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Fijne feestdagen!

Voor veel mensen is de drukste
tijd van het jaar aangebroken.
De laatste dingen afronden op
het werk, kerstactiviteiten op de
school van de kinderen, boodschappen doen en natuurlijk
cadeautjes inslaan voor iedereen die je lief hebt.
Tijdens de kerstdagen volgt de
beloning. Eindelijk écht tijd voor
elkaar. Genieten van de gebor-

genheid van familie en vrienden. Terugblikken op het jaar
dan bijna voorbij is. Herinneringen ophalen aan de dierbaren
die er niet meer zijn. Tijdens het
kerstdiner passeren hoogtepunten en dieptepunten de revue. Met een lach en een traan.
De makers van deze krant wensen u hele fijne feestdagen en
een gezond en gelukkig nieuw-

jaar! In deze dubbeldikke kersteditie leest u nog veel meer gelukwensen van bedrijven, maatschappelijke organisaties en
(sport)verenigingen. Zij spreken zonder uitzondering de
hoop uit dat het u goed gaat.
Nu, tijdens de feestdagen, maar
ook straks, als 2019 is begonnen. Veel leesplezier met deze
dikke kersteditie! (foto: Pixabay)
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Samen maken we het zoveel mooier!!!

24 dec. gesloten
27/28/29 dec. open

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

Uw vuurwerkexpert
met een voorraad
van 50.000 kg
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Braak Velsen
Aannemersbedrijf

Zie hartpagina
in deze krant

braak.nl

Aannemersbedrijf Braak Velsen, Showroom: Duinvlietstraat 102 Velsen-Noord ☎ 0251-211825

De zorgspecial van
DSW Zorgverzekeraar
- elders in deze krant -

Winterpret van korte duur

Velsen - Wie zondag van de sneeuw wilde genieten, moest vroeg naar buiten. Door de snel oplopende
temperatuur was de winterpret van korte duur. In de loop van de dag konden de sleetjes weer worden opgeborgen in de schuur. De komende dagen blijft het zacht, zodat een witte kerst vrijwel is uitgesloten. (foto: Erik Baalbergen)
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl

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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Allemaal diamanten
Maar liefst 66 echtparen waren dit jaar 60 jaar getrouwd. De gemeente Velsen had hen vorige week woensdag
12 december jl. allemaal uitgenodigd om dit jubileum te komen vieren in Villa Westend in Velserbroek. Wie
niet op eigen gelegenheid kon komen, werd opgehaald. n totaal maakten 38 diamanten koppels gebruik van
deze uitnodiging. De bruidsparen werden verwelkomd door burgemeester Frank Dales, die graag met de echtparen afzonderlijk bij de fraai versierde kerstboom op de foto wilde. (foto: Reinder Weidijk)

Vuurwerkoverlast wordt bestraft
Vuurwerk is prachtig om te zien, maar
kan ook negatieve gevolgen hebben.
Het afsteken van vuurwerk kan leiden tot
geluidsoverlast, brandgevaar of schade
aan mens, dier en objecten. Politie, gemeentelijke handhavers en HALT slaan
daarom de handen ineen tijdens de vuurwerkperiode.

Het gemeentebestuur
van Velsen wenst u
Prettige kerstdagen en
een goede jaarwisseling

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

Wij nodigen u uit voor een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 8 januari 2019 van 17.00
tot 19.00 uur op Plein 1945.
Het college komt graag naar u toe en daarom
ontvangen wij u dit keer in een feestelijke tent op
Plein 1945. We rekenen op uw aanwezigheid met
het hele gezin.

Het is niet toegestaan om:
• vuurwerk af te steken buiten de afsteekperiode. De afsteekperiode begint om
18:00 uur op 31 decemer 2018 en eindigt
om 02:00 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).

Wij heten u welkom met hapjes, drankjes en
speciaal voor de kinderen een hoekje waar ze
zich kunnen amuseren!

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 zogeheten Haltstraf. Bij Halt krijgen jongeren
een passende straf. Die straf bestaat in ieder geval uit een aantal gesprekken met
Halt, het aanbieden van excuses aan slachto ers en het maken van een leeropdracht.
Schade vergoeden hoort ook bij de straf.
De ouders van de jongeren worden ge nformeerd. Wij wensen u een mooie en veilige
jaarwisseling (foto: Pixabay)

Foto: Reinder Weidijk Fotografie

Uit het college
• De bomen aan De Zeiler in Velserbroek
worden verwijderd omdat ze veel onderhoud nodig hebben en schade veroorzaken.
Onder de bewoners is een enqu te gehouden met de keuze wel of niet kappen. De
bewoners willen dat de bomen worden vervangen. De bestaande bomen worden ver-

vangen door de amberboom en de esdoorn.
Deze bomensoorten zijn beter geschikt in
deze straat.
Meer informatie: www.velsen.nl/gemeenteraad. Klik op raadskalender overzichten
collegeberichten.
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Een gezonde leefstijl voor 40-plussers

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

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

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

45ste Dubbel6kamp
Op donderdag 27 en vrijdag 28 december a.s. wordt in sporthal Zeewijk het
startschot gegeven voor alweer de 45e
DUBBELZESKAMP. Een evenement, dat
niet meer weg te denken is in het gemeentelijk schoolsportaanbod en waaraan leerlingen van alle basisscholen in
de gemeente Velsen kunnen deelnemen.
Over beide dagen zullen er 90 teams van
de verschillende scholen actief zijn.

De DUBBELZESKAMP is een happening
voor de schooljeugd met verschillende spelen, waarbij samenwerken, behendigheid en
snelheid een rol spelen. Dit jaar zijn twee
uitdagende opblaasbare hindernisbanen
onderdeel van de zeskamp.

De DUBBELZESKAMP is al jaren een traditionele kerstactiviteit. Op donderdag 27
december a.s. zullen de leerlingen van groep
3, 4 en 5 met elkaar de strijd aangaan en op
vrijdag 28 december a.s. komen de leerlingen van groep 6, 7, en 8 in actie.

Nog deelnemers welkom
Voor organisaties op het gebied van gezondheid biedt de beurs een goede kans
om de organisatie te promoten bij de inwoners 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 verzoek 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-

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

Op beide dagen is er zowel een ochtend- als
een middagprogramma. De ochtend serie
begint om 09.00 uur en eindigt ca. 12.00 uur,
de middag serie begint om 13.00 uur en eindigt om ca. 16.00 uur.
De organisatie is in handen van de gemeente Velsen (Sportloket Velsen) en SportSupport. (foto: gemeente Velsen)

Meer tijd om uw grof afval weg te brengen!

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

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

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

Check de afvalkalender rond de
feestdagen!
Met de feestdagen gaat alles anders, ook
de afvalinzameling van HVC. Tijdens de
kerstdagen (dinsdag 25 en woensdag 26
december) en op Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari) leegt HVC geen bakken.

Gebruikt u een ondergrondse container?
Houdt u er dan rekening mee dat deze door
de feestdagen eerder vol kan zitten. U kunt
dan een andere container proberen of de zak
nog even thuis bewaren.

Let op: mogelijk worden de bakken rond de
feestdagen op een eerder of later moment
geleegd, ook als de oorspronkelijke ophaaldag niet op een feestdag valt. Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in de HVC afval-app
of op hvcgroep.nl wanneer uw bak wordt geleegd of de zakken worden opgehaald.

Afvalbrengstations
Ook de HVC afvalbrengstations zijn tijdens
Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag gesloten. Van 27 tot en met 31 december 2018 en vanaf 2 januari 2019 bent u
welkom op de afvalbrenstations tijdens de
vaste openingstijden. (foto: HVC)

Gemeentehuis tijdens de feestdagen

Gewijzigde openingstijden

Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als
volgt gewijzigd:
Maandag 24 december
Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag)
Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag)
Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag )
Maandag 7 januari 2018
(i.v.m.nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers)

Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Open vanaf 10.00 uur
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Vrijwilligers gevraagd voor Santpoort-Noord

Wijkplatforms zijn
belangrijke gesprekspartner
Vorige week nam Santpoort-Noorder
Machiel van Klink afscheid als voorzitter van het Wijkplatform SantpoortNoord. Hij is ongeveer 14 jaar actief geweest in het Wijkplatform, dat
voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner is. De gemeente hoopt
dan ook dat er nieuwe vrijwilligers opstaan.

Sinds deze maand heeft de stichting OIGIHD een textielcontainer geplaatst bij
de afvalcontainers bij de Zeewijkpassage. Deze container staat bij de containers voor glas, papier en plastic, blik en
drankpakken (PBD).

Het Wijkplatform bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om de leefbaarheid
van een wijk te behouden en te verbeteren. Zij weten wat er in de wijk gebeurt
en wat belangrijk is voor de bewoners.
De gemeente Velsen wil die kennis en ervaring graag gebruiken bij het nadenken
over plannen die gaan over bijvoorbeeld
inrichting van wegen of groen, veiligheid,
speelplekken of plannen op sociaal gebied.

De stichting OIG-IHD bestaat al ruim 50
jaar en verzorgt ‘vervoer en vermaak’ voor
mensen in Velsen met een beperking. Dat
doet de stichting met ongeveer 150 vrijwilligers. De stichting gebruikt de opbrengst van
het ingezamelde textiel om het werk van de
stichting te nancieren.

Woord van dank
Van Klink stelde met een goed gevoel terug te kijken op de afgelopen jaren; er is
best veel bereikt. Een woord van dank
voor zijn inzet was er van wethouder
Bram Diepstraten namens de gemeente
Velsen en Cees Sintenie namens de ge-

Nu ook textiel in Zeewijk

Bereikbaarheid containers
Als gevolg van de verbouwing van winkelcentrum Zeewijkpassage zijn de ondergrondse containers verplaatst. Sinds april
staan de containers voor oud papier, glas en
PBD aan de achterkant van het winkelcentrum in de Doorneberglaan. De containers
staan zo’n 70 meter van de ingang van het
winkelcentrum. De containers zijn vanaf
het parkeerdek en de parkeerkelder lopend
bereikbaar.
Tip!
Maakt u gebruik van afvalcontainers bij
winkelcentra en in uw wijk? Gooi uw papier

meenteraad.
Nu verder
Om het werk te kunnen voortzetten, zijn
nieuwe mensen nodig. Het Wijkplatform
in Santpoort-Noord zit onder andere te
springen om iemand die bedreven is op
het gebied van social media en om iemand
die een verslag wil maken van de maandelijkse vergaderingen. De leden van het
Wijkplatform in Santpoort-Noord Eef
Limmen en Frans Tasseron willen graag
een doorstart maken, en kijken dus uit
naar nieuwe enthousiaste leden.
In gesprek
In de komende maanden gaat de gemeente in gesprek over hoe we de inwoners zo
goed mogelijk kunnen betrekken bij wat
er in en om hun wijk gebeurt. Daarbij
spelen de leden van de wijkplatforms natuurlijk een belangrijk rol.
Meedoen?
n de gemeente Velsen zijn vijf Wijkplatforms actief en twee in oprichting. Wilt u
meer weten over hun werk in uw wijk? De
contactgegevens staan op de website van
de gemeente onder Wijkplatforms .

en glas dan komend weekend alvast weg. Na
de feestdagen worden de containers vaak
volop gebruikt en bestaat de kans dat ze vol
raken.
Overeenkomst textielinzameling
Afgelopen week is de overeenkomst voor
textielinzameling vernieuwd. De handtekeningen onder de nieuwe overeenkomst zijn
van wethouder Floor Bal en van bestuurders
Johan van Ikelen en Cees Maas namens
O - HD. De afspraken tussen de gemeente
en de stichting liggen hiermee voor de komende jaren vast. (foto s: gemeente Velsen)

Informatieavond over
Tata Steel: actiepunten
Dinsdagavond 11 december spraken we met inwoners uit de gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk en Velsen over de uitstoot bij Tata Steel. We maakten dezelfde
avond nog een lijst met actiepunten:

Noordzeevis uit IJmuiden

Eerder deze maand verscheen een bijzonder boek met verhalen en recepten. Met de presentatie van het boek,
was ook de start van de stichting Promotie Noordzeevis uit IJmuiden een
feit.

Lokale ondernemers uit de visserij vormen het bestuur. Samen met plaatselijke
ambassadeurs zet de stichting zich in om
vis uit de Noordzee onder de aandacht te
brengen van ondernemers in de handel
en horeca én bij consumenten.
Wethouder Jeroen Verwoort nam het

eerste exemplaar in ontvangst. De gemeente is blij met dit initiatief van ondernemers. Jmuiden is een belangrijke
haven voor de visserij. Het boek en de
stichting onderstrepen de betekenis van
onze haven en leggen verbinding tussen
de haven, de bezoeker en de horeca.
De gemeente Velsen ondersteunt de
stichting Promotie Noordzeevis uit
Jmuiden. Bent u nieuwsgierig Meer informatie staat op www.noordzeevisuitijmuiden.nl. Het boek is verkrijgbaar in
de erkende boekhandel en kost 19,90.
(foto: Reinder weidijk)

-

Direct informatie aan inwoners en overheden bij incidenten Tata Steel;
Transparant communiceren door Tata, ook als het niet goed gaat;
Meer maatregelen bij Tata om uitstoot te voorkomen;
Lange termijn onderzoek (ook bijzondere doelgroepen zoals kinderen, COPD patiënten
meenemen);
Betere klachtenafhandeling, ook individuele klachten serieus nemen;
Beter betrekken inwoners en huisartsen bij onderzoeken en belangrijke besluiten;
Structureel overleg tussen gemeenten, provincie, omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, omgevingsdienst IJmond, VRK, GGD en Tata Steel;
Draaiboek bij incidenten/uitstoot Tata Steel, wie wordt wanneer geïnformeerd?;
Een centraal punt voor informatievoorziening over uitstoot en luchtkwaliteit;
Gezondheid, inzicht in gezondheidseffecten;
Meten:
• Verzamel- en informatiepunt meetinformatie en onderzoek
• itbreiden meetpunten (ultra-) jnstof
• Wetenschappelijk onderbouwing van het meetnet
• Over gemeentegrenzen heen meten.

Nieuwsgierig wie wat gaan doen en wat er door collega-inwoners is gezegd Kijk op www.
velsen.nl/afspraken-nav-bijeenkomst-tata-steel voor meer informatie. (foto: Reinder Weidijk)
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Landelijke Naturalisatiedag
Sinds 17 december 2018 heeft Velsen er
weer 24 Nederlandse ingezetenen bij.
Ten overstaan van loco-burgemeester
Bal hebben de Velsenaren afkomstig
uit diverse landen op de landelijke Naturalisatiedag de eed dan wel de belofte afgelegd.

Hiermee hebben ze officieel het Nederlanderschap verkregen. Loco-burgemeester Bal ging in zijn toespraak in op wat het
betekent om de Nederlandse nationaliteit
te hebben en op de bijzondere verbondenheid met ons land, die daarmee gepaard
gaat. Het gezelschap werd feestelijk ont-

haald. Na het officiële gedeelte brachten
de nieuwe Nederlanders een bezoek aan
het Zee- en Havenmuseum te IJmuiden.
15 december is het Koninkrijksdag, de verjaardag van het Koninkrijk der Nederlanden. Op die dag in 1954 kondigde koningin
Juliana het Statuut voor het Koninklijk
der Nederlanden af. Vandaar dat deze dag
is uitgeroepen tot landelijk Naturalisatiedag. Los van deze landelijke feestdag
vindt er in de gemeente om de zes weken
een naturalisatieceremonie plaats, waarbij inwoners de Nederlandse nationaliteit
verkrijgen.(foto: Reinder Weidijk)

Aan het werk als lasser

Diploma-uitreiking Haprotech
Een diploma-uitreiking is altijd een bijzondere gebeurtenis, maar meestal zijn
daar geen wethouders bij betrokken.
Maar op 14 december was dat wél zo. De
wethouders Verwoort en Steijn mochten
diploma’s overhandigen aan een aantal
harde werkers.

Alles over afval in BRAK! IJmuiden

Gezinsmiddag in de kerstvakantie aan het Kennemermeer

In een gezamenlijk project van Haprotech
Velsen-Noord en IJmond Werkt! is een specifiek opleidingstraject gevolgd door statushouders. Statushouders zijn mensen die als
vluchteling zijn erkend en een verblijfsvergunning hebben en mogen werken. IJmond
Werkt! heeft de studenten aangemeld, Haprotech heeft de opleidingen verzorgd.
Het college van burgemeester en wethou-

ders vindt dit een mooi voorbeeld van hoe de
gemeente wil werken. “Iedereen doet ertoe”,
is het motto. De opleiding was afgestemd op
de kwaliteiten van de deelnemers. Die hebben de afgelopen periode veel inzet getoond
en hard gewerkt. Zij worden daar nu voor
beloond met een diploma. Met dit diploma
wordt de kans op een betaalde baan groter.
Verschillende deelnemers hebben al een
baan of inmiddels zicht op een baan.
Werk is belangrijk om zelfvertrouwen te
krijgen en mee te doen in de samenleving.
Bovendien zit het bedrijfsleven te springen
om goede en handige mensen. Goede vakmensen zijn cruciaal. Die zijn belangrijk
voor de economie in Velsen en de IJmond.
(foto: Reinder Weidijk)

Op zaterdag 29 december organiseert
Science Center BRAK! IJmuiden voor de
tweede keer een gezinsactiviteit. Van
13.00 – 17.00 uur is jong en oud van harte welkom in en om het Wikkelhouse
aan het Kennemermeer, de locatie waar
BRAK! sinds augustus gevestigd is. De
middag staat in het teken van afval en recyclen: van een poppentheatervoorstelling over plastic soep, zelf plastic omsmelten en muziek maken met afval in
het Afvallab tot een heuse training tot
Samoerai-schoonmaker. Alle activiteiten
zijn gratis toegankelijk. Een leuke, leerzame middag in de kerstvakantie!

Afvalavontuur
Leer, onderzoek en ontdek alles over afval
en recyclen tijdens de BRAK! gezinsmiddag
in de kerstvakantie. Een greep uit het programma:
• Theater Poppekus vertelt om 13.00, 14.00,
15.00 en 16.00 uur het verhaal over een
zeemeermin die op weg naar een feestje
verstrikt raakt in plastic soep. Paniek Zal
de haai, van wie de zeemeermin nog iets
te goed heeft, haar helpen? Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Kom je kijken hoe het a oopt
met de zeemeermin?
• Het Afvallab: een rijdende groene caravan
met daarin een theater én laboratorium in
één om afval te onderzoeken, muziek te
maken over afval en plastic te upcyclen.
• Kennen jullie Samoerai-krijgers Shiro en
Shakuma al? Volg de speciaal voor BRAK!
gemaakte mini-speurtocht van het Pieter
Vermeulen Museum en win een vrijkaartje naar de grote (zwerf )afvaltentoonstelling in het museum met uitdagende, grappige en educatieve trainingsonderdelen
en word zo een echte Samoerai-schoon-

maker!
• Knutselen met afval. We geven afval een
tweede leven en leren hoe we hier een
mooie sleutelhanger van kunnen maken.
De hele middag staat de warme chocomelk
met wat lekkers bij een knapperend vuurtje klaar. Kijk voor het hele programma op
www.brakijmuiden.nl. Meld je hier ook aan
voor de theatervoorstelling om zeker te zijn
van een plek.
BRAK! IJmuiden BRAK! IJmuiden is een
initiatief van gemeente Velsen in samenwerking met het Pieter Vermeulen Museum. Samen met andere geïnteresseerde
partijen en partners groeit BRAK! vanaf
2018 stap voor stap uit tot een spraakmakend centrum in het hart van het nieuwe
kustdorp IJmuiden aan Zee. Het is de toegangspoort tot IJmuiden aan Zee waar altijd informatie te vinden is over de natuur,
het water, klimaat en de bedrijvigheid in de
omgeving. (foto: BRAK! IJmuiden)

Nieuwkomers ondertekenen verklaring

Gefeliciteerd!

Op woensdag 12 december ondertekenden 13 nieuwkomers hun Participatieverklaring. Zo’n verklaring is een
verplicht onderdeel van de inburgering.

Voor statushouders betreft dit een programma van circa 10 weken, waarin ver-

schillende workshops over de Nederlandse samenleving worden gevolgd. De
workshops gaan onder andere over de Nederlandse kernwaarden, de Nederlandse
arbeidsmarkt, discriminatie en gezondheid. De ondertekening van de verklaring
is de afronding van dit traject.(foto: gemeente Velsen)
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Nieuws uit zwembad De Heerenduinen

• Op zaterdag en zondag gelden de reguliere openingstijden.
• Maandag 24 december 2018 en maandag 31 december 2018 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen.
• Zwemlessen worden aangepast aangeboden.
• De zwemles wordt maandag 24 december 2018 en 31 december 2018
verplaatst naar de ochtend tussen
08.00-12.00 uur.
• Er is geen Aquasport en Babypeuterzwemmen in de kerstvakantie.
• Van 28 december 2018 t/m 06 januari
2019 ligt de IJsbeer Hindernisbaan in
het wedstrijdbad

Openingstijden extra vrijzwemmen van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Recreatiebad

Wedstrijdbad

Maandag 24 december
Dinsdag 25 december
Woensdag 26 december
Donderdag 27 december
Vrijdag 28 december

10.00-16.00 uur
1e kerstdag
2e kerstdag
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur

10.00-16.00 uur
Gesloten
Gesloten
10.00-15.30 uur
10.00-15.00 uur

Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari
Woensdag 2 januari
Donderdag 3 januari
Vrijdag 4 januari

10.00-16.00 uur
Nieuwjaarsdag
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur

10.00-16.00 uur
Gesloten
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.00 uur

Doelgroepenbad

09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder + kind
09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder + kind
12.30-13.45 uur Therapeutisch zwemmen

09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder + kind
12.30-13.45 uur Therapeutisch zwemmen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie
over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 8 december tot en met 14
december 2018 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Fazantenlaan 46, plaatsen dakopbouw
(11/12/2018) 21999-2018
Velserduinweg 270, plaatsen dakopbouw
(13/12/2018) 22233-2018
P.J. Troelstraweg 1a, wijzigen gevel
(13/12/2018) 22316-2018
Kanaalstraat, Helmstraat, Koningsplein,
oprichten 21 woningen (14/12/2018)
22503-2018
Velsen-Noord
Eendrachtsstraat bij 195 en 199, oprichten
kantoor (11/12/2018) 21937-2018
Velsen-Zuid
Spaarnwoude, Oostbroekerweg, recreatieplas de peddelpoel, inrichten tijde-

lijke ontvangstlocatie voor baggerspecie
(14/12/2018) 22462-2018
Santpoort-Noord
Spanjaardsberglaan 8, constructieve doorbraak (11/12/2018) 22033-2018
Dobbiuslaan 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) (14/12/2018) 22441-2018
Kerkweg 97, verhogen nok en plaatsen dakkapel (voorzijde) (13/12/2018) 22260-2018
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, legaliseren overkapping (09/12/2018) 21640-2018
Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, legaliseren wijzigen gevels bijgebouw (08/12/2018) 216212018
Bilderdijklaan 10, kappen 2 bomen
(13/12/2018) 22347-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over

welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Dokweg 35, restaureren en realiseren stalen trap in watertoren (12/12/2018) 144432018 (Rijksmonument)
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
IJmuiden
Mercuriusstraat 18, legaliseren dakkapel
(11/12/2018) 19580-2018
Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Red Bull Storm Chase op 7 januari 2019 en
15 maart 2019 van 07:00 tot 22:00 uur, locatie: strand ten zuiden van Noorderbuitenkanaal (12/12/2018) 22212-2018
30 van Zandvoort, op 30 maart 2019 van
08.30 tot 14.15 uur, locatie: door gemeente
Velsen (08/12/2018) 22074-2018

Velsen-Zuid
Krinkels Beeckestijn Cross op 27 januari 2019 van 10.10 tot 12.30 uur, locatie: landgoed Beeckestijn, Rijksweg 136
(08/12/2018) 21825-2018
Ingekomen aanvraag standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Burgemeester Weertsplantsoen te Santpoort-Noord, verlenging standplaats Chicken Queen op zondagen met ingang van 1 januari 2019 (13/12/2018) 22456-2018
Ingekomen aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 5:5
IJmuiden
Radarstraat nieuwbouw Parkzicht, ontheffing werkzaamheden buiten werktijden
(“vlinderen vloer”) op 20 december 2018
tussen 19:00 en 00:00 uur (10/12/2018)
21797-2018

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

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Andromedastraat

7,

plaatsen

erker

(14/12/2018) 19213-2018
Santpoort-Noord
Kruidbergerweg
38,
kappen
(12/12/2018) 18481-2018

boom

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4F, plaatsen extra raam
zijgevel (10/12/2018) 15619-2018
Velserbroek
Schokker 46, plaatsen dakkapel (achterzijde) (10/12/2018) 18060-2018
Linie 27, oprichten bijgebouw en sauna, legaliseren 2 erfafscheidingen, tijdelijk (10
jaar) gebruiken gedeelte t bijgebouw voor
bed & breakfast (10/12/2018) 3892-2018

D. Marotstraat 102, vergroten 2e verdieping
(10/12/2018) 17185-2018
Westlaan 41, 100% Nieuwjaarsborrel
(18/12/2018) 17321-2018
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, kappen 19 bomen (10/12/2018)
15325-2018 (Rijksmonument)
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
IJmuiden
Kerstboomverbranding, op 9 januari 2019
van 18:30 t/m 22:00 uur, locatie: Heerenduinweg, (11/12/2018) 12796-2018
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Besluiten (vervolg)
Santpoort-Noord
Kerstsamenzang Santpoort, op 25 december 2018 van 00.00 tot 00.45 uur, locatie:
Broekbergenplein (12/12/2018) 16731-2018

Velserbroek
100% Nieuwjaarsborrel, op 5 januari 2019
van 19:00 tot 00:00 uur, locatie: Villa Westend, Westlaan 41 (18/12/2018) 17373-2018

Verleende ontheffing werkzaamheden
buiten reguliere werktijden APV artikel 5:5
IJmuiden

Radarstraat nieuwbouw Parkzicht, ontheffing werkzaamheden buiten werktijden
(“vlinderen vloer”) op 20 december 2018
(tussen 19:00 en 00:00 uur) (13/12/2018)
21797-2018

Besluit actieplan geluid 2018-2023
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in hun vergadering
van 12 december 2018 hebben besloten
om het ontwerp-actieplan geluid 20182023 vrij te geven voor de inspraak.

Ontwerp actieplan geluid
De Europese Richtlijn Omgevingslawaai
heeft als doel ervoor te zorgen dat minder

mensen last hebben van omgevingslawaai.
De gemeente is verplicht om elke vijf jaar
geluidsbelastingkaarten en een actieplan
op te stellen. In 2017 zijn de geluidsbelastingkaarten voor lawaai door wegverkeer
vastgesteld. Op basis van deze kaarten is
een ontwerp-actieplan geluid voor de periode 2018-2023 opgesteld. Voor (delen van)
de Hagelingerweg (noordwest van Kwee-

kerslaan), Van den Vondellaan, Stationsweg, Parkweg, De Geul en de Zeeweg (deel
ten noorden van Heerenduinweg) gaat de
gemeente bij het geplande groot onderhoud
waar mogelijk stil asfalt toepassen.
Inzage
Het besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl.

Reageren
Van 21 december 2018 tot 1 februari 2019
kunnen belanghebbenden, bij voorkeur
schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken
bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Zienswijzen worden meegewogen bij het
besluit tot het definitief vaststellen van het
actieplan geluid.

Kerstmarathon bij RTV Seaport
Velsen - RTV Seaport verzorgt
zaterdag 22 december vanuit de
studio aan de Gerard Doustraat
een live-kerstmarathon-uitzending. Van 12.00 tot 20.00 uur is
een doorlopend programma te
beluisteren aangevuld met onder andere de door de redactie
van RTV Seaport samengestelde
Kerst Top 20.
Luisteraars zijn gedurende de
uitzending van harte welkom
in de studio waar ze (opnieuw)
kunnen kennis maken met onze
radiomakers en met hen te genieten van een mini high tea en
glaasje glühwein.
Verder bestaat de mogelijkheid
om kerstgroeten/wensen uit te
spreken, die live via de radio worden uitgezonden. Dat kan in de
studio maar ook telefonisch via:

Barre kou tijdens cross

Santpoort-Noord - Dat de ijskoude wind over het parcours raasde
weerhield 700 atleten niet om zaterdag 15 december 2018 deel te
nemen aan de cross in Santpoort-Noord. Deze 2e cross competitie voor junioren en pupillen werd georganiseerd op en rondom
de atletiekbaan van atletiekvereniging Suomi.

nish bij de 1,5 km. Loopmaatje Isa
Struijs deed dat in 8.25. Bij de jongens junioren D1 was Teun Kloosterman de snelste van de Suomi
atleten. Hij liep 9.12 op de 2 km,
gevolgd door Gijs de Vreugd in
Voor de atleten was een parcours Ook veel AV Suomi atleten durf- 9.42. Jens Huiberts deed de 2 km
uitgezet over baan, bollenland, den de kou aan. De jongste pupil in 10.31 en Thomas van Riessen
grasland en obstakels. Bij de oud- Babet van het Kaar werd trots 6e volgde in 10.38.
ste junioren was Ludo van Nieu- op de 600 m in 4.37. Ook Jenna Ook Thyne Schol liep de 2 km als
wenhuizen (AAC) de winnaar op Zaagsma, junior B bij de meisjes, junior D2 in een mooie tijd van
de 4 km in 13.46. Bij de meisjes behaalde de zesde plaats in een 10.04. De meisjes junior D2 liekwam Meike Hartog (AV Zaan- snelle 10.18 (snelheid 14,56 km/ pen 1,5 km. Catelijne Wijnen beland) als eerste op de 2,5 km over uur). Jip de Vreugd liep als junior reikte de finish in 7.10 en haar
de finish in 10.05. De jongste at- C de langste afstand, namelijk 3 loopmaatje Veerle Bosma volgleten, de pupillen, liepen 600 m. km. Hij deed dat in 14.47.
de in 7.12. Allemaal prachtige
Samuel Hulleman (Atletiek Ab- Roald van Veen liep 1,3 km in prestaties, vooral onder deze bar
coude) was de snelste jongen, bij 7.14. Fiene van het Kaar deed 1,3 koude omstandigheden. Zie ook
de meisjes was dat Lianne Corne- km in 7.27. Grote zus Merel van www.uitslagen.nl. (foto: aangelissen (Gac Hilversum) in 4.24.
het Kaar kwam in 8.02 over de fi- leverd)

Kerstman bezoekt IJmuiden Centrum
IJmuiden - Hoe druk hij het ook
heeft, de Ondernemersvereniging IJmuiden Centrum is er ook
dit jaar weer in geslaagd om de
kerstman uit te nodigen voor een
bezoek aan de Lange Nieuwstraat
en de pleinen in het centrum. Op
zaterdag 22 december zal hij tussen 12.00 uur en 16.00 uur in het
winkelcentrum te vinden zijn om
alle IJmuidenaren een fantastische kerst te wensen. Natuurlijk
kunt u dan met hem op de foto
en ook uiteraard uw kerstwensen
aan hem doorgeven. Met mooi
versierde winkels, de grote boom
op het Plein 1945 en de kerstversiering aan de luifels zal IJmuiden
die dag dus geheel in kerststemming zijn. Ook bieden de winke-

Plus-Wijzer

liers u deze zaterdag een gratis
bekertje gluhwein of warme chocolademelk aan om u op te kunnen warmen voor de mooiste dagen van het jaar. Ook om u te bedanken voor het vertrouwen dat
u dit jaar weer in de lokale ondernemers heeft gehad. Samen hebben we gewerkt aan een prachtig nieuw centrum. Op verschillende plekken zal er een kraampje staan waar u deze winterse lekkernij kunt proberen, in samenwerking met Albert Heijn en
Gall & Gall. Samen met alle andere winkeliers in het centrum wenBezoek onze website:
sen zij u hele prettige feestdagen
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
en een zeer voorspoedig Nieuwjaar. Tot zaterdag! (foto: aangeleBezoek
verd)onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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0255-577922. Of via de e-mail:
nieuws@rtvseaport.nl
Tijdens de uitzending zijn een
aantal gasten uitgenodigd en
zijn er optredens door de zangers
Oscar Benton, Johnny Laporte en
Bram Biesterveld bekend van o.a.
‘Pommetje Horlepiep’.
De bekende visagist/beautydirector Roberto Dresia en stylist
Joop Gard Passchier geven beauty –en stylingstips om er tijdens
de kerstdagen op z’n mooist uit
te zien.
Justine Pelmelay geeft Seaport
de exclusieve première van haar
nieuwe nummer ‘Niets is genoeg’
en muziek van haar kerstalbum,
Radiomaker/presentator Theo
Koster houdt een kersttoespraak
en presentatrice/zangeres Anita Sanders treedt samen op met

Ed Idema.
Medium Thomas Woolthuis presenteert zijn voorspellingen voor
2019. Mark Metselaar vertelt hoe
je door meditatie en diep-ontspannende ademhalingstechnieken kunt zorgen voor een
‘kerst zonder stress’.
Als klapper op de vuurpijl komen
Eline Schmidt en Koen van der
Wel terugblikken op de geweldige Grote Kerstshow afgelopen
weekend in de Stadsschouwburg Velsen en ook zij hebben
een verrassend optreden beloofd samen met Christa en Rianne Moerdijk.
Kortom een aantrekkelijk programma voor iedereen. Kom zaterdag naar de studio van RTV
Seaport aan de Gerard Doustraat
40 in IJmuiden.

Gezond en duurzaam vis inkopen en
beleven bij Fish & Seafood Waasdorp
IJmuiden - Ook voor de komende feestdagen is Fish &
Seafood Waasdorp weer hét
adres voor al het zeebanket.
Net als in voorgaande jaren is
de uitbouw vanaf vrijdag ingericht met extra uitstalling
en beleving voor alle visaankopen. De openingstijden zijn
verruimd, zodat iedereen voldoende gelegenheid heeft om
verse vis te komen.

De vraag naar duurzame en goede vis met het juiste verhaal is
steeds groter. Waasdorp is MSCgecertificeerd voor wild gevangen vis, dat houdt in dat de vis
uit een goed beheerd visbestand
komt en op duurzame manier is
gevangen. Daarnaast is het bedrijf ook ASC- en BIO-gecertificeerd, om de juiste keuze te maken voor de gekweekte vissoorten. De Noordzee biedt een grote variatie aan verse vis, schaalen schelpdieren. De vakbekwame medewerkers van Waasdorp kunnen er alles over vertellen, zodat elk visgerecht voor
de feestdagen een succes wordt.
Wie gaat voor gemak, kan een
rijk gevulde visschotel bestellen. Aangekochte kreeft of krab
wordt desgewenst gratis gekookt.
Fish & Seafood Waasdorp heeft
dagelijks verse aanvoer van
schaal- en schelpdieren om een
schitterende ‘Fruit de Mer’ plateau te maken en een assortiment topoesters uit Nederland,
Ierland en Frankrijk. Of wat te
denken van een sushischotel
of sashimischotel? Stel bijvoorbeeld zelf een visplank samen

met diverse visatapas en salades. Verder zijn er visfondue- en
visgourmetschotels. Ook zijn alle benodigdheden voor het zelf
maken van sushi op voorraad.
Een hardloper is het ‘doe het zelf
vissaladepakket’ voor circa zes
personen (slechts 39,75 euro)
met gratis cateringschaal en om-

doos. Verder is er vissoep, kreeftensoep, makreel Americain salade en nog veel meer.
Kijk op www.waasdorp.nl voor
de openingstijden en bestelmogelijkheden. Fish & Seafood
Waasdorp is gevestigd aan de
Halkade 27 in IJmuiden. (foto:
aangeleverd)
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Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden
over IJmuiden. Deze week aandacht voor de aanleg van de nieuwe zeesluis.

Verhuizingsverkoop De
Gezellige Woonwinkel
-

IJmuiden - De Gezellige Woonwinkel gaat eind dit jaar, met een
kleiner assortiment, verder in de
zaak van Brasserie Blauw aan het
Velserhof 103.
De huidige winkel moet dus leeg
en daarom wordt er op zondag
23 december vanaf 12.00 uur
een uitverkoop gehouden waarbij veel artikelen met hoge kortingen de deur uit gaan. Om de
klanten kennis te laten maken
met het nieuwe adres geven zij

alleen op deze zondag een bon
weg voor een gratis kop koffie,
een warme chocomel of een glas
glühwein. Op deze wijze kunt u
ook kennis maken met Brasserie
Blauw, voorheen Coffeeclub Velserhof.
Hier bent u welkom in de nieuwe
gelegenheid voor de beste koffie
en een heerlijke lunch en straks
tevens het nieuwe adres voor De
Gezellige Woonwinkel. (foto: aangeleverd)

Kerstvieringen
in de Naaldkerk
Santpoort-Noord - Zondagmorgen 23 december gaat Pastor J.
Versteeg om 10.30 uur voor in de
OLVAB, met medewerking van de
organist.
Maandagavond 24 december is
de kinderkerstviering (familieviering) om 19.00 uur. De kerstnacht-

viering is om 23.00 uur. Pastor Julius gaat voor en tevens is het
Naaldkoor aanwezig met ondersteuning van liederen die u mee
kunt zingen of waar u naar kunt
luisteren. Afsluiting van het jaar
2018 is op 31 december om 17.00
uur in de Naaldkerk.

De aanleg van de nieuwe zeesluis
in ‘ons’ kanaal levert dagelijks een
fascinerend schouwspel op. Tussen een wolk van kleurige kranen
staat al sinds het begin van de
bouw een tijdelijke betonfabriek,
verrijzen hoge bouwwerken die
vervolgens weer in de grond verdwijnen en is een toren gebouwd
die zo scheef staat, dat het de toren van Pisa een minderwaardigheidscomplex oplevert. Geen
bouwmarkt in onze omgeving is
groot genoeg om de benodigde deuren te leveren zodat deze
vanuit het verre oosten moeten
komen. Hopelijk passen ze en is
de kleur goed; anders moeten we
het pakketje weer terugsturen...
Dit meerjarige schouwspel kan
de IJmuidenaar sinds april dit jaar
slechts op gepaste afstand live
beschouwen. Net als bij de bouw
van onze andere sluizen, zullen
onze nazaten bij het zien van de
zelfs op afstand gemaakt foto’s
versteld staan van ‘onze’ bouwijver. Nazaten van OpenIJ-medewerkers kunnen op de bankjes op de Kop van de Haven opscheppen over hun voorouders,
die hebben meegebouwd aan
de toen grootste zeesluis ter wereld: de sluis die bij de opening in
2022 de Kieldrechtsluis bij Antwerpen degradeerde tot een
middenmoter.

Maar alle gekheid op een stokje.
We hebben het wel over de bouw
van de 500 meter lange, 70 meter brede en 18 meter diepe zeesluis, die - ingeklemd tussen de
Middensluis en de Noordersluis
- op een oppervlakte van een
postzegel moet verrijzen. Een
kijkje nemen dicht bij de bouw
kan om veiligheidsredenen niet,
maar bij SHIP, vanaf het uitzichtpunt bij de Noordersluis en tijdens door Rijkswaterstaat georganiseerde boottochten kunnen
we de bouw toch van iets dichterbij bekijken. Laten we hopen
dat de weg over de sluizen - zoals beloofd - in april 2019 weer
opengaat, zodat we de bouw nader kunnen aanschouwen.
Een onlangs ‘in de grond verdwenen’ bouwwerk is de buitendeurkas. Deze 80 meter lange, 26 meter brede en 22 meter hoge betonnen bak is boven het ‘maaiveld’ gebouwd. Na precies twee
maanden centimeter-voor-centimeter gecontroleerd afzinken
bereikte de deurkas op 13 november dit jaar z’n eindbestemming, ruim 16 meter dieper.
De scheve toren is het nieuwe
Sluis Operatie Centrum, dat met
een hellingshoek van 15 graden wel drie keer zo scheef als de toren van Pisa! - het sluispersoneel
een ideale blik op de nieuwe zee-

sluis zal bieden. Na een jaar bouwen werd begin oktober dit jaar
het hoogste punt bereikt.
De sluisdeuren zijn in Zuid-Korea gebouwd en begin december dit jaar na een lange zeereis
per transportschip in Nederland
aangekomen. De deuren zijn elk
72 meter lang, 24 meter hoog en
11 meter breed. Vanaf de Maasvlakte zullen de deuren drijvend
deze kant op komen. Voor de afbouw wordt één deur bij de nieuwe zeesluis geparkeerd en twee
in het westelijk havengebied van
Amsterdam.
Hoewel de opening pas op
z’n vroegst over ruim drie
jaar is, vraag ik me af of er al
wordt nagedacht over een
naam voor de nieuwe sluis.
‘Amaliasluis’,
‘Maxima(le)sluis’,
‘Noordzee(kanaal)sluis’ of ‘IJsluis’ liggen voor de hand, maar ik
hoop stiekem dat Rijkswaterstaat
kiest voor een typisch IJmuidense naam als schrale compensatie voor het door de IJmuidenaar geleden bouwleed. Hierbij
al vast een paar gratis suggesties: Langenieuwsluis (hij is lang,
nieuw en net zo tochtig als de
Lange Nieuw), Tussenmiddenennoordersluis (kortweg Tussendoorsluis of Tussensluis), Visseringsluis (ter ere aan de bedenker van de naam IJmuiden) en
‘Schaamsluis’ (iemand zal zich
vast schamen voor de langere
bouwtijd en hogere kosten...)
Op de foto zien we de door de
ondergaande
mid-december
zon roodgekleurde bouwwerken
vanaf het Sluiseiland.

Gospelkoor bij Baptistengemeente IJmuiden
IJmuiden - Onder het motto ‘Joy
to the World’ wil de Baptistengemeente IJmuiden de vreugde
van Kerst vieren, beleven en delen met de wereld om ons heen.
Dit wil zij doen met de volgende
diensten: In de kerstnachtdienst,
24 december zal het bekende
koor The Rainbow Gospel Singers met live band onder leiding
van Edith Casteleyn een avondvullend optreden geven. Zij brengen het black american gospel
genre met mooie gedragen, maar
ook sprankelend ritmische liederen. Spreker is Johan de Ridder
uit Katwijk. Aanvang 21.00 uur,
zaal open 20.30 uur. Na afloop is
er bij de uitgang een collecte, die

bestemd is voor de Voedselbank
Velsen. Eerste Kerstdag, 25 december brengt de zondagschool
een musical, de kinderen gaan
daarna naar hun eigen lokalen
om het kerstfeest te vieren.
Vervolgens een optreden van
zangeres Aafke Gnodde met
prachtige kerstliederen, begeleid
door gitarist Ed Idema. Spreker is
Dick Stichter uit Oegstgeest. Aanvang 10.30 uur, zaal open 10.00
uur. Het adres is Eemstraat 30 in
IJmuiden. Voor beide diensten is
iedereen van harte welkom, de
toegang is vrij. Samen vieren we
Kerst, jij komt toch ook! Zie ook
www.baptistenijmuiden.nl. (foto: Velsen-Zuid - Juan Cruz en zijn zoon Dani hebben vorige week
aangeleverd)
vrijdag een heerlijke voetbalavond beleefd in het Rabobank
IJmond Stadion. Dankzij Van der Valk Taxiservice, Telstar en de
Jutter/de Hofgeest waren zij als VIP-gast aanwezig bij de laatste
thuiswedstrijd van dit kalenderjaar. Tegenstander was Jong PSV,
dat met sterspelers als Maxi Romero en Ramon Lundqvist helaas
een maatje te groot was voor Telstar (2-4).

Juan en Dani als VIP naar Telstar

is, zeker nu Patricia er niet meer is,
datgene wat ze er in deze moeilijke tijd doorheen trekt.’’
Juan en Dani werden samen met
twee vrienden thuis opgehaald
door Van der Valk Taxiservice.
Daarna werden zij ontvangen in
de Witte Leeuwen Kooi, de busiJuan en Dani werden door hun ten tegen de ziekte, want zij had nessclub van Telstar, waar zij een
buurvrouw Claudia van Batum nog zo vreselijk veel om voor te driegangendiner kregen aangeMosselveld aangemeld voor het leven. In deze zware tijd heeft Ju- boden. De voetbalavond werd afcomplete avondje uit bij Telstar, an haar iedere dag verzorgd, de gesloten met een meet & greet
dat sinds vorig jaar wordt aan- zorg van Dani op zich genomen met aanvoerder Frank Korpersgeboden aan een gezin dat vlak en daarbij nog zoveel mogelijk hoek, die uitgebreid de tijd nam
voor de kerst wel een opsteker waar het kon zich ingezet voor voor een praatje met Dani en zijn
kan gebruiken. ,,In maart dit jaar zijn werk. Iets wat Juan ook niet vrienden. Aan de gezichten van
zijn zij hun vrouw en moeder Pa- opgaf zijn vrijwilligerswerk voor Juan en Dani te zien genoten zij
tricia verloren aan de slopende het jeugdteam J10.1 van FC Vel- volop van het uitje naar Telstar. En
ziekte kanker’’, schreef Claudia. senoord. Deze jongens geeft hij dat was precies waar het de initia,,Zij is helaas maar 43 jaar gewor- meerdere keren per week trai- tienemers om te doen was! (foto:
den en heeft jarenlang gevoch- ning. De liefde voor het voetbal 1963-pictures.nl)
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Tennis en padel bij LTC Groeneveen
Santpoort-Noord - Vanaf donderdag 13 december kan er bij de
tennisvereniging Groeneveen ook padel worden gespeeld op het
tennispark aan het Kerkpad in Santpoort. De twee padelkooien
zijn vorige week geplaatst en vanaf nu bespeelbaar.

De Santpoortse club zit niet stil.
Sinds oktober beschikt de vereniging ook over all weather banen,
vier kinderbaantjes en ledverlichting. Was Groeneveen eerst een
tennisclub voor de zomer, nu kan
er het hele jaar door worden getennist én padel gespeeld! In
april zal sportwethouder Bram
Diepstraten het park officieel heropenen.

Groeneveen is de eerste vereniging in de IJmond, waar deze
speltak kan worden beoefend. De
voorzitters Marry Oudendijk en
Han Nichting trots: ,,In de tennissport heeft Groeneveen zijn sporen wel verdiend. Padel is voor
ons een nieuwe uitdaging. We
willen Groeneveen aantrekkelijk houden voor bestaande leden en nóg aantrekkelijker ma-

ken voor nieuwe leden. In Spanje is het een ongekend populaire
sport. Het enthousiasme is overgewaaid naar ons land. Met padel
valt dus nog een hele wereld te
ontdekken. We nemen deze sport
serieus. In het voorjaar sluiten we
aan bij de voorjaarscompetitie
Padel van de KNLTB.’’
Vanaf nu kan worden ingeschreven voor clinics en trainingen.
Deze worden verzorgd door John
Biersteker en Roderik Franken
van TOV (Tennis Organisatie Velsen). De introductiecursus van 4
lessen inclusief materiaal kost 60
euro. Opgeven kan via www.tennisvelsen.nl.
Afgelopen donderdag kregen de
leden instructies. Trainer John:
,,Het spel is zo leuk en dynamisch.
Maar ook makkelijk te leren en
geschikt voor jong en oud. Het is
sportief en fun tegelijk.’’
Leden van LTC Groeneveen kunnen tot 1 februari kosteloos gebruik maken van de padelbanen.
Niet leden kunnen de banen en
materiaal huren. Reserveren kan
via padel@ltcgroeneveen.nl. Zie
ook www.ltcgroeneveen.nl. (foto:
LTC Groeneveen)

Nieuwe dierenambulance
voor vrijwilligers RTZ-Velsen
IJmuiden - De oude blauwe
zeehondenambulance van Reddingsteam Velsen was aan vervanging toe.
Vele duizenden kilometers
stonden op de teller, en ook
de jaren begonnen hun sporen
achter te laten. Een aanvraag
aan Dierenlot om een nieuwe ambulance heeft geleid dat
er vorige week een Opel Combo VAN dierentransportambulance werd overhandigd aan
de vrijwilligers van RTZ-Velsen.
Het team was natuurlijk dolblij
met deze geste van Dierenlot,
en hoopt dat zij nog vele jaren
in IJmuiden en omstreken zeezoogdieren met deze ambulance mogen vervoeren en helpen.
(foto: aangeleverd)

Kerstconcert Operakoor Bel Canto
IJmuiden - Zaterdag 22 december wordt in de Oud-Katholieke
Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade het traditionele
kerstconcert van Operakoor Bel
Canto gegeven.
Er is een afwisselend programma samengesteld met werken

van verschillende componisten.
Natuurlijk ook een voorproefje uit de opera Tournandot van
de componist Giacomo Puccini,
die in maart 2020 in de Stadsschouwburg Velsen wordt opgevoerd.
Soliste is sopraan Erica Stap-

per. Uiteraard sluit Bel Canto de
avond af met bekende kerstliederen en is er een samenzang.
De toegang is gratis.
Aanvang 20.15 uur, er is geen
pauze. Na afloop staat voor alle bezoekers een drankje en een
hapje klaar.

Kerstshow weer grootser!
Velsen - Met een spetterende
voorstelling voor drie uitverkochte zalen heeft de Grote Kerstshow
zichzelf wederom overtroffen.
In de vier jaar dat KOEL Creative
Productions het feel-good evenement nu in de stadsschouwburg
organiseert, is het in Velsen al niet
meer weg te denken in de aanloop naar de kerstdagen.
In hoog tempo en een prachtig
decor kreeg het publiek een geoliede show van zangers, dansers, muzikanten en acteurs voor-

geschoteld. Een enorme groep
professionals en amateurs van
8 tot 88 jaar zette onder de bezielende leiding van Koen van
der Wel en Eline Schmidt (samen
KOEL) zijn beste beentje voor om
er een mooi kerstspektakel van te
maken.
Tussen alle kerstliedjes door was
er het verhaal van het meisje Pier
(een glansrol van de tienjarige
Nikki Adema), die met haar grootmoeder Semafoor (gespeeld
door Brigitte Odett) en haar knuf-

felmeeuw Dudok (Mieke van
der Hulst) een tijdreis door Velsen maakte. Dat gaf Van der Wel,
die naast slagwerker en zanger
ook een geweldige tekstschrijver
blijkt te zijn, alle vrijheid om met
humor en af en toe een sneer de
vele eigenaardigheden van onze
gemeeente over het voetlicht te
brengen.
Met als hoogtepunt een lied met
zes kliko’s over het scheiden van
afval. (bron: RTV Seaport, foto:
Erik Baalbergen)

35ste Nieuwjaarsduik komt eraan!
IJmuiden - Stichting strandspektakel IJmuiden met Paviljoen
Noordzee en de IJ.R.B. faciliteren
traditiegetrouw op 1 januari de
nieuwjaarsduik. Het thema is ‘Beleef het mee, 35ste Nieuwjaarsduik in IJmuiden aan Zee’. Iedereen
is welkom, van jong tot oud.
De deelnemers kunnen zich vanaf
11.30 uur inschrijven in Paviljoen

Noordzee. De duik vindt plaats
om 13.00 uur. Inschrijven is gratis,
maar er wordt wel een donatie gevraagd voor de IJRB.
Bij het inschrijven krijgen de deelnemers de Unox-muts en hun traditionele herinneringsvaantje en
de bonnen voor de uiteraard gratis chocomel, glühwein en erwtensoep (gesponsord door Unox). Het

geheel wordt na de duik opgeluisterd met gezellige muziek in de
zaal. Neem een paar oude slippers,
sportschoenen of zwemschoenen
en een handdoek en badjas mee.
Dit voorkomt dat men koude voeten krijgt of onderkoeld raakt voor
de duik. Zie ook www.strandspektakelijmuiden.nl of bel 0255514004. (foto: aangeleverd)

Diamanten echtparen in Villa Westend

Velserbroek Vorige week
woensdag vond in Villa Westend
de jaarlijkse ontvangst plaats van
de Velsense echtparen die in het
afgelopen jaar 60 jaar getrouwd

waren. Deze keer waren dat maar
liefst 67 echtparen, waarvan 36
echtparen de uitnodiging aanvaard hadden. Burgemeester
Frank Dales heette de gasten om

10.30 uur welkom.
Daarna was er gelegenheid om
van gedachten te wisselen tijdens een informeel samenzijn.
(foto: Reinder Weidijk)

Laatste kans ‘50 jaar Iskes’

Zee- en Havenmuseum in
kerstvakantie extra geopend
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en te bezoeken. De Museumkaart www.zeehavenmuseum.nl. Het
Havenmuseum is in de kerstva- is geldig. Voor alle actuele ope- adres is Havenkade 55, IJmuiden.
kantie van zaterdag 22 decem- ningsdagen en activiteiten zie (foto: aangeleverd)
ber tot en met zondag 6 januari
van dinsdag- tot en met zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
geopend.
De beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het museum echter gesloten. Deze vakantie is de
laatste kans om de exposities ’50
jaar Iskes’ en ’100 jaar staaltransport in de IJmond’ te bezichtigen (t/m 6 januari). De loodsenzaal heeft recentelijk een facelift
gekregen en is uitgebreid met informatie over de Vletterlieden en
de KNRM. Vooruitlopend op het
25-jarig jubileum van het museum in 2019 is in de loodsenzaal
een fototentoonstelling te zien
over de roerige beginjaren van
het museum: ‘IJmuiden in Opstand’.
Op zaterdagmiddag 29 december is het motorendraaimiddag.
Altijd een bijzonder gebeuren.
Kinderen kunnen in het weekend
van 5 en 6 januari een houten
bootje maken (gratis na entree).
Voor kinderen zijn er ook altijd
drie leuke speurtochten. Kortom
genoeg redenen om deze vakantie dit verrassend grote museum

24

20 december 2018

Halve prijzen bij Leeuwenkamp op
A House of Happiness vouwgordijnen
Haarlem - Om de omzet in het woonseizoen direct een impuls te
geven, biedt Leeuwenkamp woninginrichting een vouwgordijnenactie aan waarbij de consument in de maanden november,
december en januari kan profiteren van: elk 2e A House of Happiness vouwgordijn 50% korting.

A House of happiness is een leverancier die een ruimte heeft
bij Leeuwenkamp, die gevestigd
is in Winkelcentrum Schalkwijk.
,,Aangezien 95% van de gordijnstoffen van A House of Happiness geschikt zijn voor vouwgordijnen, kunnen wij van vrijwel iedere gordijnstof een vouwgordijn maken,” vertelt een medewerker van Leeuwenkamp. ,,We
hebben een verrassend leuk actiepakket met nieuwe confectie inspiratie. Twee banen achter
elkaar, waarbij wordt gespeeld

ring en heeft reeds een bekende
naam in haar regio. Van vader op
zoon is de kunst van het woning
inrichten doorgegeven.
,,Wij zijn van mening dat mensen
steeds minder tijd hebben en
dat men er mee gebaat is dat wij
ook op locatie kunnen komen
met onze rijdende winkel. In ons
assortiment hebben wij van vele
grote merken, tapijt, vinyl, marmoleum, parket, laminaat, gordijnen, vitrage, binnen- en buiten zonwering, ophangsystemen
en ook nog vele accessoires.” Service staat bij Leeuwenkamp op
nummer 1. ,,Ook na het vervallen
van de fabrieksgarantie komen
wij bij u langs om de eventuele
problemen op te lossen.” (foto’s:
Rodi Media/Vincent de Vries en
aangeleverd)

Welpenteam vijfde bij NK
IJmuiden - Met de jeugd van Damclub IJmuiden (DCIJ) gaat het
momenteel crescendo. Nadat een aantal jeugdleden al individueel en met een provinciaal team hun geluk buiten de club hadden beproefd, was het afgelopen zaterdag voor het eerst dat zij
als clubteam aantraden op een NK. Lars van Eeken, Jens Mischke
en Martijn Schoenmaker (die met Noord-Holland al tweede van
Nederland waren geworden) werden ditmaal vergezeld door Sake Pippel, kleinzoon van DCIJ-kopman Kees Pippel.

met licht en transparantie, gecombineerd met een vouwgordijn met grafische print. Helemaal van deze tijd.”
Het interieur van het huis dat zijn
de bewoners zelf. In elke kamer
weerspiegelt de eigen persoonlijke smaak. Met een eigen stijl,
fantasie, creativiteit en deskundige advisering van leeuwenkamp
woninginrichting wordt de ruimte omgetoverd in een plek waar
de klant zich echt thuis voelt.
Leeuwenkamp Woninginrichting
heeft al meer dan 40 jaar erva-

Echtpaar Heijnen 65 jaar getrouwd
IJmuiden - Vorige week woensdag was er een feestje in het W.F.
Visserhuis vanwege de viering
van het 65-jarig huwelijk van het
echtpaar Heijnen-de Hond. Burgemeester Frank Dales kwam op
bezoek om het echtpaar te feliciteren met dit heuglijke feit.
De heer Heijnen toonde zich zeer
geïnteresseerd in de symbolen en
afbeeldingen die op de ambtsketen van de burgemeester staan
en die door Frank Dales natuurlijk
werden toegelicht.
Sinds mei van dit jaar woont het
echtpaar in een appartement van
het woonzorgcentrum. ,,We hebben het hier erg naar ons zin’’, vertelt de 90-jarige heer Heijnen.
,,Een goede verzorging door allemaal lieve mensen en we hebben
een mooi appartement met uitzicht op de watertoren.”
,,Wij hopen hier nog een aantal
mooie jaren samen door te kunnen brengen.” (tekst en foto: Joop
Waaijenberg)

DCIJ-nieuws

een 4-4 gelijkspel, gevolgd door
een 6-2 overwinning op Heteren
in de laatste ronde.
Uiteindelijk bleek DCIJ twee punten te kort te komen voor een podiumplaats. Opvallend was dat
alle teamleden, waaronder de
pas een paar maanden dammende Sake, een plusscore behaalden
In het Gelderse Ochten troffen rij boekten, waaronder 6-2 tegen en in de top 25 van de topscozij al in de eerste ronde titelver- favoriet Het Noorden uit Gronin- rerslijst eindigden, met de negendediger Brainsport Eindhoven, gen, kwam het podium zelfs in de plaats van Lars als uitschieter.
dat een maatje te sterk bleek en zicht.
Eindstand: 1. Brainsport Eindhouiteindelijk overtuigend kampi- Tegen nummer vier Reeuwijk, ven 20 punten uit 11 wedstrijden;
oen zou worden. Na een 8-0 zege met de nummer twee van Neder- 2. HDC Hoogeveen 17 punten; 3.
op de reserves van Brainsport en land in de gelederen, ging het op WSDV Wageningen 17 punten; 4.
een 6-2 nederlaag tegen de uit- het moment dat een gelijkspel in Denk en Zet Reeuwijk 16 punten;
eindelijke nummer twee Hooge- zicht kwam alsnog mis: 2-6. Daar- 5. DCIJ 15 punten; 6. Het Noorden
veen kwam DCIJ op stoom. Na- na werd er tegen nummer drie Groningen 13 punten (totaal 12
dat de IJmuidenaren vijf zeges op Wageningen nog gestunt met teams). (foto: aangeleverd)

Statushouders behalen
lasdiploma bij Haprotech
Velsen-Noord - Vorige week vrijdag organiseerde Haprotech Lasopleidingen, in samenwerking met IJmond Werkt! en de gemeente Velsen, een diploma-uitreiking voor een groep geslaagde lassers.

Een deel van de geslaagden heeft
via het leerwerkproject van Haprotech Lasopleidingen diploma’s
behaald met als doel de groep
kandidaten uit de Wet Werk en
Bijstand (WBB) om te scholen
tot lasser. Inmiddels zijn zij aan
het werk bij diverse opdrachtgevers van Haprotech Technisch
Uitzendbureau. Tevens heeft een
aantal reguliere uitzendkrachten
van Haprotech zijn diploma of
certificaat ontvangen.
Naast deze groep geslaagden
werden ook een aantal medewerkers van de zogenaamde
‘proeftuin lassen’, in het zonnetje gezet. Zij werken via het social return-project op het sluizencomplex. De organisatie achter
de bouw van de grote zeesluis,
OpenIJ, geeft in samenwerking
met de Geja groep, op deze manier gemotiveerde werkzoekenhuishoudelijk medewerker. Daar- den een kans om mee te werken
naast is de stichting ook op zoek aan dit mooie project. Via Hapnaar enthousiaste vrijwilligers die rotech hebben zij hun certificaat
wat extra’s voor de bewoners zou- behaald om te mogen lassen op
den kunnen betekenen. Zie ook het complex. Vanuit de Gemeenwww.stichting-ookvoorjou.nl. (foto: aangeleverd)

te Velsen waren de wethouders
Marianne Steijn en Jeroen Verwoort aanwezig. Steijn heeft allen toegesproken. Ze gaf aan blij
en trots te zijn op alle kandidaten
en sprak onder andere over hoe
belangrijk het is voor de techniek dat mensen goed opgeleid

worden en dat wij in de gemeente Velsen al weten hoe belangrijk
dit is en daarom investeren in de
leerwerktrajecten bij Haprotech.
Het draait allemaal om vaardigheden, in dit geval lasvaardigheden.
Werk zorgt voor eigenwaarde, in
het geval van statushouders een
betere ontwikkeling op het gebied van de Nederlandse taal en
een betere toekomst. (foto: Reinder Weidijk)

‘Huiselijk’ begeleid wonen
in gezinshuis Onder de Panne
Velserbroek - Gezinshuis Onder de Panne is een kleinschalige
woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke beperking
in de Velserbroek. Een gezinshuis staat voor wonen en leven met
elkaar als een groot gezin waarbij huiselijkheid en een warme
sfeer voorop staan.

De visie van stichting Ook Voor Jou, een ervaren begeleider en een
waar het gezinshuis onder valt, is
zorg verlenen op een kleinschalige schaal zodat iedere bewoner
de aandacht en zorg krijgt die hij/
zij nodig heeft. Het wonen en leven met elkaar, onder één dak, in
een huiselijke sfeer is bewerkstelligd door middel van het gezinshuis Onder de Panne.
Het gezinshuis is een geschakelde eengezinswoning midden in
een woonwijk waar iedere bewoner zijn/haar eigen zit/slaapkamer heeft. Zo wordt er met elkaar
geleefd als een (groot) gezin. Uitgaanspunt is het realiseren van een
zo gewoon mogelijk leven voor de
bewoners waarbij het de taak van
het kleine team van begeleiders is
om de bewoners zo goed als mogelijk te ondersteunen en te begeleiden op alle levensterreinen.
De stichting is nog op zoek naar

Jerry Notenboom nieuwe directievoorzitter van Rabobank IJmond
IJmond - Jerry Notenboom is
de nieuwe directievoorzitter
van Rabobank IJmond. Hij volgt
Jakob Klompien op, die de Rabobank-organisatie na 35 jaar
gaat verlaten.
Frans Baud, voorzitter Raad van
Commissarissen is blij met de
aanstelling van de nieuwe directievoorzitter: ,,Jerry past uitstekend bij het profiel van Rabobank IJmond en haar klanten. De Raad van Commissarissen van de bank is blij dat ze
een uitstekende opvolger voor
Jakob Klompien heeft gevonden.”

Jerry is een ervaren bankier die
in de afgelopen 25 jaar zowel
ervaring in het particuliere als
in het zakelijke segment heeft
opgedaan. Hij is zijn carrière in
1998 gestart bij Schretlen & Co
en heeft diverse (directie)functies gehad binnen de Rabobank
Groep.
Na zijn functie als directievoorzitter bij Rabobank Regio Den
Haag is Jerry verheugd deze functie nu in de IJmond te
mogen vervullen: ,,IJmond is
een uniek en zeer afwisselend
werkgebied waar ik graag aan
de slag ga.’’ (foto: aangeleverd)
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Kerstsamenzang met Tata Steel
Symfonisch Blaasorkest
Beverwijk - Op vrijdagavond 21
december bent u van harte welkom bij het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest voor de Kerstsamenzang in de Vredevorstkerk in Beverwijk. Onder leiding
van Marije Koopmans speelt
het orkest een afwisselend programma gelardeerd met diverse
kerstliedjes. Het concert opent
met het traditionele ‘Komt allen tesamen’, gevolgd door de

Meiden MO13-1 worden winterkampioen
Velsen-Zuid - Wat onwennig, zelfverzekerd maar zeker ook gespannen stonden de meiden en coaches van de MO13-1 van VV IJmuiden, op zaterdag 8 december, klaar
voor de fotograaf. Voor dat de laatste wedstrijd van dit deel van het seizoen gespeeld moest worden, was
het eerst tijd om de nieuwe tenues
te showen. Alle teams, van de selectie tot aan de mini’s, zijn namelijk helemaal in het nieuw gestoken. Vanaf het begin van het seizoen werd er
keihard getraind door dit team om
officieel als 1ste meidenteam in de
geschiedenis van VV IJmuiden kampioen te worden. De wedstrijd werd
thuis op sportpark Schoonenberg

gespeeld tegen Jong-Holland uit
Alkmaar, die met een 5de plek op de
ranglijst nog niet zomaar op voorhand verslagen was. Doel was de 3
volledige winstpunten binnen te halen, zodat het feest direct na de wedstrijd gevierd kon worden. Ook bij
gelijkspel en verlies was dit mogelijk,
maar dan zouden ze afhankelijk zijn
van de concurrentie en daar wilden
ze natuurlijk niet op wachten. Gelukkig sloeg de spanning van voor
de wedstrijd snel om, doordat het
met ongeveer 20 minuten gespeeld,
4-0 stond voor de thuisploeg. De vele toeschouwers die hun dochters,
kleinkinderen, zussen en vriendinnen aan het aanmoedigen waren

langs de lijn, zorgden met getrommel en toeters, voor een echte kampioenschapswedstrijd. Na wat onzekerheid door wissels bij de VV IJmuiden kwamen de meiden van JongHolland in de 1ste helft nog terug
naar 4-2. Maar hun hoop op beter
werd in de 2de helft snel onderuitgehaald, door een laatste goal die
de eindstand van 5-2 op het scorebord zette.
Met 10 van de 11 wedstrijden te hebben gewonnen en een doelsaldo
van +50, hebben deze toppers meer
dan bewezen, de terechte kampioen
te zijn van deze poule en gaan ze genieten van een welverdiende winterstop! (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Bij Tata Steel in
IJmuiden is het hoogste punt
van de bouw van de nieuwe
Kooksgashouder bereikt door
het ophijsen van het dak op de
nieuwe installatie.

houder in de zomer van 2019 in
gebruik genomen.
In de nieuwe Kooksgashouder
wordt het kooksgas van de twee
Kooks- en Gasfabrieken op de site
opgevangen alvorens het via een
pijpleiding over het terrein wordt
Dat was geen sinecure: het koe- getransporteerd naar de Warmpelvormige dak heeft een dia- bandwalserij. Daar wordt het inmeter van 52 meter, weegt maar gezet om de plakkenovens te stoliefst 275 ton en moest op 26 me- ken, hetgeen gebruik van aardter hoogte worden geplaatst. Ook gas uitspaart.
voor Tata Steel begrippen was dit De nieuwe gashouder wordt
een grote hijsklus. Naar verwach- tweemaal zo groot als de huiditing wordt de nieuwe Kooksgas- ge en heeft een capaciteit van

50.000 m3. Daardoor kan het
kooksgas op de site effectiever
worden benut en hoeft er minder
te worden gefakkeld.
De nieuwe Kooksgashouder
wordt gebouwd naast de bestaande. Voor de fundering zijn
maar liefst 450 palen met een diameter van 70 cm en een lengte van 10 meter in de grond geschroefd.
Na ingebruikname van de nieuwe
gashouder zal de bestaande uit
bedrijf worden genomen en worden ontmanteld. (foto: Tata Steel)

Politie zoekt getuigen van
autobrand op Ampèrestraat
IJmuiden - De politie is op zoek
naar getuigen van een autobrand
op de Ampèrestraat in IJmuiden. De
politie is bereikbaar via 0900-8844.
Zaterdag omstreeks 00.15 uur
kreeg de politie melding dat er
een auto in brand stond. Ter plaatse bleek een auto volledig in lichterlaaie te staan. Een tweede personenauto, die achter de brandende auto geparkeerd stond, liep aan
de voorzijde schade op. Doordat de
auto al zover in brand stond, kon de
oorzaak niet direct worden vastgesteld. Mogelijk biedt een forensisch
onderzoek hierin uitkomst. De politie houdt ernstig rekening met
brandstichting. (foto: Michel van
Bergen)

maat voor het kerstfeest sluiten
we af met Concerto d’Amore,
van Jacob de Haan. Kerstliedjes
vormen de rode draad door het
hele programma en u kunt, als
u dat wilt, begeleid door het orkest uit volle borst meezingen.
Het concert begint om 20.00
uur en kaarten zijn verkrijgbaar
à 5 euro via secretaris@tatasteelorkest.nl of aan de deur van de
kerk.

Kerst bij
Leger des Heils
Beverwijk - Het Leger des Heils
afdeling Kennemerland heeft op
maandag 24 december om 22.30
uur een Kerstnachtdienst in het Leger des Heils gebouw aan de Geysendorfferlaan 4 in Beverwijk. Naast
de vieringen die het Leger des Heils
houdt voor verschillende groepen,
het uitdelen van kerstbonnen en
het zingen van kerstliederen voor
ouderen en langdurig zieken, is
er op 24 december om 22.30 uur
een sfeervolle kerstnachtdienst. Ieder jaar zijn er velen die deze dienst
willen meemaken. Aan deze dienst
wordt o.a. medewerking verleend
door een kerst projectkoor en het
muziekkorps. Natuurlijk worden
ook de bekende kerstliederen gezongen. Deze dienst staat onder
leiding van majoor D. Veenendaal
en het thema is ‘Vannacht gebeurt
het’. Zie ook www.legerdesheils.nl/
korpskennemerland.

Winkel OIG-IHD
twee weken
gesloten

Grote hijsklus bij Tata Steel:
dak op nieuwe Kooksgashouder

Christmas Overture van Samuel Coleridge-Taylor. Dit relatief
onbekende werk werd speciaal
voor het orkest gearrangeerd.
Het hout komt aan de beurt in
de Overture for Woodwinds van
Philip Sparke. In 2018 is het 100
jaar geleden dat componist Leonard Bernstein werd geboren en
daarom staan van hem een aantal korte orkestwerken op het
programma. Tot slot, en als op-

IJmuiden - De OIG-IHD-snuffelwinkel aan de Industriestraat 66
gaat tijdens de feestdagen twee
weken dicht. In die tijd wordt de
winkel opnieuw aangepast om
meer ruimte te creëren voor alle
mooie artikelen die er verkocht
worden. Vanaf 9 januari bent u
weer elke woensdag welkom tussen 9.00 en 12.00 uur. De stichting die alleen door vrijwilligers
wordt gerund zoekt chauffeurs
om de kledingbakken in de gemeente Velsen te legen en gratis
huisraad op te halen bij de mensen thuis! Geïnteresseerden kunnen bellen naar de heer Weber,
telefoon 0255-520533.

Kinderkerst in
Engelmunduskerk Driehuis

Echte helden van de buurt!
Velsen - De BeestenBende is een
speciale club voor kinderen in de
leeftijd van 6 tot en met 11 jaar
die helpen bij het schoonhouden
van hun eigen buurt. Dit doen
zij samen met hun vriendjes en
vriendinnetjes, als echte helden
van de buurt! Zelfs met het kou-

de weer gaan zij van buurt tot
buurt om zwerfvuil van de straat
te halen. Zij zorgen er samen voor
dat Velsen weer een stukje schoner wordt. Ook meedoen in je
eigen buurt? Kijk dan op www.
mijnbeestenbende.nl. (foto: aangeleverd)

Traditionele kerstsamenzang in hart van Santpoort
Santpoort-Noord - De traditionele kerstsamenzang in Santpoort vindt ook dit jaar plaats op
24 december om 23.55 uur op het
Broekbergerplein. Een gelegenheidskoor van Zanggroep Voices en een kerstcombo van Muziekvereniging Soli zorgen samen
voor de begeleiding.
,,Ook dit jaar kunnen we deze traditie op kerstavond weer voortzetten’’, aldus een van de vrijwilligers. ,,We zijn erg blij met de
twee sponsors die ons hierin ondersteunen: Assurantiekantoor
Nieuwland & Aarts in SantpoortZuid en Study Consultancy in
Santpoort-Noord. Vanaf november staat een ontzettend mooie

muziektent op het Broekbergerplein. Dankzij het Aart Aarts
fonds kunnen we hier tijdens de
kerstsamenzang gebruik van maken.’’
Ter verhoging van de sfeer op
het Broekbergerplein wordt u allen weer verzocht een lichtje of
kaarsje mee te brengen. Uiteraard is de glühwein en warme
chocolademelk weer gratis.
Muziekvereniging Soli hoopt deze samenzang nog jaren te kunnen organiseren. ,,We rekenen
een beetje op uw vrijwillige bijdrage. Dit jaar gaat deze bijdrage
niet naar Soli, maar naar het Aart
Aarts fonds, voor de onderhoudskosten aan de muziektent.’’

Expositie Cor van Egmond

Velserbroek - In de maanden december en januari exposeert Cor
van Egmond in de Hofstede met
zijn werk dat hij het afgelopen
jaar gemaakt heeft, zowel in de
gemeente Velsen als in Haarlem.
Driehuis - Op Kerstavond (maan- Veel van zijn werk is gemaakt op
dag 24 december) wordt om 19.00 zijn vakantie in Zuid-Europa. Het
uur het kerstverhaal ‘Volg die ster!’ is sprankelend zoals we van hem
verteld in de Engelmunduskerk in gewend zijn: mooi van kleur en
Driehuis. Ben je er ook bij? Kom
verkleed als engel, schaap of herder! Mocht dat niet lukken, dan
zijn er kostuums beschikbaar. Wees
dan wel op tijd aanwezig voor het
omkleden! De kinderen worden actief bij het Kerstverhaal betrokken
en maken samen een gezellige kinderviering met veel Kerstliedjes en
muziek. (foto: aangeleverd)

goed getekend. Het is een aanrader om dit werk te komen bekijken, zeker in de kersttijd. U kunt
het werk ook na afspraak met de
maker bezichtigen. Het adres is
Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek. De expositie is geopend
tijdens kantooruren. Meer weten? Bel 06-52336906. (foto: aangeleverd)

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

32

20 december 2018
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar
staaltransport in de IJmond’. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

▲
20 DECEMBER

Taalspreekuur voor volwassenen waar ze hun kennis van de
taal kunnen verbeteren. Bibliotheek IJmuiden. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
Kerstliederen zingen in Woonzorgcentrum Breezicht in IJmuiden. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Kerstklaverjassen bij Café Bartje, Hoofdstraat Santpoort-Noord.
Inschrijven aan de bar.

Kerstoptreden koor Canto met
Vocal group De Cantantes in de
Oude Kerk, Kerkplein 2 SpaarnVaren, biertje en nostalgie. Om dam. Aanvang 15.00 uur. Toe14.00 uur vertrekt de Waterkoets gang 10,- (online reserveren)
naar de brouwerij en proeflokaal
het ‘Uiltje’ aan de Bingerweg. Opstapplaat boot aan de overkant
van het Teylermuseum. Rond
15.15 arriveren wij bij de brouweKerstkienen bij De Stek in Velsen- rij. Om 16.30 uur haalt een nosNoord. Aanvang 19.00 uur, zaal talgische bus van het NZH-Muopen 18.30 uur.
suem de deelnemers op. Uiterlijk
17.00 uur terug aan het Spaarne
bij het Teylersmusuem. Kosten
30,- per persoon. Aanmelden via:
www.gildehaarlem, gildewande- (foto: aangeleverd)
lingen@gmail.com, 06-16410803 Dansavond voor 55+ met muziek van de Diego’s in Zalencenof info@dewaterkoets.nl
trum Velserduin, Velserduinplein
Kerstshow bij Hippisch Centrum 3 IJmuiden. Van 19.30 tot 23.30
Velsen in Velsen-Zuid. Iedereen uur.
is van harte welkom, Aanvang
19.00 uur, Toegang is gratis.

10.00 uur vanaf dorpshuis Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord. Wandeling duurt ±
45 minuten in een rustig tempo.
Na de wandeling koffie/thee en
een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider, Janneke Cluistra, telefoon
023-3031228.
Kerstavond in Velserbroek: Om
18.30 uur een Levend Kerstverhaal in het park, een kerstkraam
bij Buitengewoon en om 19.15
uur kerstsamenzang op het Vestingplein m.m.v. orkest van Soli. Om 22.00 uur afsluiting een
kerstnachtdienst in Het Kruispunt.

(foto: aangeleverd)
Stadsschouwburg Velsen: Kerstshow DanceWorks. Aanvang
19.30 uur.

Eucharistieviering in de Sint Jozefkerk in Velsen-Noord met
zang van het gemengd koor Sint
Jozef. Aanvang 09.30 uur.
Zondagschool brengt een musical om 10.30 uur, zaal open 10.00
uur bij de Baptistengemeente
IJmuiden, Eemstraat 30 IJmuiden. Iedereen is van harte welkom, de toegang is vrij.
Kerstdienst met zang van Aafke Gnodde, onder begeleiding
van Ed Idema en een musical van
de zondagschool. Spreker Dick
Stichter. Kerk open om 10.30 uur.
Toegang vrij.

Eucharistieviering in de Sint Jozefkerk in Velsen-Noord met zang
volkszang. Aanvang 09.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Swingende kerst/eindejaarsparty met DJ in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 IJmuiden. Van 20.00 tot 01.00 uur. Gratis toegang.

(foto: aangeleverd)
Kerstconcert La Cappellaccia in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Kerstsamenszang met Tata Steel
Symfonisch Blaasorkest in de Vredevorstkerk in Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.

(foto: Mariellen Vlaar)
Jiddische liederen in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)
Kinderkerstfeest in de Dorpskerk,
Burg. Enschedélaan 65 Santpoort-Noord. Aanvang 18.30 uur.

Kerstconcert Operakoor Bel Canto in de Oud-Katholieke Engelmunduskerk,
Wilhelminakade
IJmuiden. Aanvang 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Pianorecirtal Nadezda Filippova
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis. Bijdrage in
de onkosten wenselijk.

23 DECEMBER

27 DECEMBER

Kerkdienst met Pastor J. Versteeg
voor in de OLVAB met medewerking van de organist in De Naaldkerk in Santpoort-Noord. Aanvang 10.30 uur.

(foto: Pre pictures CNC2019 GreatWall)
Stadsschouwburg Velsen: Chinees Nationaal Circus met jubileumshow. Aanvang 15.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Kinderkerstdienst in de Engelmunduskerk in Driehuis. Om
19.00 uur wordt het kerstverhaal
‘Volg die ster!’ verteld.
Kerstvieringen in de R.K. Sint Jozefkerk in Velsen-Noord met als
thema: ‘Het mooiste geschenk’.
Pastor Mathew zaal voorga in deze eucharistieviering. De viering
duur tot ongeveer 19.40 uur. Om
22.00 uur begint de Nachtmis.

(foto: Walt Cisco, Joris van Bennekom en Geert Gratama)
Peter Heerschop met ‘Lol is een
serieuze zaak bij De Minister van
Enthousiasme’ in het Kennemer
Theater in Beverwijk, 20.15 uur.

Kinderkerstviering/familieviering
om 19.00 uur in de Naaldkerk in
Santpoort-Noord. Kerstnachtviering is om 23.00 uur met Pastor
Julius met medewerking van het
Naaldkoor.
(foto: aangeleverd)
Kerst Sing-in in de Mariakerk,
Rijksstraatweg 355 Haarlem.
Aanvang 16.00 uur.

22 DECEMBER
(foto: aangeleverd)
Verhuizingsverkoop De Gezellige Woonwinkel gaat verder in de
zaak van Brasserie Blauw aan het
Velserhof 103. De winkel moet
leeg daarom wordt vanaf 12.00
uur een uitverkoop gehouden
waarbij veel artikelen met hoge
kortingen de deur uit gaan.

21 DECEMBER

Kerstoptreden De Delta Singers
in Dagcentrum Jan Gijzenkade in
Haarlem. Aanvang 10.30 uur.

Kerstman bezoek IJmuiden Centrum tussen 1200 en 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’,
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar
staaltransport in de IJmond’. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

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

Eerste Kerstdag

Tweede Kerstdag

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

(foto: Arjan Benning)
Een magische kerst met Op Sterk
Water in het Kennemer Theater
in Beverwijk, 20.15 uur. Virtuoze
improvisatie-kerstshow met (in
wisselende samenstelling) Maarten Voortman, Tim Zeegers, Dave
Luza en Daniel Koopmans.

25 DECEMBER

26 DECEMBER

Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

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

Aanvang 14.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Officiële opening van tentoonstelling ‘Door de ogen van de
wolf’ in Bezoekersentrum De
Kennemerduinen in Overveen.
Aanvang 11.00 uur. De tentoonstelling is te zien tot 16 juni.

(foto & affichebeeld: aangeleverd)
KinderKERSTpopconcert met Jelle Amersfoort & band van 16.30
tot 17.30 uur op het Kerkplein in
Beverwijk.

Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf 4 jaar De Rebellies in Café Bartje,
in Pieter Vermeulen Museum. Van Hoofdstraat Santpoort-Noord.
13.00 tot 17.00 uur. Poppenkast- Aanvang 17.00 uur.
voorstelling ‘Rommel in het bos’
(vanaf 3 jaar). Aanvang 13.30 uur.
Toegang gratis na betaling entree museum.

24 DECEMBER
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- Advents-Kerstviering in De Kapel, Wandelclub voor mensen met
Start
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, Portgieterweg 4 in Bloemendaal. geheugenproblemen.

(foto: aangeleverd)
Kerstnachtdienst met gospelkoor
The Rainbow Gospel Singers bij
Baptisten Gemeente IJmuiden,
Eemstraat 28-30. Aanvang 21.00
uur. Iedereen is van harte welkom, de toegang is vrij.
Kerstnachtdienst in de Ichthuskerk, Snelliusstraat IJmuiden.
Aanvang 22.00 uur.

Dubbel6Kamp in Sporthal Zeewijk. Groep 3, 4 en 5 van de basisscholen gaan de strij met elkaar
aan van 09.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 16.00 uur.
Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden extra open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes
in IJmuiden’, ’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in
de IJmond’. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf 4 jaar
in Pieter Vermeulen Museum. Van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen: maak van blik een robot of een pennenbakje. Kosten 1,50 en entree museum. Van
13.30 tot 15.30 uur.

(foto: Emil de Jong)
Derde editie van de Winterkaravaan in Alkmaar. Van 27 tot
en met 30 december van 15.00
tot 18.30 of van 19.00 tot 22.30
uur. Vijf voorstellingen en heerlijk winters eten & drinken in de
voormalige drukkerij van TMG
Media. Info: www.karavaan.nl.

Kerstnachtdienst bij het Leger
des Heils afdeling Kennemerland, Geysendorfferlaan 4 Beverwijk. Aanvang 22.30 uur.
Traditionele kerstsamenzang om
23.55 uur op het Broekbergerplein in Santpoort-Noord.

(foto: Roy Beusker)
Charley, de komische musical in
Kennemer Theater in Beverwijk,
20.15 uur. MetvJon van Eerd, Vera
Mann, Anne-Mieke Ruijter e.a.
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Provincie neemt afscheid van Remkes

Haarlem - Provinciale Staten van
Noord-Holland hebben maandag
tijdens een buitengewone Statenvergadering afscheid genomen van commissaris van de Koning Johan Remkes.
Namens Provinciale Staten (PS)
keken de Statenleden Xander de
Uyl en Bram van Liere terug op de
8 en half jaar van Remkes als commissaris van de Koning (cvdK). Zij
spraken hun waardering en dank
uit voor de wijze waarop hij deze
rol heeft vervuld. Beide Statenleden noemden Remkes ‘zeer benaderbaar’. Remkes ontving tijdens de vergadering uit handen
van gedeputeerde Elisabeth Post
de gouden provinciepenning. Zij
noemde Remkes ,,iemand met
een groot hart”. Ook werd hij toegesproken door Clemens Cornielje, de langstzittende cvdK van Nederland, Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Zafer Yurdakul, vice-voorzitter van PS.
Ter ere van het afscheid van Remkes vond voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten
het symposium ‘Integriteit en de
hebbers kunnen rekenen op por- kwaliteit van het openbaar beties ongelooflijke acrobatiek, tra- stuur’ plaats. Minister-president
pezeartiesten met slangenlijven, Mark Rutte typeerde Remkes bij
razendsnelle jongleurs, magische
illusionisten en duizelingwekkende evenwichtskunstenaars. En dat
dan allemaal doorspekt met onvervalste circushumor. Kortom: internationaal entertainment voor
een groot familiepubliek! (foto: Pre
pictures CNC2019 GreatWall)

Jubileumshow Chinees Nartionaal
Staatscircus in Stadsschouwburg
Velsen - De Chinese circuskunst
staat internationaal hoog aangeschreven. Dat heeft alles met de
Chinese cultuur te maken, waarin
vaak eeuwenoude circuskunsten
én circusgeheimen nog steeds van
generatie op generatie worden
doorgegeven en worden geperfectioneerd.
Het Chinees Nationaal Circus is
een van de paradepaardjes van de

Chinese volkscultuur. Deze winter reist het gezelschap langs een
aantal Europese theaters met een
grootse jubileumshow. Op zondag
23 december om 15.00 uur slaat
het circus zijn tent op in de Stadsschouwburg Velsen voor een feestelijke circusmatinee.
In een betoverende show tonen
de Chinese alleskunners wat ze
waard zijn. En dat is veel. Circuslief-

gend jaar. Voordat het zóver is,
zetten alle leerlingen (en dat
zijn er bij DanceWorks vele honderden) op vrijdag 21 december, aanvang 19.30 uur, in de
Stadsschouwburg Velsen hun
‘beste dansbeentjes’ voor in een
groots opgezette kerstshow.

vraagt om dialoog. Alleen dan is
er sprake van een goed en integer
bestuur.” Johan Remkes besloot
het symposium met de woorden: ,,Luisteren, praten, de dialoog aangaan en begrip opbrengen zijn essentieel. Maar dat wil
niet zeggen dat je iedereen die
roept, automatisch moet volgen.
Als volksvertegenwoordiger en

bureau, ging in op de relatie tussen bestuur en burger. Hij constateerde dat leven in vrijheid vraagt
om verbinding. ,,En verbinding

bestuurder heb je een eigen verantwoordelijkheid. En die moet
je nemen.” (foto: Provincie NoordHolland)

Stadsschouwburg Velsen

Zuid-Afrikaanse Soweto Gospel Choir
sluit theaterjaar af met ‘Freedom’

Kerstshow DanceWorks Velsen
in Stadsschouwburg Velsen
Velsen - DanceWorks Velsen, de
dansafdeling van het voormalige Kunstencentrum Velsen, presenteert jaarlijks drie grote leerlingenproducties.
De Sinterklaasshow is net achter de rug en de zomerse finaleshows volgen pas in juni vol-

de opening als ‘authentiek’. Aansluitend beschouwde emeritus
hoogleraar Herman Pleij de integriteit en de kwaliteit van het
openbaar bestuur in historisch
perspectief. Hij ziet in het onderwijs het nieuwe ‘oplaadpunt’
voor normen en waarden in Nederland. Kim Putters, directeur
van het Sociaal en Cultureel Plan-

Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen sluit haar theaterjaar af
met een van de paradepaardjes
uit haar internationale programmering. Op zondag 30 december (aanvang 14.30 uur) is die eer
aan het Soweto Gospel Choir , het
lievelingskoor van de legendarische voormalige Zuid-Afrikaanse president en vrijheidsstrijder
Nelson Mandela. De bijzondere
band die het koor met Mandela had, wordt onderstreept in de
Europese tournee die het koor nu
maakt. De ‘FREEDOM’-tournee is
een muzikale tribute aan de ZuidAfrikaanse held die 100 jaar geleden werd geboren.

Het Soweto Gospel Choir bouwde een grote internationale reputatie op. Niet alleen als het lievelingskoor van Mandela én van
Oprah Winfrey, maar óók dankzij
succesvolle samenwerkingen met

o.a. U2, Stevie Wonder en Aretha
Franklin. De zanggroep veroverde meerdere Grammy Awards (de
hoogste Amerikaanse muziekonderscheidingen) én een bijbehorend miljoenenpubliek. Grootste troef van het koor is natuurlijk
de fenomenale klankkleur van de
zangstemmen van de ruim dertig
zangers en zangeressen. In combinatie met de ijzersterke mix van
Afrikaanse gospel, opzwepende
vrijheidsliederen en internationale klassiekers levert dat voor het
Europese publiek een unieke feelgood-belevenis op vol vrolijkheid
en ontroering. (foto: Lorenzo Di
Nozzi & Andy Philipson)

Leerlingen van alle leeftijden
dansen in een bonte mix van
dansstijlen hun eigen sprookjesachtige kerstverhaal over een
groen monster dat een hekel
heeft aan kerstmis en daarom
het hele dorp op stelten zet.....
(foto: aangeleverd)

Huub Stapel opent Velsens
theaterjaar met ‘De Waarheid’
Velsen - De Stadsschouwburg Velsen opent het theaterjaar 2019
met de Nederlandse bewerking van de internationale hitkomedie
‘De Waarheid’ van Florian Zeller. Ster-acteur Huub Stapel koos deze originele Franse komedie als opvolger van zijn luid bejubelde
vertolking van Shakespeare ’s ‘King Lear’. Heel andere koek, maar
Huub Stapel laat graag zien dat hij óók in het lichtere amusementstoneel tot de eredivisie behoort. Op zaterdag 5 (20.15 uur)
en zondag 6 januari (14.30 uur) is ‘De Waarheid’ (nog vóór de landelijke première!) te zien in de Stadsschouwburg Velsen.
Huub Stapel ’s keuze voor de komedie ‘De Waarheid’ ligt voor de
hand. In de internationale toneelkringen behoren de toneelstukken van de Franse schrijver Florian Zeller tot de grootste blikvangers. In Londen en Parijs lopen de
zalen vol op Zeller’s werk. Niet alleen op ‘De Waarheid’ maar ook al
op Zeller’s eerdere stuk ‘De Vader’
dat vorig seizoen al in Nederland
werd gespeeld. ‘De Waarheid’ laat
zich plaatsen in de populaire categorie van de huwelijkskomedies. Maar dan wel met een originele draai. Van twee bevriende stellen plegen de man van het
ene en de vrouw van het andere stel overspel met elkáár. Als de
huwelijksbanden én het geweten
beginnen te knellen, moet een
gezamenlijk weekendje uitkomst
bieden. En of dat lukt? Liefde, on-

val nog heel wat te lachen! Regisseur Gijs de Lange verzamelde rondom sterspeler Huub een
topcast met verder o.a. film- en
toneelactrice Johanna ter Steege. Heel bewust koos Huub Stapel de atmosfeer van de Velsense schouwburg én alertheid en
warmte van het Velsense toneelpubliek om zijn nieuwe kometrouw, schuldgevoel en natuurlijk die in te spelen vóór de landelijvooral de waarheid buitelen over ke première later in januari. (foto:
elkaar heen. En daar tussendoor Mark Engelen)

Parnassiavoices treden op in Santpoort
Santpoort-Noord - De Parnassiavoices, kinderen van groep
8 van basisschool Parnassia,
hebben afgelopen week twee
keer opgetreden.
Donderdag 13 december zongen zij in de Dorpskerk tijdens
de kerstviering van de vrijwilligers van het hospice. Het bleef
niet alleen bij zingen, maar
een aantal kinderen heeft met
blokfluiten, gitaar, klarinet en
viool het kerstlied Jingle Bells
ten gehore gebracht. Na afloop kregen alle kinderen een
leuk cadeautje.
Zondag 16 december hebben

de Parnassiavoices gezongen
in de Naaldkerk. Veel ouderen waren naar de kerk gekomen om te genieten van een
gezellig samenzijn en van het
Naaldkoor en de Parnassiavoices.
De ouderen hebben genoten
van de mooie liederen. Het
klonk heel mooi volgens hen.
Sommige kinderen mochten
ook helpen met het serveren
van de hapjes en drankjes en
het verkopen van spulletjes
van de wereldwinkel.
De Parnassiavoices hebben
Jjoy to the world - Zeg eens

herder - Once in royal Davids City en als klapper op de
vuurpijl - Ding dong merrily
on high gezongen. Ook in de
Naaldkerk hebben ze een in
een klein orkestje gespeeld.
De blokfluiten en een gitaar
klonken prachtig in de kerk vol
met blije mensen. De kinderen van groep 8 hebben vooraf heel veel geoefend. Sander
Cornelissen heeft alle liederen met de Parnassiavoices ingestudeerd en Doran heeft de
kinderen tijdens de optredens
begeleid op zijn keyboard. (foto: aangeleverd)
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Grote IJmuiden Quiz op 7 maart 2019
IJmuiden - De volgende Grote
IJmuiden Quiz wordt gehouden op
donderdag 7 maart 2019.
Initiatiefneemster Nel Luiken zal
teams van IJmuiden-kenners grondig aan de tand voelen over het
verleden, heden en toekomst van
IJmuiden met behulp van vragen
met foto’s, opgesteld en gemaakt
door Nel Luiken en Erik Baalbergen.
Onderwerpen als ‘nieuws van het
afgelopen jaar’, ‘oude foto’s’, ‘nieuwe foto’s met details’, ‘bekende
IJmuidenaren’,‘straten en straatnamen’, ‘sport en politiek’ en ‘cultuur’
staan op het menu. Plaats van handeling is, net als de vorige editie
in 2018, het oer-IJmuidense Thalia
Theater.
Welke teams durven de strijd aan
om de titel ‘IJmuidenkenner 2019’
binnen te halen? Op het spel staan-

derwerp ‘Aanmelding Grote IJmuiden Quiz’. Vermeld in de e-mail de
naam, mailadres en telefoonnummer van de teamleider, de naam
van het team en het aantal en de
namen van de overige teamleden.
Men kan zich ook individueel als
deelnemer aanmelden. In dat geval wordt op de avond zelf gekeken of er met de losse aanmeldingen extra teams kunnen worden
geformeerd of dat men kan aanschuiven bij andere teams.
De kosten van deelname zijn 5 euro
per persoon. Tijdens de 2018-editie puilde Thalia al uit en keek men
na afloop uit naar de volgende editie. Dat belooft wat! Dus tijdig aanmelden wordt aanbevolen.
de wisselbeker en eeuwige roem. De grote IJmuiden Quiz 2019 wordt
Teams van maximaal vijf personen mede mogelijk gemaakt door Thakunnen zich aanmelden per e-mail lia Theater en Folkerts Design, Prinaan nel.luiken@gmail.com met on- ting & Media. (foto: aangeleverd)

Overstaptijd
Kijk eens kritisch of u nog goed zit bij uw huidige zorgverzekeraar
December is dé maand om uw zorgverzekering weer eens wat aandacht te geven.
Ook als u collectief verzekerd bent, want dat is meestal lang niet zo voordelig
als het lijkt. Overstappen is heel eenvoudig. Steeds meer mensen kiezen voor
DSW Zorgverzekeraar. DSW geniet landelijke bekendheid door jaarlijks als eerste
zorgverzekeraar de premie bekend te maken. In 2017 haalde DSW het nieuws door het
wettelijk verplichte eigen risico met € 10,- te verlagen tot € 375,-. Met deze verlaging
wil DSW duidelijk maken dat de verdeling van de zorgkosten eerlijker kan.
Feestmaand voor vergelijkingssites
In deze tijd van het jaar vechten de
diverse ‘onafhankelijke’ vergelijkingssites om de aandacht van de consument.
Voor de vergelijkingssites is december
een feestmaand.
Zorgverzekeraars betalen € 50,- tot € 100,voor elke klant die op advies van deze
sites overstapt. Aan DSW verdienen zij
niets want DSW wil aan vergelijkingssites geen premiegeld verspillen.
Daarom zal DSW bijna nooit als ‘beste
keuze’ bij die sites naar voren komen.
Wie is dan de beste?
Om de beste zorgverzekeraar van
Nederland te vinden kan beter naar écht
onafhankelijke onderzoeken worden
gekeken. Bij de onafhankelijke KlantenMonitor Zorgverzekeringen®, komt DSW
al vijf jaar op rij als beste zorgverzekeraar naar voren.

Santpoort-Noord - Op maandag
24 december om 18.30 uur vindt
weer het jaarlijks kinderkerstfeest
plaats in de Dorpskerk te Santpoort.
Natuurlijk wordt het kerstverhaal verteld en tussendoor worden er kerstliedjes gezongen en

mogen de kinderen de kerk vol
licht zetten. Zoals altijd wordt het
kerstfeest afgesloten met het zingen van ‘Midden in de winternacht’, terwijl de kinderen spelen op de muziekinstrumentjes.
Vrije toegang en warme chocolademelk na afloop. De organisa-

tie is in handen van de kindernevendienstleiding. De dienst is geschikt voor alle leeftijden. Kom
gezellig naar de Dorpskerk voor
het echte kerstgevoel! Adres:
Burg. Enschedélaan 65 te Santpoort. Zie ook www.dorpskerksantpoort.nl. (foto: aangeleverd)

Zorgbelang altijd voor eigen belang
DSW vindt zich eerder een belangenbehartiger dan een zorgverzekeraar en
vindt dat het algemeen belang van de
zorg altijd voor het eigen belang moet
gaan. DSW laat een eigen geluid horen
en schuwt niet afstand te nemen van de
standpunten van de branche. Zo is DSW
de enige zorgverzekeraar die met succes
tegen de afschaffing van de vrije artsenkeuze heeft gestreden.
Speciale bijlage
In deze krant vindt u de inmiddels
bekende DSW-bijlage. DSW nodigt de
lezers van harte uit hun huidige zorgverzekeraar met DSW te vergelijken en de
beste te kiezen.
U kunt tot 1 januari 2019 overstappen.

Kerstengelen voor kansloze
katten gezocht!

IJmuiden - Dankzij een tweetal IJmuidense sponsors kunnen de
plaatselijke zwerfkatten het iets makkelijker krijgen, maar uw
steun is hierbij onontbeerlijk. Er wordt namelijk weer gestart met
een Kerstactie. Daarbij wordt elke donatie door de sponsors met
50% verhoogd! Maakt u 20 euro over, dan wordt daar 30 euro van
gemaakt en 100 euro is ineens 150 euro waard! En dat is leuk geven in een tijd waarin iedereen de broekriem moet aanhalen…
Stichting Zwerfkatten havengebied
IJmuiden is blij met de actie: ,,We
hebben hard hulp nodig; voedsel,
medische verzorging maar ook vervoer is prijzig als je dagelijks 150
zwerfkatten verzorgd. Deze kansloze dieren leven voornamelijk in de
IJmuidense haven, waar het steeds
moeilijker wordt om te overleven,
vooral in de wintermaanden. Hun
leefgebied wordt kleiner door verstedelijking en voedsel is niet te
vinden door strenge milieuregels.”
De havenkatten vallen tussen wal
en schip. ,,Zij zijn te schuw om
bij mensen te leven, maar te tam
om zichzelf te redden. Ook de onplaatsbare katten in de opvang van
de stichting vragen veel zorg. Sommige verblijven daar tijdelijk, anderen permanent omdat ze gehandicapt zijn, onzindelijk of agressief.

Kinderkerstfeest in de Dorpskerk

gemaakt, de juiste zorg bieden.
Dat kost geld, vooral omdat de havenkatten ook ouder worden en
kwaaltjes krijgen. Naast gebitssanaties, castraties en vaccinaties hebben we dit jaar veel extra medische
kosten moeten maken. Waaronder
een oogamputatie bij een kitten
en twee oogoperaties bij een oude verwaarloosde kat die binnenkwam met ingegroeide oogharen,
waardoor hij al jaren pijn leed.’’
,,Deze dieren konden we daarna
herplaatsen bij nieuwe baasjes en
het is fijn dat onze inspanningen
tot dergelijke resultaten heeft geleid. Maar om dit te kunnen blijven doen is uw hulp nodig. We hopen dat tussen 15 december en
15 januari mensen aan de kansloze katten willen denken die nu bij
ons zitten en in de toekomst nog
gaan komen...” U kunt uw gift overmaken op NL85INGB000 4761 772
Katten die niemand hebben wil. Als t.n.v. St. Zwerfkatten havengebied
wij ‘nee’ zeggen tegen zo’n dier, be- IJmuiden, ovv Kerstactie of 50%. Altekent dat meestal zijn dood. Dus leen dan wordt uw bijdrage met de
proberen we altijd een plekje te helft verhoogd. Info: www.zwerfcreëren. We willen deze katten, die kattenijmuiden.nl of Facebook. (fovaak al veel ellende hebben mee- to: aangeleverd)

Techport wil regionale
skills-georiënteerde arbeidsmarkt

IJmond - Techport heeft op 14 december samen met een brede
coalitie van organisaties uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid
het Regionaal Skillsakkoord ondertekend. Techport wil hiermee
samen met de House of Skills community zorgen dat werkzoekenden in aanmerking komen voor een baan op basis van persoonlijke vaardigheden in plaats van een diploma. Om de huidige krapte op de technische arbeidsmarkt snel het hoofd te kunnen bieden, gaat House of Skills samen met onder andere Techport zogenoemde innovatiedeals inzetten. Het is voor partijen uit de
IJmond ook mogelijk hier aan deel te nemen.
De snel veranderende arbeidsmarkt vereist een nieuwe aanpak
om de vraag naar en het aanbod
van werknemers op elkaar afgestemd te krijgen. Onder het motto ‘Leven Lang Ontwikkelen’ moeten werknemers die in een krimpmarkt hun baan verliezen, worden omgeschoold naar groeisectoren zoals onder meer techniek. House of Skills zet zich hiervoor in.
,,De actiepunten van House of
Skills zijn ook voor de IJmond regio erg interessant, daarom sluit

Techport zich hierbij aan’’, aldus
voorzitter van Techport Mark Denys. House of Skills richt zich in
eerste instantie op het ontwikkelen van opleidingen. ,,Opleidingen duren meestal 3 à 4 jaar.
House of Skills wil voor zij-instromers, met behulp van de expertise van ROC Nova College, een
leertraject opzetten van slechts
3 tot 5 maanden’’, legt Henno
van Horssen, programmamanager Techport, uit. Een ander aandachtspunt van House of Skills
is het skills assessments. ,,Daar-

Kerst in de Ichthuskerk
IJmuiden - Op maandag 24 december om 22.00 uur is iedereen welkom in de Kerstnachtdienst in de Ichthuskerk aan de
Snelliusstraat. Ds. Jeannet van
Doorn zal ons inspireren met
de boodschap van de geboorte
van Jezus. Thema van de dienst
is ‘Licht geeft Zicht’
Muzikale medewerking wordt
verleend door het gospelkoor
Joy uit Alkmaar. Zij zullen prachtige kerstliederen laten horen

en ook zullen bekende kerstliederen samen worden gezongen.
Na afloop van de dienst staat er
voor iedereen achterin de kerk
glühwein en/of warme chocolademelk klaar met een snee
kerstbrood.
Op dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag, wordt traditiegetrouw in de Ichthuskerk de Gezinskerstdienst gehouden. Kinderen, vaders en moeders, opa’s
en oma’s, maar eigenlijk ieder-

bij wordt niet gekeken naar welke diploma’s iemand heeft, maar
meer naar: wie ben je, welke ervaring heb je en welke beroepen
passen daarbij. Deze loopbaan
assessments vanuit die skills-gedachte worden momenteel ontwikkeld’’, aldus Van Horssen.
,,House of Skills kijkt tevens naar
matching. Dat noemen ze ‘de paskamer’: hoe pas jij qua cultuur of
persoonlijkheid bij een bepaald
bedrijf? De uitkomsten van deze projecten wil House of Skills
graag testen via zogenoemde innovatiedeals.
House of Skills zoekt nog bedrijven die zeggen: wij staan ervoor
open om met zij-instromers aan
de gang te gaan. Heeft u als ondernemer interesse? Gerik ten
Berge, netwerkmanager is bereikbaar via gerik.tenberge@techport.nl. Meer weten? Zie www.
houseofskillsregioamsterdam.nl.
(foto: aangeleverd)

een die een fijne kerstviering
wil beleven is van harte welkom. Ds. Kees Lous gaat samen
met Tjaltje en Carlein op onderzoek uit: wie was Maria nou eigenlijk, en waarom trouwde Jozef met haar? En hoe zat het
precies met de Engel en de herders? Wat heeft het kindje Jezus
voor ons betekend?
Natuurlijk zingen we ook bekende kerstliedjes. De dienst begint
om 10.00 uur.
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Klootschietjournaal

Swingend dubbel Nieuwjaarsconcert IJmuider Harmonie

IJmuiden - Seabreeze bigband en het IJHmusementsorkest beginnen met nieuwe jaar op zondag 13 januari om 12.00 uur met
een swingend nieuwjaarsconcert in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De toegang is gratis.

Sinatra, maar ook met het uitdagende werk van moderne top-bigbands als de Big Phat Band. Fluisterzachte ballads en knallende uptempo nummers. Optredens van
Beide orkesten staan onder lei- motto is ‘Let the music play’. En dat de Seabreeze Bigband zijn altijd
ding van de nieuwe dirigent kunt u zien en horen in het eerste energiek en origineel en maken
Elivera van Sloten. Zij studeerde deel van dit prachtige Nieuwjaars- ook dit nieuwjaarsconcert als afklassieke fluit aan het Conserva- concert
sluiting tot een geweldig muzikaal
torium te Tilburg bij Leon Berend- Bigband-jazz van de bovenste nieuwjaars feestje. De bigband
se en harmonie- en fanfare direc- plank, daar draait het om in het 2e staat onder leiding van niemand
tie aan het Conservatorium te Til- deel van het nieuwjaarsconcert bij minder dan componist/arrangeur/
burg bij Hardy Mertens. Beide stu- de Seabreeze Big Band. Zeventien dirigent Sebastian Ohm.
dies sloot zij Cum Laude af. Inmid- gedreven muzikanten, en een fan- De zaal gaat open om 11.30 uur.
dels staan vijf muziekverenigingen tastische zangeres. De Seabreeze Wees er snel bij, want vol is vol.
onder haar leiding, waaronder nu Big Band speelt in de klassieke big- Aan het einde van dit concert zal
ook het IJHmusementsorkest. Zij bandbezetting: trompetten, trom- buiten de deur een kleine collecstaat bekend om haar grote moti- bones, saxofoons en ritmesectie. te worden gehouden, om de kosvatie en haar expressieve mimiek, Een inspirerend repertoire met de ten enigszins te kunnen opvangen
waarmee zij de betekenis van de vroege Count Basie-swing en de voor de vereniging. (foto: aangelemuziek uitdaagt én uitdraagt. Haar muziek van Ella Fitzgerald en Frank verd)

Velsen-Zuid - Nadat vorige week
het klootschieten bij Full Speed
niet doorging wegens de onheilspellende weerberichten, waardoor te weinig leden aanwezig
waren, was de opkomst op zaterdag 15 december voldoende om
vier teams te vormen. De weersomstandigheden waren nu zodanig, dat er prima geschoten
kon worden; koud en droog met
een stevige bries. Deze keer was
de Harmroute weer aan de beurt.
De sterkte van de teams was weer
bijna gelijk, alleen het team van
Ina en Nico sprong er met een
score van slechts 60 schoten wat
bovenuit. De volgende resultaten waren: 70 schoten voor Dries,
Jan G en Lia, 72 voor Rob en Jan S
en tenslotte 73 schoten voor Raymond, Harm en Sonja. Helaas verdwenen onderweg relatief veel
kloten in een sloot en werden ze
niet allemaal teruggevonden. Na
afloop keerde ieder terug naar
het clubhuis, dat voor de komende kerstdagen zo prachtig was
versierd, dat menig een later ongaarne weer naar huis toe ging.
Zie ook www.fullspeedsport.club
of bel 06-24973470.

‘t Mosterdzaadje

Kerst met La Cappellaccia, Jiddische
liederen en Tweede Kerstdag concert
Santpoort-Noord - Vrijdag 21
december om 20.00 uur is in
‘t Mosterdzaadje het jaarlijkse
kerstconcert verzorgd door het
vocaal kwartet ‘La Cappellaccia’.
Warme winterklanken en kerstliederen uit alle windstreken.
De zangers van het befaamde
kwartet zijn: Christien van ’t Hof
- sopraan, Stephanie Gericke mezzo, Pieter de Goede - tenor
en Gerard Smits - bas.
Onder de titel ‘Here is the little
door’ leidden ze met hun mooie
stemmen de luisteraar door de
deur naar het Kerstfeest. Dat
doen ze met muziek van onder
andere Howells, Flecha, Britten,
Strategier. Baile de Nadal en andere traditionals. Winterzang en
kerstliederen van ver maar ook
van wat dichterbij. Uit Japan,
Wit-Rusland, Dominicaanse Republiek, Noorwegen, Vlaanderen. Haardvuur, kaarslicht, samenzang, mooie klanken en
glühwein.
Misschien niet zo voor de hand
liggend, maar een troostrijk programma met Jiddische liederen
kan het kerstfeest een heel eigen
glans geven.
Op zondag 23 december om
15.00 uur brengt Niki Jacobs het
programma.‘TREYST’. Treyst is het
Jiddisch voor troost. De combinatie van traditie, vernieuwing,
melancholie, humor en muzikale kwaliteit zorgen voor een indrukwekkend optreden. Niki Jacobs (zang), Pieter Jan Cramer
(accordeon) en Emile Visser (cello) brengen in hun voorstelling

liederen van meer dan honderd
jaar oud, variërend van intens
droevig naar humoristisch en
venijnig, afgewisseld met nieuwe hedendaagse eigen geschreven Jiddische, Engelse en Nederlandse songs. Niki Jacobs wordt
gezien als een van de belangrijkste vertolksters van het Jiddische
lied. Geroemd om haar zuivere
stem en interpretaties.
De Russische pianiste Nadezda Filippova treedt op Tweede
Kerstdag, maandag 26 december om 15.00 uur op in ’t Mosterdzaadje.
Op haar programma de seizoenen van Tchaikovsky en Variaties
op het thema ‘Ah! vous dirai-je,
maman’ van Mozart.
Nadezda Filippova is laureaat
van het Nederlands Klassiek Talent 2017-2018 en gaf afgelopen

maanden tal van concerten door
heel Nederland.
Op deze middag gaat het niet alleen over de muziek van ‘De Seizoenen’ waarin de grote Tchaikovsky alle 12 maanden verklankt, ook geeft Nadezda een
toelichting over de Russische tradities. De keuze om naast Tsjaikovsky de variaties van Mozart
te spelen is niet toevallig. De Rus
was een groot bewonderaar van
Mozart en de variaties die Nadezda speelt zijn een geweldig voorbeeld van de muzikale fantasie
van deze Oostenrijkse genie.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Velsen - Vind je het leuk om je
in de natuur te werken? Of om je
op een andere manier voor onze
mooie natuur rondom Haarlem,
Santpoort en Velsen in te zetten?
Word dan vrijwilliger bij Natuurmonumenten!
De vrijwilligers vervullen op allerlei vlakken een onmisbare rol in
het bos en duingebied van Duin
en Kruidberg, Midden-Herenduin
en Heerenduinen (Nationaal Park
Zuid-Kennemerland). Er is veel te
doen!
De twee actieve vrijwilligersgroepen doen mooi én nuttig werk:
wandelpaden vrij zagen, hooien,
vogelkers bestrijden en de stuivende duinen vrijhouden van
bramen. Maar ook worden bunkers in het duin onderhouden zodat vleermuizen een rustige winterslaap kunnen genieten en zor-

gen ze dat kleine plassen en poelen opengehouden worden voor
amfibieën. Een deel van de vrijwilligers houdt zich ook bezig
met inventarisaties van flora en
fauna.
Natuurmonumenten is op zoek
naar enthousiaste mensen met
hart voor de natuur! Er is plek in
de Van Achterland tot Zee-groep
die één keer per twee weken op
zaterdag werkt of de Altijd Mooi
Weer-groep, die elke woensdag
werkt.
Natuurmonumenten verzorgt de
benodigde gereedschappen bij
het werk en koffie of soep. Als
vrijwilliger ontvang je een vrijwilligerspas voor korting op producten van Natuurmonumenten. Aanmelden kan via e.blok@
natuurmonumenten.nl. (foto: Natuurmonumenten)

Kerstvieringen Sint
Jozefkerk Velsen-Noord

Velsen-Noord - Op kerstavond
24 december om 18.30 uur is er
in de R.K. Sint Jozefkerk in VelsenNoord een familieviering met als
thema ‘Het mooiste geschenk’.
Pastor Mathew zal voorgaan in
deze eucharistieviering.
Santpoort-Noord - Afgelopen Ook dit jaar is er weer een kerstzaterdag was het heel gezellig spel door kinderen. In het kerstop manege Kennemergaarde: de spel zien we natuurlijk Maria en
foyer was sfeervol ingericht en ie- Jozef, het kindje Jezus, herders,
dereen zag er prachtig uit in hun engelen en de drie koningen.
kerstkleding. Om 20.00 uur ging Maar we horen ook dat de dochde kerstbingo onder leiding van ter van koning Balthazar graag
Pauline en Wouter van start. Er naar de nieuwe koning wil gaan.
werden namens de vele sponso- Ze neemt cadeautjes mee, maar
ren prachtige prijzen beschikbaar onderweg geeft ze alles weg...
gesteld en de opbrengst van de Wat nu? De viering duurt tot onbingo en loterij ging in zijn geheel naar de Stichting Alzheimer
Nederland: er werd een bedrag
van 900 euro ingezameld, dat
nog eens werd verhoogd door
manege Kennemergaarde tot
een bedrag van maar liefst 1400
euro! De avond werd geheel in
kerstsfeer afgesloten met echte
sneeuw! (foto: Anja Vogel)

geveer 19.40 uur. Hierna, en ook
na de nachtmis, kan iedereen elkaar een zalig kerstfeest wensen
onder het genot van een kopje
koffie, thee, glühwein of fris. Zo
kunnen we wat napraten en de
warmte van het Kerstfeest samen
delen.
De Nachtmis begint om 22.00 uur
en wordt opgeluisterd door het
koor Between and family.
Op Eerste en Tweede Kerstdag
zijn er ook eucharistievieringen:
op 25 december om 09.30 uur
met zang van het gemengd koor
Sint Jozef en op 26 december om
09.30 uur met volkszang.

Kerstavond in
Velserbroek
Velserbroek - Ook dit jaar wordt
Kerstavond weer groots gevierd
in het centrum van Velserbroek.
Zo is er een Levend Kerstverhaal
vanaf 18.30 uur in het park, een
Kerstkraam bij Buitengewoon en
begint om 19.15 de kerstsamenzang op het Vestingplein met mehet lidmaatschap zullen de mu- dewerking van het orkest van Sozieklessen worden verzorgd li. Ook kan er weer glühwein en
door vrijwilligers en een erva- chocomel geproefd worden. Er
ren instructeur. Music4U wordt zijn verschillende kramen en naaangeboden op maandag van tuurlijk kan er meegezongen
18.30 tot 19.15 uur in muziek- worden met diversen kerstliedecentrum Tolsduin aan de Tols- ren. Om 22.00 uur is er als afsluiduinerlaan 12 (naast Telstar) te ting een kerstnachtdienst in Het
Velsen-Zuid. Via hoofdbestuur@ Kruispunt. Naast de dorpsvereniijmuiderharmonie.nl kan men ging Velserbroek die traditioneel
zich aanmelden voor deelname, de kerstsamenzang altijd orgadat kan echter ook via het for- niseert zijn er ook andere orgamulier op www.ijmuiderharmo- nisaties die aan deze kerstavond
nie.nl (kopje M4U) worden ge- meewerken waaronder Hart voor
regeld. Veel scholen doen ook Velserbroek, Buitengewoon, Het
mee aan dit project, dat heeft Anker en Het Kruispunt. Zie ook
inmiddels al heel wat muzikale www.dorpsverenigingVelserkinderen in Velsen opgeleverd. broek.

Gratis muzieklessen voor kinderen
bij IJmuider Harmonie

Velsen-Zuid - Kinderen rond
de 10 jaar die graag een instrument willen leren bespelen,
kunnen hiervoor terecht bij de
IJmuider Harmonie, In februari start een nieuwe reeks van
het gratis opleidingsprogramma Music4U. De kinderen leren
hier spelenderwijs de beginselen van de muziek en hoeven
niet eerst zelf een instrument
aan te schaffen.
Wetenschappelijk is bewezen
dat muziek slim maakt. Omdat
door het programma Music4U
ook de investeringskosten worden weggenomen, staat niets
een goede muzikale start nog

Kerstbingo
voor het
goede doel

Natuurmonumenten
zoekt vrijwilligers
voor bos en duin

in de weg. Gedurende tien weken maken de kinderen kennis met diverse instrumenten
en leren ze de basistechnieken
met betrekking tot het maken
van muziek in groepsverband.
In een tweede periode van tien
weken gaan de aan de slag met
het door hen gekozen instrument. Ze krijgen dit instrument
van de vereniging in bruikleen.
Wanneer een kind vervolgens
besluit om na het volgen van
het programma door te gaan
met het volgen van muzieklessen, dan kan dit via een lidmaatschap van de vereniging.
Gedurende het eerste jaar van

Auto’s glijden tegen
elkaar door gladheid:
twee gewonden
IJmuiden - Bij een ongeval door
de gladheid zijn zaterdag rond
middernacht twee gewonden gevallen in IJmuiden.
Even na twaalf uur ging het mis
op de Kennemerlaan toen een
automobilist wilde optrekken en
door de gladheid naar de andere weghelft gleed. Het wegdek
was door de net gevallen sneeuw
spekglad geworden.
Twee ambulances kwamen ter

plaatse om de gewonden te verzorgen. Een jongeman is na de
eerste zorg naar het Rode Kruis
Ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Een vrouw kon
ter plaatse aan haar verwondingen worden verzorgd.
Door de sneeuw is het op sommige stukken spekglad. Het KNMI
verwacht dat de sneeuw in de
loop van zondag is verdwenen.
(foto: Michel van Bergen)
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Vizier Stormvogels tegen
ZSGOWMS een stuk beter
Op sportpark Zeewijk had Stormvogels zaterdag het Amsterdamse ZSGOWMS als tegenstander. Na een 3-0-ruststand boekte het
team van trainer Sjaak Lettinga een zeer verdiende 5-0-overwinning.
Binnen twee minuten nadat
scheidsrechter Henk-Jan Westland het sein gaf een aanvang
met de wedstrijd te maken kon
de doelman Zaid Belmahdi van
ZSGOWMS de bal uit het net
halen. Bij een snelle opgezette
IJmuidense aanval constateerde de leidsman dat een Amsterdamse speler een overtreding
had gemaakt en de toegekende vrije schop werd vanaf circa 30 meter met windvoordeel
door Danny Blok in het doel gerost, 1-0.
Zeven minuten later strafte Thomas Scholten balverlies van Mohamed Ajuau af en zijn op maat
afgegeven voorzet vanaf rechts
kwam voor de voeten van Glenn

Bruinsma die heel makkelijk de
2-0 kon aantekenen. Vier minuten later ontfutselde Scholten de
bal van Jayson Sambo om vervolgens alleen voor doelman
Belmahdi te verschijnen, maar hij
miste deze enorme kans.
Het vizier van Scholten bleef half
haperen, want in de achttiende
minuut werd centrumverdediger Gregory van Nieuwkoop binnen de beruchte lijnen onderuitgehaald door Wesley Louis Wanders; de toegekende strafschop
werd door Scholten ingeschoten, maar gestopt door doelman Belmahdi. In de rebound
kon Scholten wel het net vinden
en een 3-0-voorsprong binnen
achttien minuten werd een feit.

Stormvogels bleef na deze riante voorsprong de bovenliggende
partij en (enorme) kansen bleven niet uit: na een snelle aanval miste Leone een niet te missen kans door tegen de doelman
aan te schieten en een grandioze
lange rush van linksback Bas van
den Oever eindige in een voorzet
richting Berry Willemse die deze
opgelegde kans grandioos miste. Ruststand 3-0.
De meeste toeschouwers keken
nog in de kantine naar de shootouts van de hockeywedstrijd Nederland-Australië toen Stormvogels binnen een minuut in de
tweede helft haar marge kon
vergroten tot vier doelpunten.
Op rechts speelde Scholten zich
mooi vrij en zijn assist werd een
prooi voor Leone, die opnieuw
doelman Belmahdi het nakijken
gaf, 4-0. Tien minuten later is het
opnieuw Scholten die aan de ba-

sis van een heel goed opgezette
aanval stond; zijn pass belande
voor de voeten van Blok die op
zijn beurt Leone een niet te missen kans bood, 5-0.
Daarmee was het kruit op voor
Stormvogels en omdat ZSGOWMS niet de kracht had de
verdediging van Stormvogels
onder druk te zetten, bleef de
5-0 ruim een half uur op het scorebord steken.
Met een gerust hart kan Stormvogels de winterstop in met opnieuw een dag of vier een uitstapje begin januari naar Benidorm. Momenteel staat Stormvogels op de derde plaats in de
reguliere competitie en samen
met IJmuiden en Kagia gaat het
team van Lettinga na vier duels
aan de leiding in de strijd om de
tweede periode.
De competitie wordt op 19 januari weer hervat.

VSV winnaar in derby tegen SVIJ
De zaterdag 1 van VSV kon bij
winst op SVIJ naar de belangrijke tweede plaats doorstomen
en voor SVIJ waren de drie punten van belang om niet verder
achterop te raken voor diezelfde tweede plek. VSV trok uiteindelijk in een weinig meeslepende wedstrijd met een 2-1 overwinning aan het langste eind.
Koning winter deelde in het
weekend een speldenprik uit
en zorgde zondag voor een wit
tapijt, waardoor alle wedstrijden voor de zondagcompetitie
in West I werden afgelast.

om de periodetitels zouden moeten gaan strijden. VSV en SVIJ zijn
daarvoor belangrijke kandidaten
en in de wedstrijd van afgelopen
zaterdag kon VSV bij winst zich
vice-winterkampioen gaan noemen en SVIJ zou bij winst over VSV
gaan en daarmee een gevoelige
tik aan het team van trainer Paul
Meinders kunnen uitdelen.
Het was op het ijskoude sportpark
niet prettig vertoeven en de wind
maakte het daar niet beter op.
Met de wind in de rug was het VSV
die direct het in initiatief nam en
dit resulteerde in een aantal grote kansen, die echter onbenut bleVóór de start van de competi- ven. Tegen het einde van de eertie was het al bekend dat Olym- ste helft kwam VSV op een gelukpia Haarlem met de eer zou gaan kige voorsprong, want de overistrijken en de rest van de ploegen gens goed leidende scheidsrech-

ter zag in een bloktackle op Roy
de Wit binnen de 16 meter een
overtreding en legde de bal op
de stip. Raymond Barends schoot
de bal via de keeper en onderkant lat in de touwen en met de
1-0 voorsprong kon de rust worden opgezocht. Na de rust had
SVIJ het windvoordeel, waardoor
VSV zich moest laten terugzakken. Halverwege de tweede helft
kreeg ook SVIJ een makkelijk gegeven strafschop en Wago Matitaishvili schoot die onberispelijk
raak (1-1). Beide ploegen leken
zich met een gelijk spel te verenigen, maar de weer ijzersterke spelende Jorian Faassen stuurde Roy
de Wit met een schitterende pass
de diepte in, die vervolgens met
een bekeken schuiver de keeper

van SVIJ passeerde (2-1).
Het ontbrak SVIJ aan tijd voor
een slotoffensief, waardoor VSV
misschien wel met een terechte, maar ook wel een gelukkige
2-1 overwinning de kleedkamer
kon opzoeken. Dit was de laatste wedstrijd voor de winterstop.
De zaterdag 1 gaat op stap naar
Groningen en de zondag-selectie slaat zijn trainingskamp in Barcelona op. Na de winterstop start
de zaterdag 1 op 19-1 tegen Geel
Wit thuis en voor de zondag 1
staat op 20-1 de belangrijke uitwedstrijd tegen Zwanenburg op
het programma. Op dinsdag 1-1
staan de traditionele nieuwjaarswedstrijden bij VSV gepland en alle info hierover is te vinden op de
VSV-website.

Jong PSV houdt Telstar
voorlopig van subtop af
2018 was een wonderlijk jaar
voor Sportclub Telstar. Na een
wisselende tweede seizoenshelft
van 2017/2018, kon de uiteindelijke ‘nummerzesploeg’ van trainer Mike Snoei toch geruisloos
instromen in de halve finales
van de toen nog Jupiler League
play-offs. In twee bewogen ontmoetingen tegen De Graafschap
werd het promotiemirakel niet
bewerkstelligd. Geen Eredivisie: het was voor sommigen een
flinke opluchting, andere zeer
ambitieuze
Telstar-betrokkenen konden zich er maar moeilijk bij neerleggen. Na de zo bijzondere jaargang vond er in de
zomerstop niet alleen een leegloop, maar ook een flinke bijstelling van het sportieve verwachtingspatroon plaats.
Want wat kon er nog van Telstar
worden verwacht en geëist, nadat de ruggengraat van het zo
spectaculaire elftal was verdwenen? In de eerste serie wedstrijden wisselden de Witte Leeuwen
hoge pieken met diepe dalen af.
Het resulteerde tot nu toe in zeven overwinningen, één gelijkspel en tien nederlagen. De subtop (en daarmee een plek die
wederom recht geeft op playoffs) blijft de doelstelling. Met
deze wisselvalligheid wordt dat
een voetbalbestemming die in
ieder geval nog voor veel hangen en wurgen zal gaan zorgen.
Door de nederlaag tegen het beloftenteam van streekgenoot
Dennis Haar, is Telstar in ieder
geval niet dichterbij gekomen.

Tegen Jong PSV liet de ploeg
zien dat het, wel degelijk, veel in
de mars heeft.
Na twee snelle Eindhovense
goals van Matthias Verreth en
Jodan Teze gaf Telstar allesbehalve op. Opnieuw moesten de
meest dreigende momenten van
de voeten van Terell Ondaan komen. Bij de aansluitingstreffer
van Senne Lynen, die werd ingeleid door een slimme pass van
aanvoerder Korpershoek, was hij
nog niet betrokken.
De penalty in de eerste helft versierde én benutte hij. Waardoor
je de 2-2 volledig op zijn conto
kon schrijven. Waar het Telstar
van een jaar geleden zo’n resultaat zou koesteren, gaf de huidige verdediging het punt in de
slotfase toch nog makkelijk weg.
„Je kan wel tot de kerstmis blijven doorvoetballen”, sprak Mike
Snoei ietwat spottend na afloop.
„Maar door zulke fouten is het
dan wel heel moeilijk een resultaat te behalen. De jongens deden vandaag bijna alles goed,
maar de goals waren stuk voor
stuk cadeautjes.” En daarmee
vatte de Zuid-Hollandse oefenmeester de eerste seizoenshelft
eigenlijk perfect samen.
Marlon Frey en Ramon-Pascal
Lundqvist profiteerden optimaal
van grove onoplettendheden in
de slotfase. Wat voor Telstar nog
rest is de Vissersderby tegen FC
Volendam, waarin het ervoor zal
moeten zorgen dat het niet nóg
verder achterop raakt. (Douwe
de Vries, foto: 1963-pictures.nl)

Met een lichamelijke beperking
snowboarden bij SnowPlanet
Velsen-Zuid - SnowPlanet is
een samenwerking aangegaan
met de Mentelity Foundation
van Paralympisch kampioen Bibian Mentel.

Geslaagd bij Velser Zwem Vereniging
IJmuiden - 16 december 2018
gaat de boeken in als een koude, mistige en witte dag. Gelukkig gaat het bij een 46-tal Velsense kinderen ook de boeken in als
feestdag! Zij zwommen bij VZV
namelijk af voor hun A-, B- of Cdiploma. De Heerenduinen was
door een groot aantal vrijwilligers
versierd met kleurige vlaggenlijnen. Dit gaf het geheel een feestelijk tintje!
Onder het strenge, toeziende oog
van meester Ben Sliggers, die deze keer als examinator mocht optreden, werd het hele programma gezwommen. De B- en C-kan-

didaten beten de spits af en hierna mochten ook de A-kandidaten te water. Alle kinderen deden
hun stinkende best en na overleg kwam het verlossende antwoord….alle kinderen waren geslaagd!
A-diplima: Joëlle de Mik, Elin Vermeer, Veerle de Weers, Björn Fijen,
Chloé Mulder, Lana Ansing, Milan
Valk, Mats Kok, Emi Worms, Shane
’t Hart, Jaylinn Tieman, Sarah Hart,
Daniël van der Hoeven, Ayla Sahime, Fleur de Wildt, Demet Kutlu, Mostapha Shabo en Ravi Castricum. B-diploma: Isa Altintas,
Qasim Ibrahim, Nourya Shabo, Ju-

lia Kuijpers, Quin Schoenmaker,
Jayjay Huijbers, Nora van Leeuwen, Samantha de Jong, Elize Aardenburg, Sepp de Ruiter, Bob de
Ruiter, Safa Ghazal, Berfin Kolsuz,
Emirhan Kolsuz, Olivia van den
Bos, Sepp de Smit, Romano Hey
en Finn Korbee. C-diploma: Sep
Janse, Huub Janse, Nikki Groen,
Femke Abrahamse, Noah Nobels,
Tobi Prins, Joey van der Gaast, Jodi Martens, Timo Wilmink en Aleyna Ozbek. Met het zwemdiploma
C van het Zwem-ABC op zak voldoen deze kinderen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. (foto: Dirk Raap)

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je graag kennis maken
met het snowboarden? Dan is de
Snowboard Fun Dag op 20 januari 2019 echt iets voor jou.
Tijdens deze dag wordt er gezorgd voor materiaal, 2 uur piste
toegang en professionele begeleiding.
Tevens ontvang je extra informatie hoe je met jouw specifieke
beperking toch kunt snowboarden en dat voor maar 15 euro. Je
hoeft geen ervaring te hebben.
De dag is toegankelijk voor zowel
de beginnende als de gevorderde
snowboarder.
Als blijkt dat je het helemaal ge- voor de wekelijkse lessen, die zulweldig vindt, kan je je inschrijven len starten in maart 2019. Zie ook

www.mentelityfoundation.org.
(foto: aangeleverd)

Kerstshow in binnenmanege

Velsen-Zuid - Zaterdagavond 22
december vanaf 19.00 uur wordt
er bij Hippisch Centrum Velsen in
aanwezigheid van de kerstman
en zijn rendieren een wervelende
kerstshow georganiseerd.
Na weken van voorbereiding onder leiding van Marcel en Josefa Pielanen en hun medewerkers
zullen het team en de leerlingen
van het Hippisch Centrum Velsen
een wervelende kerstshow laten

zien in de in kerstsfeer fraai versierde binnenmanege.
Tijdens de kerstshow zullen er
diverse demonstraties gegeven
worden, zoals een pony carrousel, een dressuur quadrille, een
spring quadrille, een paarden carrousel, een pas de deux, een kur
op muziek en nog heel veel meer.
De muzikale omlijsting zal onder
andere worden verzorgd door het
Winter Wonderland koor. Na af-

loop van de show kan het publiek
onder het genot van glühwein en
warme chocomel napraten over
deze bijzondere kerstavond bij de
open-haard in de gezellige foyer
van het Hippisch Centrum Velsen.
Alle paardenvrienden en toekomstige paardenvrienden zijn
van harte welkom. De aanvang is
19.00 uur en de toegang is gratis.
Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.

46

20 december 2018

Gordijnatelier Venice: voor een
complete woningstoffering
IJmuiden - Deze tijd van het
jaar leent zich uitstekend voor
aanpassingen aan het interieur.
Gordijnatelier Venice is dé stoffeerder bij uitstek en heeft alles in huis voor het volledig opnieuw inrichten van de woning.

Volop kerstsfeer in en rond
winkelgebied Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Ben jij al
klaar voor de feestdagen? In en
rond het winkelgebied van Santpoort-Noord vind je alles voor de
mooiste kerst.
De delicatessen/verswinkels verassen je met de lekkerste ingrediënten en gerechten. Zo serveer
jij met gemak de lekkerste hapjes. Een fijn drankje erbij mag ook
niet ontbreken, dus loop even

binnen bij de slijter of het wijnhuis en laat je adviseren. Je vindt
diverse winkels met de leukste
accessoires om je huis extra gezellig te maken en de tafel feestelijk te dekken.
Een feestelijke make-up en een
dito outfit scoor je ook in dit gezellige winkelgebied. Nog wensen zoals een heerlijke geur, een
boek of elektronica? Ook dat ga

je hier vinden. Heb je nog tijd?
Bezoek dan ook even de horeca en warm even lekker op. Zondag en maandag zijn veel winkels extra geopend voor de laatste boodschappen voor de feestdagen.
De Puur Santpoort ondernemers
wensen u sprankelende kerstdagen en een gezond en gelukkig
2019. (foto: aangeleverd)

Wijkcomité op de bres voor
‘groen, authentiek en dorps’ Driehuis

Driehuis - Het wijkcomité Driehuis-West houdt de ontwikkelingen
in dit deel van het dorp scherp in de gaten. Door de komst van een
groot aantal nieuwbouwwoningen, onder meer op het voormalige Velserduinterrein, vragen de comitéleden zich hardop af of
Driehuis nog wel groen genoeg blijft.
,,Ons doel is om het groene, authentieke karakter en de monumentale gebouwen van Driehuis
te bewaken en zoveel mogelijk
te behouden’’, schrijft het wijkcomité in een onlangs verschenen
nieuwsbrief. ,,Dat wil niet zeggen
dat wij tegen extra woningbouw
zijn in ons dorp. We begrijpen de
vraag naar meer woningen, maar

dacht van het wijkcomité.
De nieuwsbrief is op te vragen via
driehuiswest@gmail.com. (foto:
de Jutter/de Hofgeest)

dat mag nooit ten koste gaan van
het dorpse karakter van Driehuis.’’
Het wijkcomité is in gesprek met
de ontwikkelaar van het Missiehuis en de plannenmakers voor
het bouwproject rond de R.K. Engelmunduskerk. De parkeerproblematiek rondom Nieuw-Velserduin, waar 96 nieuwbouwwoningen komen, heeft ook de aan-

Dé expert van Kennemerland
is gevestigd in IJmuiden

Het vuurwerk van Hermans Marine is een begrip in deze regio. Ieder jaar rond deze tijd is het weer
lekker druk bij het bedrijf in IJmuiden. Klanten die bellen of langskomen en hun bestellingen alvast
willen doorgeven. Ook via online
komen de bestellingen van het
vuurwerk binnen. Eigenaar Robin:
,,De loop in de bestellingen van
het vuurwerk zit er goed in. Het is

van belang dat de klanten weten
wat voor producten zijn kopen,
zodat een ieder van het vuurwerk
kan genieten.’’
Het siervuurwerk scoort de afgelopen jaren al bijzonder goed bij
Hermans Marine, dat zal dit jaar
opnieuw het geval zijn. ,,Het blijft
leuk om het siervuurwerk te zien.
Het boeit de mensen blijkbaar’’,
vertelt Robin. ‘’Ook zogenaamde

fraaie PVC-vloer met klik- of plakverbinding. Deze vloeren hebben
een geluiddempende werking
en kunnen met decibelcertificaat
worden geleverd. Ook voor schilderwerk, zowel binnen als buiten,
is Gordijnatelier Venice het juiste

adres. Je kunt dus de gehele woning van boven tot onder tot in
de puntjes laten verzorgen! Kijk
op www.gordijnateliervenice.nl
of kom eens langs aan de Kennemerlaan 77a te IJmuiden. (foto:
aangeleverd)

André de Bruin gaat stoppen
IJmuiden - Maar liefst 49 jaar was hij te vinden tussen de bloe- ken voor de trouwe klandizie en
men en planten op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de En- de 49 prachtige jaren op de Lange
gelmundusstraat. Hier verkocht André de Bruin op 15-jarige leef- Nieuwstraat! (foto: aangeleverd)
tijd zijn eerste bosje bloemen onder de parasol voor de V&D. Eerst
in dienst van Nico Kramer en sinds 11 jaar onder zijn eigen naam,
toen Nico besloot te stoppen.
In al die 49 jaar heeft André een
trouwe klantenkring opgebouwd.
Een aantal keer per week was hij
om 05.00 uur op de bloemenveiling in Aalsmeer om verse bloemen te halen. Hij wilde de beste kwaliteit bloemen en planten
voor zijn trouwe klantenkring, die
zes dagen in de week bij hem terecht kon voor mooie huiskamerplanten, een bosjes bloemen voor
de feestelijke gelegenheden maar
ook voor een bloemstuk bij de
droeve gebeurtenissen. En natuurlijk ook voor een praatje.
Zo heeft André 49 jaar lang het
lief en leed van IJmuiden aan zich
voorbij zien trekken. Het liefst
plakt hij daar nog 49 jaar achteraan, maar helaas denkt zijn li-

chaam daar anders over. Deze zomer heeft hij voor een groot gedeelte in het ziekenhuis doorgebracht met hartproblemen. Na recent weer een paar weken in het
ziekenhuis te hebben gelegen, is
hij nu genoodzaakt om zijn deuren te sluiten. Een heel moeilijk en
emotioneel besluit na al deze jaren want de bloemen, maar vooral
ook ‘zijn’ klanten zijn echt zijn lust
en zijn leven.
De kraam is nog geopend van donderdag 20 december tot en met
maandag 31 december. U bent
van harte welkom in de kraam om
nog een laatste keer een praatje
te maken tussen de bloemen en
om uw waardebonnen in te leveren. André wil IJmuiden bedan-

Jubileumfeest De Zonnebloem
afdeling Santpoort-Driehuis

Driehuis - Na maandenlange planning en voorbereiding door bestuur en vrijwilligers was het dan eindelijk zo ver: op zaterdagmiddag 15 december stroomden de gasten van De Zonnebloem,
ruim zestig in getal, vanaf 13.00 uur binnen in een door een groot
aantal vrijwilligers prachtig aangeklede zaal van Wooncentrum
Velserhooft aan de Valckenhoeflaan om gezamenlijk het veertigjarig jubileum te vieren en ook alvast een voorschot te nemen
op Kerstmis. Er stonden mooie kerstbomen met verlichting, een
schitterende prijzentafel voor de bingo, er was stemmige kerstvuurwerkpakketten zijn in trek. muziek op de achtergrond en op een projectiescherm gleed een
Ze wegen zwaar en als ze afgaan diavoorstelling van veertig jaar Zonnebloem Santpoort-Driehuis
duurt het wel vijf minuten voor- voorbij.
dat het voorbij is.’’ Hermans Marine heeft ook speciaal kindervuur- Nadat iedereen een kopje kof- leid door de inmiddels 96-jarige
werk. ,,Daarbij dienen er wel ou- fie of thee met een heerlijk slag- Mw. De Vries-Hage, die dat sponderen bij aanwezig te zijn’’, bena- roomgebakje had gekregen, taan deed.
was het de beurt aan de voor- Iedereen zong uitbundig mee en
drukt Robin.
Hermans Marine heeft al het vuur- zitter van de afdeling, dhr. Leo de stemming zat er goed in voor
werk in vijf afzonderlijke ruimten Post om het feest te openen en de daaropvolgende bingo. Er
opgeslagen. Robin: ,,We beschik- stil te staan bij deze mijlpaal werd druk gekrast en gestreept
ken over 200 vierkante meter. Al- met een fraaie feestrede, waarle soorten vuurwerk die men kent, in het er vooral om ging wat hij
verkopen wij. Dat kun je gerust ons niet zou vertellen. Er wervan mij aannemen. Broekhoff- den twee vrijwilligers speciaal
vuurwerk, de Crown-collectie, bedankt voor hun tomeloze inproducten van Vuurwerk Expert, zet om dit feest te doen slagen:
noem maar op. Elke bestelling Lummie van der Wende en Clauwordt uitvoerig gecheckt. Zijn de dia de Jongh.
pakketten bijvoorbeeld voorzien Ook de aanwezige wethouder
van een veiligheidsconstructie, Mw. Marianne Steijn, die onder
dan dragen wij er zorg voor dat andere Welzijn en Zorg in haar
deze wordt verwijderd wanneer portefeuille heeft, werd verwelje het pakket ophaalt. Zo kom je komd en ontving als eerste het
op oudejaarsavond niet voor ver- jubileumgeschenk dat aan het
eind van het feest ook aan alle
rassingen te staan.’’
De verkoopdagen van het vuur- gasten werd meegegeven: een
werk bij Hermans Marine zijn fraai jubileumglas met het logo
28 en 29 december van 8.00 tot van de Zonnebloem en het op22.00 uur, 30 december van 12.00 schrift ‘Santpoort-Driehuis 1978tot 16.00 uur (enkel bestellen, niet 2018’.
verkopen) en 31 december van Daarna was het tijd voor gezang
8.00 tot 18.00 uur. Hermans Ma- en onder de enthousiaste en berine, Middenhavenstraat 98 in zielende leiding van Vera van
IJmuiden, telefoon 0255-512963. der Wende werden een aantal
Zie ook www.hermansmarine.nl. kerstliederen gezongen, na twee
liederen verder op piano bege(foto: Rodi Media)

Het beste vuurwerk bij Hermans Marine

IJmuiden - Het is niet alleen het mooiste maar ook het beste vuurwerk dat bij Hermans Marine te verkrijgen is. Al jaren staat het bedrijf aan de Middenhavenstraat 98 in IJmuiden daar bekend om.
Met 50.000 knal- en sierwerk op voorraad is Hermans Marine bovendien de grootste opslagplaats van Kennemerland. ,,Veiligheid
staat bij ons voorop’’, laat eigenaar Robin Hermans weten. ,,Met
kundige verkoopmedewerkers in huis weten wij wat wij de klanten moeten adviseren.’’

De grote collectie sfeervolle gordijnen biedt volop inspiratie met
stijlvolle tinten, geheel aangepast
aan de nieuwste trends op dit
gebied. Alles draait bij Gordijnatelier Venice om professioneel
maatwerk, in eigen atelier vervaardigd uit materialen van hoge kwaliteit. Voor alle vouwgordijnen geldt tijdelijk een korting
van maar liefst 25%!
Gordijnatelier Venice levert niet
alleen gordijnen, raamdecoratie
en zonwering, maar ook vloeren
en tapijt. Is uw vloer aan vervanging toe? Maak dan tijdig een afspraak voor een oriënterend gesprek. Kies bijvoorbeeld voor een

en na ruim een half uur had elke gast door een lootje te trekken de eigen prijs uitgezocht.
Ondertussen kregen de gasten
nog diverse drankjes en hapjes
geserveerd, die met smaak werden verorberd.
Na nog een aantal kerstliederen
een slotwoord van de voorzitten was het alweer tijd voor de
gasten om blij en tevreden huiswaarts te keren met de prijs en
het mooie aandenken, het jubileumglas.
Voor de vrijwilligers was het
toen nog even opruimen en, onder het genot van een drankje,
tevreden terugkijken op een bijzonder geslaagd feest. (Max Carbaat, foto: aangeleverd)

speelautomaten in de vestiging Scheveningen, wat tevens mijn woonplaats is geworden. Nu werk ik gelukkig
nog steeds aan de kust, alleen een slordige 40 kilometer
noordelijker.

-Advertorial-

Zandvoort is een vestiging met
een rijke historie en neemt in
die zin ook een markante plek
in binnen onze organisatie. In
de nog korte periode die ik hier
werkzaam ben is de enorme
gastvrijheid en loyaliteit van
alle collegae mij echt opgevallen. Zandvoort staat dan ook
niet voor niets bekend als ons
huiskamercasino binnen Holland
Casino, waarbij de gast altijd op
nummer één staat.

Sylvester weekend in
Holland Casino Zandvoort

ren wij landelijk oudejaarsdag
een dag eerder.

Mijn naam is Martijn Moes en ik ben sinds 1 november

Door de steeds toenemende2018 de nieuwe vestigingsmanager van Holland Casino
populariteit hebben we dit jaar
Zandvoort. Ik werk al sinds 2002 bij dit prachtige bedrijf
besloten om er een Sylvester
weekend van te maken. We vie-en heb diverse vestigingen en functies doorlopen. De
ren dit nu op zaterdag 29 énlaatste vier jaar ben ik werkzaam geweest als manager
zondag 30 december. Op beidespeelautomaten in de vestiging Scheveningen, wat tedagen hebben we een avondvens mijn woonplaats is geworden. Nu werk ik gelukkig
vullend programma met diverse
acts en verrassende optredens.nog steeds aan de kust, alleen een slordige 40 kilometer
Om de feestvreugde te vergro-noordelijker.
-Advertorialten ontvangen wij alle gasten op
zaterdag tussen 20.00 en 23.00
uur met een heerlijk glas bubbels
en zijn we op beide dagen een
uurtje langer open, namelijk tot
04.00 uur.

De ondernemers in IJmuiden
wensen u hele mooie kerstdagen
en een voorspoedig 2019!

Nu de decembermaand in volle
gang is, maken wij ons als uitgaanscasino weer langzaam op
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Alles over afval in BRAK! IJmuiden

Gezinsmiddag in de kerstvakantie
aan het Kennemermeer
IJmuiden - Op zaterdag 29 december organiseert Science Center BRAK! IJmuiden voor de tweede keer een gezinsactiviteit. Van
13.00 tot 17.00 uur is jong en oud van harte welkom in en om het
Wikkelhouse aan het Kennemermeer, de locatie waar BRAK! sinds
augustus gevestigd is. De middag staat in het teken van afval en
recyclen: van een poppentheatervoorstelling over plastic soep,
zelf plastic omsmelten en muziek maken met afval in het Afvallab tot een heuse training tot Samoerai-schoonmaker. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Een leuke, leerzame middag in de
kerstvakantie!
Leer, onderzoek en ontdek alles
over afval en recyclen tijdens de
BRAK! gezinsmiddag in de kerstvakantie.
Een greep uit het programma:
• Theater Poppekus vertelt om
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
het verhaal over een zeemeermin die op weg naar een feestje
verstrikt raakt in plastic soep. Paniek! Zal de haai, van wie de zeemeermin nog iets te goed heeft,
haar helpen? Voor iedereen vanaf 3 jaar. Kom je kijken hoe het afloopt met de zeemeermin?
• Het Afvallab: een rijdende groe-

• Knutselen met afval. We geven
‘afval’ een tweede leven en leren
hoe we hier een mooie sleutelhanger van kunnen maken.
De hele middag staat de warme
chocomelk met wat lekkers bij
een knapperend vuurtje klaar.
Kijk voor het hele programma
op www.brakijmuiden.nl. Meld je
hier ook aan voor de theatervoorstelling om zeker te zijn van een
ne caravan met daarin een the- plek.
ater én laboratorium in één om BRAK! IJmuiden is een initiatief
afval te onderzoeken, muziek te van gemeente Velsen in samenmaken over afval en plastic te up- werking met het Pieter Vermeucyclen.
len Museum. Samen met andere
• Kennen jullie Samoerai-krijgers geïnteresseerde partijen en partShiro en Shakuma al? Volg de spe- ners groeit BRAK! vanaf 2018 stap
ciaal voor BRAK! gemaakte mini- voor stap uit tot een spraakmaspeurtocht van het Pieter Ver- kend centrum in het hart van het
meulen Museum en win een vrij- nieuwe kustdorp IJmuiden aan
kaartje naar de grote (zwerf )af- Zee.
valtentoonstelling in het muse- Het is de toegangspoort tot
um met uitdagende, grappige en IJmuiden aan Zee waar altijd ineducatieve trainingsonderdelen formatie te vinden is over de naen word zo een echte Samoerai- tuur, het water, klimaat en de beIJmuiden - De brandweer is
schoonmaker!
drijvigheid in de omgeving.
zondagavond in actie gekomen nadat er brand was uitgebroken in een woning aan de
Van der Helststraat in IJmuiden.
Rond acht uur werd de brand
ontdekt waarop direct de
brandweer werd gealarmeerd.
Een persvoorlichtster laat we-

Brandweer beademt kat na
woningbrand in IJmuiden
ten dat de bewoners tijdig
hun huis konden verlaten. Een
vrouw is vanwege rookinhalatie naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling.
Twee katten die in de woning
aanwezig waren zijn door de
brandweer gered. Een van de

katten moest door een brandweerman worden beademd.
Ze zijn voor verdere behandeling aan de medewerkers van
de dierenambulance overgedragen.
De woning liep door de brand
veel schade op. (foto: Michel
van Bergen)

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Juul is een volwassen gesteriliseerde poes. Ze is
als vondeling binnen gekomen
en vindt ons vooral nog heel
eng.
Langzaamaan gaat ze met stapjes vooruit. Ze zit zelfs voor de
deur te wachten op haar eten
en durft als je rustig bent eten
uit je hand te pakken. Verder is
ze nog wel heel erg schrikkerig
en zomaar contact maken zit er
nog niet in. Ze kan prima met
andere katten overweg.
Voor meer informatie over Juul

en alle andere dieren die een
nieuw baasje zoeken, bel met
het Kerbert Dierentehuis aan de
Heerenduinweg in IJmuiden, telefoon 0255-515744. Het asiel is
open van maandag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en13.00
uur en tussen 14.00 en 16.00
uur en op zaterdag van 10.00
tot 13.00 uur.
Of kijk op www.dierenbescherming.nl,
twitter:@dierenbescherming en Facebook.com/
dedierenbescherming.
(foto:
aangeleverd)

Door de ogen van de wolf
1e dan karate voor Onno Rijsdijk
Velsen - Onno Rijsdijk uit Driehuis is geslaagd voor zijn examen
1e dan (zwarte band) karate. Het examen werd afgenomen in Harderwijk door een commissie van de Karate-Do Bond Nederland.
Ondanks de grote opkomst kon hij zijn concentratie goed vasthouden en legde hij een heel goed en kundig examen af. Voor dit
examen moesten meerdere onderdelen worden uitgevoerd.
Het eerste onderdeel bestond uit
verschillende stoot-, trap- en afweer-technieken en combinaties
hiervan. In het tweede onderdeel
moesten er vier kata’s worden gedemonstreerd. Dit zijn vastgestelde combinaties van technieken
waarbij een gevecht tegen denkbeeldige tegenstanders wordt
uitgebeeld. Gelet wordt op de
juiste uitvoering van de technieken, balans, snelheid en wendbaarheid. Het derde onderdeel
voerde hij uit met zijn trainingspartner, Stefan Schaafsma waar-

op mag zijn.
Het was een intensieve voorbereiding van een lange tijd waar
hij extra voor moest trainen. Onno is pas op latere leeftijd in 2010
gestart met karate en laat daarmee zien dat het behalen van een
bij enkelvoudige en meervou- zwarte band niet van leeftijd afdige aanvallen en verdedigin- hankelijk is.
gen moesten worden gedemon- Onno traint bij de Sportverenistreerd.
ging Dschen Dui op de WüstelAfsluitend moest hij laten zien aan 79 in Santpoort, onder leidat hij kan vechten. Hierbij wordt ding van Rijksgediplomeerde Ka1 minuut aangevallen, 1 minuut rateleraar Hugo Nibte. Hij heeft al
verdedigd en 1 minuut vrij ge- zoveel leerlingen voortgebracht
vecht geleverd. Hij moest laten die in het bezit zijn van een zwarzien dat hij voldoende controle te band en die daarin in opdracht
beheerst om met de technieken kunnen ondersteunen met de
te kunnen vechten, zowel aan- trainingen en begeleiding naar
vallend als verdedigend. Hij heeft een dan examen toe.
op alle onderdelen een prachtige Zie ook www.dchendui.nl. (foto:
prestatie geleverd, waar hij trots aangeleverd)

Van bouwhekdoek
tot hippe (jubileum)tas
IJmuiden - Voor wie een bijzonder cadeau zoekt voor onder de
kerstboom is er nu een collectie tassen en etuis verkrijgbaar gemaakt van bouwhekdoeken met de kleurrijke jubileumlogo’s van
het eeuwfeest van Tata Steel. Astrid van der Linden heeft als hobby het maken van onder meer tassen van gebruikt materiaal. In
dit geval heeft ze een serie handgemaakte unieke tassen en etuis
vervaardigd van de jubileumbanners van Tata Steel.
,,Aan het einde van ons eeuwfeest benaderde Astrid ons met
de vraag wat er zou gebeuren
met al die kleurrijke banners
met ons jubileumlogo erop”, aldus Dionne Ruurda, projectma-

hebben geschonken. Prachtig
dat de banners op deze manier een nieuw leven krijgen
als uniek product.”
De tassen en etuis zijn te bestellen via www.aslin.nl/webshop.
Het is ook mogelijk om een tas
nager van het Centennial van of etui te laten maken in een
Tata Steel.
andere kleurstelling dan op de
,,We vonden het zo leuk dat ze website. Daarvoor kunnen gevan die banners fraaie produc- interesseerden een mail stuten wilde maken, dat we Astrid ren aan: as.lin@live.nl. (foto: Tazo’n 250 vierkante meter doek ta Steel)

Regio - Zaterdag is de officiële opening van de tentoonstelling
Door de ogen van de wolf. Vanaf 11.00 uur zijn bezoekers van
harte welkom in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen. Kinderboekenschrijfster Selma Noort leest voor uit haar
nieuwe boek ‘Silas en de wolf’ en opent daarna de tentoonstelling. Om 12.00 uur is er een signeersessie en een actie in de winkel van het bezoekerscentrum.
De wolf is terug in Nederland!
Sinds 2015 worden er weer regelmatig wolven in Nederland
gespot. Het lijkt er zelfs op dat
de wolf zich sinds afgelopen
zomer in ons land heeft gevestigd. Hoe is het voor de wolf om
na ongeveer 150 jaar afwezigheid weer terug te zijn in Nederland? Kan hij hier overleven? Is er genoeg ruimte en
voedsel? Kunnen mensen en
wolven in Nederland samen leven?
Bekijk en beleef het in de tentoonstelling: Door de ogen van
de wolf.
Door de ogen van de wolf is een

primeur: het is de eerste wisseltentoonstelling van het bezoekerscentrum. Aan de hand van
zes hotspots worden bezoekers
op een speelse en interactieve
manier meegenomen in het leven van de wolf.
Zo kunnen ze in het hol van
een wolf kruipen, ontdekken
wat wolven eten, hoe ze jagen
en communiceren. Ook kunnen
ze testen op welke wolf ze zelf
lijken en een Instagram ‘wolfie’
maken. Met een speciale wolvenbril kunnen geheime boodschappen worden ontdekt en
kijkt de bezoeker door de ogen
van de wolf. In de expositie

wordt ook antwoord gegeven
op vragen zoals: hoe gevaarlijk is de wolf nu eigenlijk voor
het vee, onze huisdieren en de
mens. En bezoekers leren welke effecten zijn aanwezigheid
heeft op het ecosysteem.
Door de ogen van de wolf is
leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.
De tentoonstelling is ontwikkeld door PWN. PWN hoopt
dat de expositie nieuwsgierig
maakt en mensen helpt een
mening te vormen over dit fascinerende roofdier. De expositie loopt tot 16 juni 2019 en is
gratis toegankelijk.
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen is dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot
17.00 uur. In schoolvakanties
ook op maandag geopend. En
op Tweede Kerstdag van 10.00
tot 16.00 uur. Zie ook www.npzuidkennemerland.nl.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

De leukste tips voor

jouw ideale
wintertuin

Win dit
o
t.w.v. € lieblik
4

4,95

KERST DIY:

STOOK T!
ALER
Waarom je nooit je schoenen
in huis zou moeten dragen!
Infrarood
verwarmen

Hypotheek
afsluiten

KERST DIY:

kerstkrans met gerecyclede materialen
Zorg dat de dennenappels elkaar
min of meer raken, op deze punten ga je ze straks verder vastzetten met behulp van het lijmpistool.

Anki van Zilverblauw, één van mijn favoriete blogs, werd een tijdje
geleden benaderd en gevraagd om een Kerst DIY project te maken,
waarin gerecyclede materialen zijn verwerkt.
Die uitdaging ging ze graag aan en ze maakte een kerstkrans van
materialen die ze óf bij de kringloop haalde, of al in huis had.
De kerstkrans is een supermakkelijke DIY die bijna niet mis kan gaan.
STAPPENPLAN DIY KERSTKRANS

Stap 3
Steek het lijmpistool in het stopcontact en wacht tot het goed
warm is. Ga nu de dennenappels
vastlijmen op de punten waar ze
elkaar raken. Zo verstevig je de
constructie van je krans. Als je de
dennenappels goed hebt vastgelijmd, ga je verder met de kerstballen. Lijm uit een lijmpistool is
vrij sterk en het droogt snel, dus je
kunt de kerstballen gerust bovenof onderop de krans vastmaken.

Voor de kerstkrans gebruikte Anki de materialen die je
op de foto hierboven ziet: een
oude kleerhanger, dennenappels, (ongeveer 12-15, afhankelijk van de grootte), 4 vintage kerstballen, (gevonden
bij de kringloop), een paar
takjes eucalyptus, twee spuitbussen met verf, een klosje
koperdraad (of dun ijzerdraad/
binddraad) en een lijmpistool
(mocht je die niet in huis hebben, Flying Tiger verkoopt lijmpistolen voor een paar euro).

Stap 1
Buig de kleerhanger in een
ronde vorm. Dit hoeft niet heel
netjes, je ziet er uiteindelijk
niet veel meer van. Spuit de
dennenappels met de spuitbus in de door jou gewenste
kleuren. Dat doe je het beste in meerdere dunne laagjes.
Laat goed drogen. Als je wilt,
kun je ook het haakje van de
kleerhanger en kleurtje geven.

Stap 2
Als de dennenappels goed
droog zijn, kun je ze met het
koper- of binddraad gaan bevestigen aan de kleerhanger.
Wikkel het draad om de dennenappels en de kleerhanger.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Tadaa!
Je kerstkrans is klaar!
Veel plezier ermee!

Win een FAIRTRADE
Design Olieblik van
95
t.w.v.

€44,

Deze tijd van het jaar is het topdrukte bij de wereld van Jansje in Haarlem. In deze verrassende cadeauwinkel met lunchroom krijg je het altijd warm. Deze mooie zaak wordt gerund
door mensen met verschillende talenten en mogelijkheden die hier hun dagbesteding invullen. Het plezier in het werken is gelijk merkbaar zodra je de winkel binnenstapt.
Je cadeaus worden met liefde ingepakt, echt een feestje om te krijgen.
Bij Jansje worden alleen maar duurzame producten verkocht, waarbij eerlijke handel centraal staat.
In de lunchroom van Jansje is het ontspannen genieten.
De medewerkers maken met plezier je koffie
klaar en bakken zelf de heerlijke koekjes en
taarten.
Hier worden alleen biologische
streekproducten gebruikt. Van soep tot taart,
echt alles wordt hier huisgemaakt en dat
proef je!
De wereld van Jansje is een spraakmakend
concept en verzacht de stad.
Mail & win actie olieblik
Dit stoere design opbergblik t.w.v. € 44,95 met
de tekst ‘Haarlem’ in de kleur celadon kun je
winnen! Meedoen? Stuur een mailtje met je
motivatie waarom je wil winnen naar: danielle@
wonencrossmedia.nl
Op Bali is kunstenares Margot Nije samen met de
wereld van Jansje dit bijzondere project gestart.
Oude olieblikken worden omgetoverd tot mooie
opbergblikken, tafeltjes en plantenteilen.
Alles is Fair Trade gemaakt door een bijzonder
bedrijfje waarvan de eigenaresse een sterke
onafhankelijke vrouw is en die het bedrijf van haar
moeder heeft overgenomen. In het bedrijf werken
ook een aantal vrouwen, zij verdienen zelfstandig
een eerlijk inkomen en zijn hierdoor economisch
onafhankelijk.
Recycling wordt UPcycling met de wereld van
Jansje. www.jansje.nl

Win dit olieblik
t.w.v. € 44,95

Infraroodverwarming:
dé verwarming
van de toekomst
Infraroodverwarming is
een duurzame en gezonde
verwarmingstechniek die ook
nog eens weinig ingrijpende
maatregelen vergt in je huis.
Er hoeven namelijk geen
buizen of leidingen te worden
aangelegd. In ieder huis waar
een elektriciteitsnetwerk ligt kan
infraroodverwarming worden
geïnstalleerd.

Infrarood panelen
De infraroodpanelen kunnen heel plaatselijk geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld op een zolder waar
geen andere verwarmingsmogelijkheid is. Maar ook
het hele huis voorzien van infraroodverwarming is
natuurlijk mogelijk.
Over het algemeen worden de infraroodpanelen
bevestigd in/aan het plafond. Als dit niet mogelijk
is dan worden ze gemonteerd op de wanden. In dat
geval is er meer vermogen nodig om dezelfde resultaten te behalen, maar zelfs dan is het nog altijd
rendabeler dan traditionele verwarming.
Infrarood folie
Je kunt er ook voor kiezen om infraroodverwarming te installeren als vloerverwarming. Dit kan
ook een goede ‘instapmogelijkheid’ zijn om infraroodverwarming te leren kennen. Je begint met
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GASHAARDEN EN
ONDERHOUD

Bij ons kunt u nog terecht voor nieuwe gashaarden.

We beschikken niet meer over een showroom
van onze
GASHAARDEN
EN
gashaarden. Deze zijn alleen nog te zien op www.haveONDERHOUD
verwarming.nl of in onze showroom van onze groot-

FABER

handel. Zij leveren niet aan klanten. Daarnaast zijn wij
Bij
ons kunt u nog terecht voor nieuwe gasgespecialiseerd in het onderhouden van gashaarden,
haarden. In onze showroom hebben wij een
gevelkachel of geiser.
selectie
van de merken Faber, Dru en Bocal.
Door omstandigheden
de winkel vanaf
heden
Daarnaast
zijn wijis gespecia
liseerd
intothet
eind januari 2019 gesloten. Brandt het licht of ziet
onderhouden
van gashaarden, gevelkachel
u dat er iemand aanwezig is kom dan gerust binofnen.
geiser.
Wij kunt
zijn u24
dag,bellen
7 dagen
Uiteraard
onsuur
wel per
gewoon
als u in
wiltbeschikbaar
of een afspraakvoor
wilt maken…
dan zordeadvies
week
storingen!
gen wij ervoor dat er iemand in de winkel aanwezig
is. U kunt ons bereiken op: 023-5372763.
Excuses voor het ongemak..

Temperatuur regelen op afstand
Het fijne van het infraroodsysteem is dat je met dit systeem de warmte op afstand kunt regelen. Zo kun je bijvoorbeeld alvast de verwarming op zolder aan doen zonder in de kou naar zolder te hoeven lopen om radiatoren
open te draaien. Ook kun je bij het verlaten van je werk
de verwarming thuis alvast aanzetten via een app. Het is
niet van cruciaal belang dat je lang van tevoren de infraroodpanelen aanzet: met infraroodstraling wordt energie direct omgezet in warmte dus direct na het aanzetten voel je al temperatuurverschil.
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outlooktegel zi n kerami c e tegel met een
outlook en worden ook wel kerami c parket
genoemd. outlooktegel e en de warme
uit traling van out maar et gemak van
kerami c e tegel . e outlooktegel e en
nagenoeg geen onder oud nodig en maken
gemakkeli k c oon. Ook zi n outlooktegel
ongevoelig voor voc t en vuil. et kerami c e
parket i er in diver e oorten kleuren en
maten net al outen parket.
eeft u vloerverwarming
an e en outlooktegel nog een e tra
voordeel ten opzic te van outen parket. out i oleert waardoor warmte
moeili k door et outen parket eengaat en u e tra moet token. erami c
parket geleid zeer goed en kunt u efficiënt en voordelig verwarmen. Ook
ouden kerami c e tegel de warmte goed va t en geleiden de warmte door
de ge ele vloer. aardoor geven de tegel een aangenaam en warm gevoel.
e voordelen van kerami c e parket i vloerverwarming gelden natuurli k
ook voor andere kerami c e tegel zoal etonlook en lei teenlooktegel .

OO

mola iver ide
etonlook
mola reacon
etonlook vanaf
mola reacon
etonlook vanaf
a aenza ottofaenza
vanaf
aldocer ar land
outlooktegel

per m
per m
per m
per m
per m

i k voor meer aan iedingen op www. een akkertegel .nl

BOCAL

DRU
DRU

een badkamer- of vloerverwarming van infrarood en je
stapt daarna langzaam over op het hele huis. De folie
kan onder allerlei verschillende soorten vloerbedekking
worden toegepast: tegels, laminaat, tapijt met een onderlaag van jute, parket, vinyl, PVC, kurk, linoleum, (natuur-) steen, gietvloer, (sier-)grintvloer en graniet.

VERGIERDEWEG 17
2025 TG HAARLEM
T: 023-5372763
WWW.KERSSENSHAARLEM.NL
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i k voor meer informatie en voorwaarden op www. een akkertegel .nl tedentrip

Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl

Auto Actueel
WINKELCONCEPT HAARLEMSE ŠTORE
EEN WERELDPRIMEUR!

HAARLEM - Zaterdag 8 december
vond in de Grote Houtstraat 2 in
Haarlem een wereldprimeur plaats:
de opening van ŠTORE. De eerste
ŠKODA City ŠTORE in de wereld. Beslist eens bezoeken als je in het stukje Grote Houtstraat bent vlakbij de
Grote Markt.

“Wij willen het onze klanten verrassend makkelijk maken door letterlijk midden in de stad
een winkel te hebben’’, aldus ŠTORE manager Luk Termeulen. In de ŠTORE kun je vrijblijvend kennismaken met ŠKODA en laagdrempelig advies inwinnen over bijvoorbeeld
private-lease-vormen. Onder het motto “Slim
gevonden” vind je, naast auto’s, in deze winkel alles wat goed van pas kan komen in en
rond het huis. “De bezoekers staan werkelijk
verbaasd te kijken”, zegt ŠTORE manager
Luk Termeulen. “En als wij dan uitleggen wat
het concept inhoudt zie je gelijk de enthousiasme op de gezichten komen en reageert de
klant erg positief.’’
Of je nu een verrassend cadeau zoekt, je
vindt de nieuwste smart devices en zelfs een
complete auto in ŠTORE. Het is een uniek
concept van het automerk ŠKODA, smart
home specialist 50Five en Broekhuis één van
de grootste mobiliteitsaanbieders in Nederland. Sinds dit jaar ook actief in Haarlem na
de overname van Martin Schilder automobielbedrijven met naast ŠKODA onder meer de
merken Audi en Volkswagen. Gevestigd op
de Haarlemse Leidsevaart.
Twee modellen
Van ŠKODA staan twee modellen in de
ŠTORE, de ŠKODA Citigo en de ŠKODA Rapid. Beide auto’s bijzonder gunstig geprijsd
exclusief voor de ŠTORE. Voor nog geen
tweehonderd euro per maand rijdt je in een
splinternieuwe ŠKODA Citigo Ambition met
airco. Naast de openings Private Leaseactieprijs krijg je er een SONOS One bij én voor
vijfhonderd euro aan brandstof. Deze actie
loopt tot en met 31 december.
De ŠTORE -formule past in het DNA van de
drie initiatiefnemers Broekhuis, 50five en
ŠKODA.

Bezoekers aan de Haarlemse binnenstad bezoeken ŠTORE. (foto Rowin van Diest)
ŠKODA staat voor Simply Clever. Het merk
zit vol met slimme en inventieve oplossingen
die in het dagelijks gebruik van je auto erg
handig zijn. Luk Termeulen toont de ijskrabber opgeborgen achter de tankklep, een paraplu in het portier en het kofferbaklampje
dat uitneembaar is en als zaklampje gebruikt
kan worden. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de 48 slimme oplossingen. Bijzonder
interessant om er zelf eens naar te kijken.
Dichtbij klanten
50five streeft er als smart home specialist
naar om ‘het slimme huis’ toegankelijk te maken voor iedereen. Zoals slimme deurbellen,

FORD FOCUS Wagon Titanium

EINDEJAARS

STUNT
DE LAAGSTE PRIJZEN

VAN NEDERLAND

Het nieuwe concept slaat aan. Bezoekers aan
de Haarlemse binnenstad bezoeken massaal
deze nieuwe winkel. Ze willen stuk voor stuk
de unieke producten zien. Een vlot gekleed
team staat klaar om tekst en uitleg te geven
en u te voorzien van de juiste mobiliteitsoplossingen.
Je haalt hier deze dagen de meest exclusieve kerst geschenken. Bij ŠTORE staat altijd de
koffie klaar.

slimme stofzuigers, bijzonder handige keukenhulpen tot een zelfdenkende kamerthermostaat. Weet je nog niet hoe het werkt ? Met
veel plezier wordt in de ŠTORE het product
gedemonstreerd. “Simply Clever”, je moet er
maar op komen.
“Door buiten de kaders te denken en auto’s
met andere producten te combineren, willen
wij een vernieuwende rol in de branche innemen. Wij willen dicht bij onze klanten staan.
De ene keer is dit online, de andere keer in
één van onze dealerbedrijven. En nu bieden
wij onze diensten dus ook aan in een verrassend leuke winkel in het centrum van Haarlem.’’
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FORD KUGA Trend Ultimate

met o.a. navigation pack, achteruitrijcamera &
voorruitverwarming

Catalogusprijs € 35.594,-

STUNT

PRIJS

€ 31.495,-

Ardea Auto Haarlem | Hoofddorp | Lisse | Noordwijk // Alle info, acties en vestigingen op www.ardeaauto.nl
Prijzen zijn incl. BTW/BPM en verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Aanbieding geldt op auto’s uit voorraad voorzien van geregistreerd kenteken. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: 4,9-6,8 liter/100 km; CO2 gr/km: 110-178

KNALLENDE EINDEJAARSACTIE BIJ

KOENE AUTO!

03
uitgevoerde modellen en kleuren beschikbaar. Bekijk dus snel de voorraad of ontdek
een nieuwe Fiat in onze showroom!
Het origineel nu tijdelijk nog voordeliger!
Koene Auto heeft een grote voorraad met uiteenlopende kleuren en uitvoeringen. Kies nu
voor één van de Fiat 500’s met eindejaarsvoordeel en rijd direct een gelukkig nieuw
jaar tegemoet.
Bij het bestellen van een nieuwe Fiat profiteert de klant dubbel: van lage BPM plus extra voorraadvoordeel. Dit is dé tijd om een
nieuwe Fiat uit voorraad te kopen. Rijd er bijna direct in en profiteer nog van de lage aanschafbelasting (BPM) die vanwege de nieuwe WLTP-verbruikstest verhoogd wordt. En de
Fiat-dealer verstrekt ook nog eens extra voorraadvoordeel. Het exacte totale voordeel verschilt van model tot model. Het loopt snel
in de duizenden euro’s, zelfs tot wel 5.000
euro. Wees er op tijd bij want ‘op = op’.
De actie geldt tot en met 31 december 2018
maar zolang de voorraad strekt - voor geselecteerde uitvoeringen van de volgende
modellen: Fiat 500, Fiat 500L, Punto, 124
Spider en de Tipo als hatchback of stationwagon.
Kom langs in de showroom aan de Broekerdreef 120 in Velserbroek of neem een kijkje
op de website www.koene.nl.

Ga met Fiat de feestdagen in (Foto: aangeleverd)
VELSERBROEK - Tijdens de eindejaarsactie van Fiat-dealer Koene in Velserbroek krijgen klanten tot wel 5.000

euro korting bij aanschaf van een
nieuwe Fiat 500, 500C, 500L, 500X,
Tipo, Punto of Panda.

Een vrolijke stadsauto, stoere crossover of ruime MPV: de auto’s zijn allemaal direct uit
voorraad leverbaar. Er zijn diverse compleet

EXTRA VOORDEEL OP
HYUNDAI VOORRAADMODELLEN

Wees er snel bij, want Op = Op! ( Foto: Aangeleverd)
VELSERBROEK - Autobedrijf Velserbeek presenteert de Snelle Beslissers
Bonus met een wel héél aantrekkelijke korting op al onze voorraadmodellen. Ontvang bijvoorbeeld tot
maar liefst 2.500 euro korting op
een KONA. Maar ook de kortingen
op een i10 of i20 zijn zeer de moeite
waard. Dat is direct voordeel en direct rijden. Wees er snel bij, want Op
= Op! Sla dus nu je slag en rijd direct
weg!
Topmodellen
De Hyundai i20 en de Hyundai Tucson zijn
twee absolute topmodellen uit de Hyundaifamilie. Onlangs is het duo helemaal vernieuwd. Behalve slimmer en veiliger zijn bei-

de paradepaardjes nu nog aantrekkelijker,
met scherpere lijnen die hun sportieve karakter en stoere uitstraling extra benadrukken.
De vanafprijs van de nieuwe Hyundai i20 bedraagt 16.995 euro. Met Private Lease rijd je
hem al vanaf v.a. 279 euro per maand. De
nieuwe Hyundai i20 biedt volop rijdynamiek.
Hij stuurt directer en zorgt voor nog meer
rijplezier. De krachtige 1,0-liter driecilinder
turbomotor legt de nadruk op een zo laag
mogelijk brandstofverbruik.
Nieuwe Hyundai Tucson:
nog betere prestaties
De nieuwe Hyundai Tucson heeft een vanafprijs van 32.995 euro en met Private Lease
rijd je hem al vanaf vanaf 507 euro. De SUV
is ingrijpend vernieuwd, zowel qua design

als connectiviteit en veiligheid. Nieuwe aandrijflijnen verbeteren de prestaties en de efficiëntie van de auto, op de weg én off-road.
Sommigen noemen het de mooiste SUV die
er bestaat. Anderen waarderen zijn veelzijdigheid en prijzen zijn gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Er zijn talloze redenen om te
kiezen voor de Hyundai Tucson. Maar de belangrijkste is misschien wel zijn hoge veiligheidsniveau
Beloond met vijf sterren
In Europa is de Hyundai Tucson een van de
allerveiligste auto’s. De veiligheidsorganisatie Euro NCAP heeft hem namelijk beloond
met vijf sterren. In dit onafhankelijke crashtestonderzoek is vijf sterren de maximale score die kan worden behaald. De Hyundai

Tucson is uitgerust met diverse slimme veiligheidsvoorzieningen die de kans op een ongeval verminderen. Als er onverhoopt toch iets
misgaat, beschikt hij over tal van actieve en
passieve veiligheidssystemen die de inzittenden en de omgeving beschermen. In zijn klasse is de Hyundai Tucson wat betreft veiligheid
een van de meest compleet uitgeruste voertuigen, zowel voor de inzittenden als voor zijn
omgeving. Ervaar zelf een Hyundai Tucson
en vraag een proefrit aan via: www.hyundai.
nl/hyundai-tucson.
Autobedrijf Velserbeek
Wagenmakerstraat 2 in Velserbroek.
Telefoon: 023 513 2944.

05

ARDEA AUTO EINDEJAARSSTUNT MET FORD
ALLE MODELLEN DIRECT LEVERBAAR
HAARLEM - Bij Ardea Auto, gevestigd aan de Eysinkweg 71, is de maand december een stuntmaand. Er wordt niet gestunt met de auto’s maar wel met de
prijzen!
De Ford KA, Licht en flexibel, soepel en zelfverzekerd. De KA+ reageert perfect op alle
rij omstandigheden. Slimme technologieën
zorgen ervoor dat iedere rit ontspannen en
veiliger zijn voor u en uw passagiers. In uw
KA+ is iedere trip een genot. Nu rijklaar van
€ 15.825,- voor € 13.995. Inclusief Oxford
White, Technology Pack, Cruise Control, reservewiel, onvermijdelijke afleverkosten en leges
De Ford Fiesta is direct uit voorraad leverbaar. De compleet vernieuwde Ford Fiesta
bij Ardea Auto schaft nu een uiterst complete
Ford Fiesta aan tegen een zeer scherpe prijs.
Nu rijklaar inclusief opties van € 18.889,voor € 16.345,- Inclusief metaallak, navigatie pakket, driver assistance pack I, in hoogte verstelbare passagiersstoel, reservewiel,
cruise control, onvermijdelijke afleverkosten
en leges. Informeer naar de voorwaarden.
Ford B-Max is enorm in prijs verlaagd. De
Ford B-MAX heeft een bijzonder ruime auto
met een hoge zit zodat de rijder goed zicht
houdt op de weg. Door het unieke deurontwerp was in- en uitstappen nog nooit zo mak-

kelijk door het ontbreken van een middenstijl. De ruime instapopening van 1,5 meter
maakt de B-Max heel toegankelijk voor ouders met jonge kinderen, maar ook voor ouderen. In de hele maand december van €
25.673,- nu rijklaar voor € 20.995,-. Inclusief Advanced Technology Navi. Pack, metaallak, reservewiel, onvermijdelijke afleverkosten en leges.
De Ford EcoSport is extra sportief geprijsd.
Deze auto beschikt over comfortabele stoelen met een goed uitzicht op de weg dankzij
de hoge zit. De bestuurderstoel kan op 6 verschillende manieren ingesteld worden voor
een ideale zitpositie en ook de passagiers
kunnen hun rugleuning naar voren of achteren kantelen zodat iedereen comfortabel en
ontspannen kan zitten. In het interieur vindt u
bovendien vele opbergvakken, zodat u al uw
spullen met gemak kunt vervoeren.
Van € 31.133,- nu rijklaar voor € 27.995,Inclusief metaallak, Parking Pack, Winter
Pack, Navigation B&O Pack, Keyless Entry,
Design Pack, onvermijdbare kosten rijklaar
maken en leges.

Ontdek het heerlijke rijden in een Ford van Ardea Auto Haarlem. (Foto: Ardea Auto)

Kijk voor meer modellen en aanbiedingen op:
https://www.ardeaauto.nl/.
Eysinkweg 71 2014 SB Haarlem
Tel. 023 - 5531666 haarlem@ardeaauto.nl

NISSAN LEAF

DIRECT LEVERBAAR IN NEDERLAND
Succesverhaal Nissan LEAF 40 kWh krijgt nieuwe impuls

zich een nieuwe klant. Om aan deze grote
vraag te beantwoorden is de levering opgeschroefd. Nederland krijgt daarbij voorrang,
waardoor bij nieuwe orders de reguliere versies direct, zonder extra levertijd, in ons land
beschikbaar zijn.
In Nederland is de LEAF opgeklommen tot
het derde best verkopende model in de middenklasse (C-segment inclusief alle benzine- en dieselmodellen). En onder particuliere
kopers is de LEAF de best verkopende elektrische auto.
Meer dan 100 onderscheidingen
De Nissan LEAF is het uithangbord voor Nissan Intelligent Mobility. Dat is de visie van
Nissan op de transformatie van autorijden
door Intelligent Power, Intelligent Driving en
Intelligent Integration samen te voegen voor
opwindender, zelfverzekerder en connected
autorijden. Hiermee heeft de Nissan LEAF
al meer dan honderd onderscheidingen verdiend. De elektrische Nissan is bekroond tot
Best Electric Car door het Britse magazine
What Car? Ook in Spanje, Frankrijk, Zweden en Polen viel de LEAF in de prijzen.
De prijzen van de LEAF 40 kWh beginnen bij
36.890 euro voor de LEAF Acenta met e-Pedal, Intelligent Cruise Control en NissanConnect EV (navigatiesysteem).

Een jaar na de verkoopstart van de nieuwe Nissan LEAF 40 kWh gaat de zegetocht onverminderd verder. (foto aangeleverd)

HAARLEM/IJMUIDEN - Een jaar na de verkoopstart van de nieuwe Nissan
LEAF 40 kWh gaat de zegetocht onverminderd verder. De productieaantallen stijgen en Nederland krijgt voorrang bij de levering. Hierdoor is de levertijd verder gedaald: klanten die nu een nieuwe LEAF bestellen kunnen de auto
snel rijden.
In oktober 2017 startte de verkoop van de
LEAF in Europa, gevolgd door de levering

van de auto vanaf februari 2018. De combinatie van design, een grote actieradius en in-

telligente extra’s zoals ProPILOT en het slimme e-Pedal zorgden direct voor een grote
vraag.
Direct leverbaar
Met 26.000 geleverde exemplaren in 2018
is de LEAF de best verkopende elektrische
auto in Europa. Iedere 10 minuten meldt

Rustman’s Autobedrijf BV
Nissan Kia Vakgarage,
Eysinkweg 69, 2014 SB Haarlem.
Tel: 023-5244040,
www.vakgaragerustman.nl.
Autobedrijf Stormvogels B.V.
IJmuiderstraatweg 112, 1972 LG
IJmuiden. Tel: 0255- 530804,
www.autobedrijfstormvogels.nl.

DSW Zorgverzekeraar
@DSW_Zorg
DSW_Zorg
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Beste lezer,
In meer dan 30 jaar als directeur van een zorgverzekeraar
heb ik veel gezien en meegemaakt.Toch ben ik geschrokken
van wat er de afgelopen tijd in de zorg gebeurd is. Het zal
niemand ontgaan zijn dat er noodlijdende ziekenhuizen
failliet zijn gegaan. Dit zorgde voor veel onrust, bij de
patiënten, bij het personeel, eigenlijk bij iedereen in
Nederland. Want als zorg niet meer zeker is, valt ook een
belangrijk stuk vertrouwen weg.
Als zorgverzekeraar zie ik het als onze taak om ervoor te
zorgen dat u de zorg die u nodig heeft ook kunt krijgen.
Dáár zijn we voor: we verzekeren u van zorg. De juiste
zorg op de juiste plaats. Dat betekent niet dat er in
uitzonderlijke gevallen nooit een ziekenhuis failliet kan
gaan. Wél dat het nooit, maar dan ook nooit op deze
manier mag gaan. Patiënten die van de ene op de andere
dag niet meer terecht kunnen bij hun vertrouwde dokter, in
onzekerheid worden gelaten en op straat komen te staan.
Zorgverzekeraars hebben zichzelf en hun verzekerden
hiermee geen goede dienst bewezen.
Het waren de medewerkers van het ziekenhuis die nog
enigszins voor een zachte landing zorgden. Die bleven
werken, ondanks dat de uitbetaling van hun salaris
onzeker was. Deze medewerkers stelden, zoals ook alle
andere betrokkenen hadden moeten doen, het belang van
de patiënten boven het eigen belang.
Als zorgverzekeraar houdt DSW steeds voor ogen dat
het woord ‘zorg’ verplichtingen met zich meebrengt. Het

Overstappen is eenvoudig
Doe het uiterlijk 31 december!

gaat immers om de zorg voor uw belangrijkste goed, uw
gezondheid.
Steeds meer mensen, jong en oud, ziek en gezond, arm
en rijk herkennen zich in DSW en daarbij gaat het velen
van hen niet alleen om onze premie en service. Juist onze

Ga naar dsw.nl/aanmelden of bel (010) 2 466 466
Kies uw eigen risico, uw aanvullende verzekering en
betaaltermijn
Vul uw gegevens in (u heeft uw BSN-nummer en
rekeningnummer nodig)

boodschap spreekt hen aan. Daar zijn we bijzonder trots
op. Met dit geschonken vertrouwen gaan wij zorgvuldig
om. We zijn er voor de zorg. Onze gezondheidszorg. De
zorg voor iedereen. Zorg waar je op kunt vertrouwen.
Ik wens u allen een gezond en een voorspoedig 2019 toe.

Controleer uw gegevens en klik op verzenden
Wij zeggen uw oude verzekering op. U hoeft verder niets te doen. U wordt altijd
geaccepteerd, ook voor de aanvullende verzekering.
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Chris Oomen

€10
Het
DSW-tientje

Iedereen van 18 jaar en ouder die zorg krijgt die
onder het eigen risico valt, betaalt een deel van
de zorgkosten zelf. Dat noemen we het eigen
risico. De overheid bepaalt de hoogte hiervan. Bij
DSW is het eigen risico echter een tientje lager
dan de wettelijk vastgestelde € 385. Hoe zit dat?
Waarom is het eigen risico bij DSW lager?
Met de eigen risico verlaging willen wij de
verdeling van zorgkosten ter discussie stellen.
Het eigen risico werd ooit ingevoerd om onnodig
gebruik van zorg te beperken. Inmiddels is het

DSW al vijf jaar
de beste
zorgverzekeraar
Conclusie KlantenMonitor Zorgverzekeringen®:
‘DSW blijft de overduidelijke nummer één’.

eigen risico zo hoog, dat het zijn oorspronkelijke
doel voorbij schiet. Steeds vaker durven mensen
de zorg waarvoor ze zich verzekeren, niet meer

We kunnen trots melden dat DSW in 2018 (net als in 2017, 2016, 2015, 2014 en vele jaren ervoor) opnieuw is uitgeroepen tot

te gebruiken uit angst voor het eigen risico. Zo is

de beste zorgverzekeraar! KlantenMonitor Zorgverzekeringen® doet jaarlijks bij de zorgverzekeraars uitgebreid onafhan-

het eigen risico nooit bedoeld.

kelijk onderzoek naar de tevredenheid van klanten over hun zorgverzekeraar. Het vertrouwen in DSW ligt op het hoogste
niveau van alle zorgverzekeraars. Daarnaast scoort DSW het hoogst op alle onderdelen van de dienstverlening. Conclusie
KlantenMonitor: ‘DSW blijft de overduidelijke nummer één’.

Een eerlijke verdeling van zorgkosten
DSW vindt dat iedereen tegen gelijke voorwaarden verzekerd moet kunnen zijn. Het is onlogisch

DSW beste zorgverzekeraar van Nederland

De score van DSW uitgelegd

dat mensen die zorg nodig hebben, extra worden

Volgens de KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2018

Verzekerden geven ons een cijfer en dit cijfer wordt in

belast door het eigen risico. Zoals het ook onlo-

behaalt DSW de hoogste score, de zogenoemde Net Pro-

punten uitgedrukt. Voor ieder procent van de reacties

gisch is dat ons verzekeringssysteem voordelen

motor Score (NPS). De gemiddelde score van zorgverzeke-

worden punten toegekend.

biedt waarop alleen gezonde mensen aanspraak

raars is +16. Er is een groot verschil te zien in de scores tus-

kunnen maken.

sen zorgverzekeraars. De andere zorgverzekeraars scoren

•

Cijfer 9 of 10? Je krijgt 1 punt per procent.

tussen de -11 en +34. Met een score van +45 behaalt DSW

•

Cijfer 7 of 8? Je krijgt 0 punten.

Om hiervoor aandacht te vragen, schreef

een zeldzaam hoge score.

•

Cijfer 6 of lager? Je krijgt 1 punt aftrek per procent.

DSW in 2018 een open brief aan de minister

DSW wil alle verzekerden bedanken voor deze mooie

(dsw.nl/openbrief) Daarin lieten we zien dat

beoordeling. We doen er vanzelfsprekend alles aan om

er mogelijkheden zijn om de kosten eerlijker

dat zo te houden!

te verdelen. Om zelf het goede voorbeeld te
geven, verlaagden wij het eigen risico met een
symbolisch bedrag van € 10: het tientje van DSW.
Vandaar dat het eigen risico alleen bij DSW geen
€ 385, maar € 375 is.

Het eigen risico in
termijnen
In één keer uw volledige eigen risico moeten

Bedankt voor
uw vertrouwen!

Cijfer

Percentage

Punten

9 - 10

49%

+ 49

7-8

47%

0

6 of lager

4%

-4

DSW-score

+ 45

Een overzichtelijke
aanvullende verzekering

betalen, dat komt eigenlijk nooit goed uit. Ruim
87.000 DSW-klanten hebben daar geen last

Niet alle zorg is opgenomen in de basisverzekering.

meer van. Zij betalen het eigen risico bij DSW in

Wanneer u bijvoorbeeld regelmatig naar de tandarts

tien gelijke termijn van € 37,50 per maand.

gaat voor controle of onder behandeling bent bij een

•

Tandarts inclusief;

fysiotherapeut, kan een aanvullende verzekering een

•

Ruime vergoeding voor fysiotherapie;

uitkomst zijn.

•

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd;

•

Altijd geaccepteerd, ongeacht leeftijd of

Maakt u niet alles op? Het teveel betaalde krijgt
u terug. Voorkom verrassingen en geef aan dat u

Bij DSW houden we het heel simpel. Overzichtelijke

uw eigen risico gespreid wilt betalen.

De voordelen van de AV-Standaard en AV-Top:

gezondheid.

pakketten voor een redelijke prijs. Ga naar dsw.nl/
keuzewijzer en kijk welk pakket het beste bij u past.
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www.dsw.nl

(010) 2 466 466

Bekijk alle vergoedingen en prijzen op dsw.nl/av.

(06) 223 839 06

‘Ik zit nog bij een
ander. Waarom zou
ik overstappen naar
DSW?’

Alles zelf regelen in de
MijnDSW-app
Een foto maken van je tandartsrekening en al twee
dagen later je geld op je rekening teruggestort krijgen!
De MijnDSW-app valt in de smaak bij klanten en dat is
niet voor niks. De app heeft steeds meer functies: post

Die vraag stelde Sebastiaan ons op Facebook. Onze

lezen, declaraties inzien, eigen risico stand inzien. Je

verzekerden op Facebook gaven hem antwoord. Een

zorgpas vergeten in het ziekenhuis? Met je telefoon heb
je al deze zaken gewoon bij de hand. Nog vragen? Stel ze
via Whatsapp. Handig!

Collectief
verzekerd?

greep uit de talloze reacties:

Uw korting is vaak ‘nep’

Edith Omdat ze een goede verzekering zijn.
Maar vooral omdat ze meer dan een verzekering
zijn. Kritisch t.a.v. de politiek, geen geld stoppen

Iedereen vindt het leuk om korting te krijgen.

in dingen die niet nodig zijn. Vanuit de patiënt

Korting geeft je het gevoel dat je goed zit en

denken.

dat je nergens meer naar om hoeft te kijken.
Zorgverzekeraars spelen daar met hun marketing
handig op in en geven royaal ‘kortingen’ weg aan

Alie Omdat ze, zonder eerst te scannen,

de vele collectiviteiten waarbij je je kunt aansluiten.

iedereen aannemen, wat je ook mankeert.

Als je de premies met elkaar gaat vergelijken, blijkt

Omdat deze verzekering nog het meest lijkt op

het voordeel er helemaal niet te zijn.

een eerlijk ziekenfonds! Waar mensen gelijk zijn,
en met respect behandeld worden.

Sigaar uit eigen doos

Als u liever ‘bept’
dan appt

Om korting te kunnen geven worden premies
eerst

hoger

dan

noodzakelijk

vastgesteld.

Bianca De enige kleine zorgverzekeraar die

Vervolgens wordt die opslag als zogenaamde

alleen overeind staat. Geen mega fusies ten

korting weer weggeven. Zo kan gemakkelijk

koste van personeel of verzekerden!

onzichtbaar blijven dat de korting die u denkt te
Bij DSW begrijpen we dat niet iedereen blij wordt van

hebben, eigenlijk een sigaar uit eigen doos is.

digitale mogelijkheden. Belt u liever? Dan krijgt u geen
keuzemenu, maar échte mensen aan de telefoon.

Marcel Goudeerlijke en hele duidelijke visie en
Duurder uit dan bij DSW

zorg voor haar klanten. Geweldige prijs waarin

Quirijn Visser (31) uit Rotterdam was ervan

heel veel wordt gedekt. Top voorwaarden en al

Ook kunt u nog altijd langskomen bij één van onze

overtuigd dat hij een goede deal had. Hij was al

jaren een tevreden klant...

loketten, want in bereikbaarheid zijn we graag van alle

klaar met studeren, maar kreeg nog altijd 10%

tijden.

korting op de basisverzekering in een collectiviteit

Vergelijkingssites niet
onafhankelijk
Veel mensen vragen ons waarom we niet voorkomen

via de Landelijke Studentenvereniging (LSV).

Wimke Ik hou wel van eigenzinnigheid. Dat

Toen hij de check deed, bleek dat hij met dat

stille protest van DSW om eigen risico 10 euro

studentencollectief 36 euro per jaar duurder uit

lager te laten zijn... én vrije artsenkeuze!

was dan hij bij DSW zou zijn. Quirijn stapt over!

Quirijn:
‘Studentencollectief
goedkoper? Niet
dus!’

Cynthia Ik kan iedereen aanraden om over
te stappen naar DSW. Dsw is een eerlijke
verzekeringsmaatschappij. Een paar jaar terug
hielden ze over en kregen alle verzekerden geld
terug! Welke verzekeraar doet dat nou?

op vergelijkingssites. Daar kunnen we kort over zijn: wij

Robin Heel veel is erg fijn aan DSW! Ik zit

betalen ze niet. Die ‘onafhankelijke’ vergelijkingssites

vanwege mijn moeder bij DSW en heb nooit

krijgen zo’n 50 tot 100 euro voor elke verzekerde die

gedacht aan overstappen! Als ik alle verhalen

via hen overstapt. Dat is geld dat uw zorgverzekeraar

Minister Bruins wil dat er een eind komt

om me heen hoor van andere verzekeraars.. nou

betaalt en dat daarmee niet aan de zorg besteed kan

aan deze fictieve korting, die vooral als

dan ga ik nooit weg bij DSW!!

worden. DSW doet daar niet aan mee. Om die reden zal

marketinginstrument wordt gebruikt. Hij

DSW dan ook bijna nooit als ‘beste keuze’ op die sites

verlaagt de maximale collectieve korting

naar voren komen. Aan DSW is immers geen cent te

vanaf 2020 naar vijf procent. Een goede

Heidi Wij zitten al 20 jaar bij DSW en zijn hier

verdienen.

zaak, maar wat DSW betreft is vijf procent

tevreden over, wordt goed geholpen als je belt

nog steeds te veel. Chris Oomen: ‘Als je

met vragen, en een goede verzekering met lage

In onderzoeken die wél onafhankelijk zijn, zoals de

vaststelt dat die korting nep is, is die ook

tarieven goede zorg en je mag bij elk ziekenhuis

Klantenmonitor Zorgverzekeringen®, komt DSW al jaren

nep als het vijf procent is.’

waar je wilt.. En daarbij is Chris Oomen die het

als beste zorgverzekeraar uit de bus. Daar zijn we trots

voor de gewone mens opneemt met de zorg en

op!

is hij niet zoals de andere zorgverzekeraars!

DSW Zorgverzekeraar

@DSW_Zorg

DSW_Zorg
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Zorgverleners aan het woord

Foto: Phil Nijhuis

Manon van Rijn (41),
huisarts

Jan van der Burg (61),
tandarts

Jaap van den Heuvel (63),
directeur Rode Kruis Ziekenhuis
te Beverwijk

‘Wij hebben als tandartsen altijd heel goed contact

‘DSW heeft zijn zaken op orde en timmert aan de weg.

huisartsenpraktijk heeft DSW mij ondersteund.

met DSW. Zo is er al decennialang twee keer per jaar

Het allermooiste vind ik dat DSW heel goed weet wat

We hebben een prettige samenwerking en ik word

een overleg, wat voor beide partijen heel prettig is. Dan

er speelt in de zorg en daardoor ook weet wat er moet

goed gehoord. Ze zijn erg coulant en er is een goed

bespreken we onder andere wat wij in het aanvullende

gebeuren. DSW kan echt iets betekenen. Zij hebben er

contact met een vaste contactpersoon die weet wat de

pakket zouden willen zien, voor de patiënt. Omdat

bijvoorbeeld voor gezorgd dat huisartsen in de regio op

problemen zijn in huisartsenpraktijken.

DSW een kleine zorgverzekeraar is, is de benadering

een andere manier betaald worden. Daardoor hebben

Wij hopen deze samenwerking de komende jaren voort

persoonlijker. Van patiënten horen we ook dat zij

zij minder administratie en hoeven zij niet allerlei extra

te zetten en verder te groeien met onze praktijk.’

tevreden zijn over het contact met DSW, als dat op een

dingen te doen om hun geld te krijgen. Ze worden

gegeven moment nodig is. Ik denk dat wij zo’n goede

gewoon beloond door goede zorg te leveren. Dat vind

verstandhouding hebben omdat we beide goede zorg

ik fantastisch: dat de verzekeraar daar het voortouw in

voor de patiënt nastreven.’

neemt. Je ziet nu in Nederland dat iedereen tegen dat

‘Als

startende

praktijkhouder

van

een

nieuwe

financieringssysteem aanloopt, maar dat er maar heel
weinig verzekeraars op een goede, opbouwende manier
mee omgaan. Er staan nu heel veel mooie ziekenhuizen
in Nederland maar die zijn bijna allemaal te groot en te

Fysiotherapeuten:

duur. Hiervoor was ik ziekenhuisdirecteur in Delft. Daar

‘DSW hanteert menselijke maat’

zijn we vooraf met DSW gaan praten en daar staat nu
een heel mooi ziekenhuis, dat niet te groot en te duur is.’

Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is blij met DSW omdat fysiotherapeuten door DSW
niet worden gedwongen aan allerlei overbodige administratieve verplichtingen te voldoen. Het KNGF
schrijft: “DSW staat bekend als de zorgverzekeraar die de menselijke maat hanteert met lage premies, goede
dekkingen en een eenzijdig verlaagd eigen risico”.
DSW vindt dat zorgverzekeraars meer vertrouwen moeten hebben in de zorgprofessionals die zich dag in
dag uit voor goede zorg inzetten. Vorig jaar riep DSW in een paginagrote advertentie in de dagbladen op tot
meer vertrouwen en minder administratie in de zorg.

Win een fiets

Vergelijk ons gerust
met uw huidige
zorgverzekeraar
en kies de beste!

Doe mee op onze Facebookpagina of stuur uw
reactie naar:

voor een ander!

DSW Zorgverzekeraar
O.v.v.: Winactie

We delen met z’n allen de rekening van de zorgkosten. Dat vraagt iets van ons allemaal. Alleen als iedereen
bereid blijft voor elkaar te betalen, blijft goede zorg voor iedereen beschikbaar en bereikbaar. Of je nu jong,
oud, ziek, gezond, arm of rijk bent. We moeten het elkaar gunnen.

‘s-Gravelandseweg 555
3119 XT Schiedam
Meedoen kan t/m 7 januari 2019. Stuur uw naam,
adresgegevens en uw telefoonnummer mee.

Wie gunt u een nieuwe fiets en waarom?
Laat het ons weten en wie weet gaat u diegene, samen met ons, blij maken met een splinternieuwe fiets.

Als uw inzending gekozen wordt, wordt u daarover
op maandag 14 januari 2019 geïnformeerd.
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www.dsw.nl

(010) 2 466 466

(06) 223 839 06

DSW stelt het belang van

de gezondheidszorg
boven het eigen belang

» daarom is dsw meer belangenbehartiger dan verzekeraar
DSW laat in het belang van de zorg altijd een eigen geluid horen, dat vaak indruist tegen de
standpunten van de branchevereniging.

» daarom betalen wij geen cent aan vergelijkingssites
Premiegeld is voor zorg bedoeld, niet voor vergelijkingssites.

» daarom zijn wij zuinig met premiegeld
Een kantoorpaleis met marmeren vloeren vindt u bij ons niet. Dat geld besteden we liever aan
de zorg.

» daarom hebben wij maar één polis en één premie
De basisverzekering is voor iedereen gelijk, daarom hebben wij genoeg aan één polis en één premie.
Een korting is uiteindelijk een sigaar uit eigen doos.

» daarom strijden wij voor het behoud van de vrije artsenkeuze
DSW heeft zich, met succes, als enige zorgverzekeraar ingezet voor het behoud van de vrije artsenkeuze.

» daarom is iedereen een beetje dsw verzekerd
Goede zorg in een eerlijk systeem is ook in het belang van de 17 miljoen Nederlanders die niet bij DSW
verzekerd zijn.

Liever principieel dan commercieel
(010) 2 466 466

DSW Zorgverzekeraar

(06) 223 839 06

@DSW_Zorg

www.dsw.nl

DSW_Zorg

