcert Felison Brass
Velsen-Noord - Zondagmiddag 
16 december organiseert mu-
ziekvereniging Felison Brass uit 
Velsen-Noord een kerstconcert in 
wijkcentrum de Stek. Het wordt 
het eerste optreden onder lei-

ding van de nieuwe dirigent Alan 
Gibson. 
Er is gekozen voor een aantrek-
kelijk programma, onder andere 
kerstklassiekers zoals Jingle Bells, 
Let it snow en Winterwonderland, 

maar ook stukken waarin diver-
se kerstliedjes te herkennen zul-
len zijn. 
Het concert begint om 15.00 uur 
(zaal open om 14.30 uur). De toe-
gang is gratis.

Deelnemersveld Tata Steel Chess 
Tournament 2019 compleet

Richard Rapport uit Hongarije 
mag in januari achter het bord de 
strijd aanbinden met onder meer 
wereldkampioen Magnus Carl-
sen, oud-wereldkampioenen Vla-
dimir Kramnik en Viswanathan 
Anand en de Nederlandse favo-
riet Anish Giri. Rapport staat be-
kend om zijn onverschrokken en 
aanvallende speelstijl. Twee jaar 
geleden wist hij tot ieders ver-
rassing Carlsen te verslaan. De 
broers Jorden en Lucas van Fo-
reest doen beiden mee. Jorden 
maakt zijn debuut in de Tata Steel 

Masters en Lucas doet voor de 
tweede keer mee in de Tata Steel 
Challengers. Andere Nederlan-
ders in de Tata Steel Challengers 
zijn Erwin l’Ami en Stefan Kuipers, 
die afgelopen editie promotie 
naar deze groep verdiende door 
de Toptienkamp te winnen.
Sam Shankland was de winnaar 
van de ACP Competitie in de ca-
tegorie tot 2750. Aangezien hij 
al was uitgenodigd voor de Ta-
ta Steel Masters, is besloten Ri-
chard Rapport uit te nodigen. In 
de categorie tot 2650 werd Mak-

sim Chigaev winnaar en kreeg 
daarmee een uitnodiging voor de 
Tata Steel Challengers. Hij is een 
van de tien debutanten in deze 
groep. De 81e editie van het Ta-
ta Steel Chess Tournament vindt 
plaats van 11 tot en met 27 ja-
nuari 2019. Traditiegetrouw zijn 
er ook weer twee Chess On Tour 
evenementen. Op woensdag 16 
januari spelen de Tata Steel Mas-
ters de 5e ronde in Theater de 
Vest in Alkmaar en op woensdag 
23 januari spelen ze de 10e ron-
de in de Pieterskerk in Leiden. Al-
le speeldagen zijn gratis toegan-
kelijk voor belangstellenden en 
zijn ook online live te volgen. Zie 
ook www.tatasteelchess.com. (fo-
to: aangeleverd)

IJmond - Het deelnemersveld van het Tata Steel Chess Tourna-
ment 2019 is compleet. De organisatie heeft vandaag de 14e 
grootmeester van de Tata Steel Masters en alle deelnemers van 
de Tata Steel Challengers bekendgemaakt.

Youp van ‘t Hek drie dagen in 
Stadsschouwburg met nieuwe show
Velsen - Op de valreep van het 
oude jaar rolt de Stadsschouw-
burg Velsen drie dagen achter-
een de rode loper uit voor caba-
reticoon Youp van ’t Hek. 
Op dinsdag 18, woensdag 19 
en donderdag 20 december 
(om 20.15 uur) speelt hij daar 
zijn show ‘Met de kennis van 
nu’. Met zijn vaste muzikant 
Rens van der Zalm aan zijn zijde 
zoekt Youp zijn publiek op om, 
naar eigen zeggen, “even bij te 
praten.”

Over alle zaken van belang 
waar het volgens hem in het le-
ven over hoort te gaan. 
De fans weten wat dat inhoudt: 
Youp houdt zijn toehoorders 
de spiegel voor. Maar hij heeft 
er ook zelf al langdurig in ge-
keken. Resultaat is een verza-
meling onnavolgbare verhalen 
en anekdotes barstensvol spot, 
zelfspot en heel veel rake grap-
pen. En die zijn goed voor on-
telbare bulderende lachsalvo’s.  
(foto: Bob Bronshoff )












