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Havenkraan Tata Steel 
gearriveerd in IJmuiden

Slecht weer op zee zorgde voor 
behoorlijk wat vertraging. Ruim 
een week later dan aanvankelijk 

de bedoeling was, staat de ha-
venkraan nu bijna op zijn plaats. 
Het zal nog ongeveer twee maan-

den duren voordat de kraan ge-
heel operationeel is. Gemiddeld 
leggen bij Tata Steel ruim twee 
schepen per week aan om grond-
sto�en te brengen voor de staal-
productie. De nieuwe kraan is 
straks in staat om 3000 ton per 
uur te kunnen verwerken. (Foto: 
Erik Baalbergen)

IJmuiden - Een niet alledaags tafereel zondagmiddag in de haven 
van IJmuiden. Even voor 16.00 uur voer een ponton met daarop 
een immense havenkraan tussen de pieren door. Gefabriceerd in 
Polen, vanaf daar via Denemarken nu in Nederland aangekomen. 
De kraan zal in de komende weken zijn de�nitieve plek innemen.

Door verkoop ansichtkaarten ‘De groeten uit Santpoort’

2145 euro voor De Heideberg

Santpoort heeft veel mooie plek-
jes en Yvonne van den Ende kent 
ze op haar duimpje. Ze mag 
graag door het dorp en de om-
geving wandelen en hangt daar-
bij regelmatig haar fotocamera 
om haar nek. Toen ze vervolgens 
bij toeval stuitte op een app, 
waarmee je een ansichtkaart 
kunt maken met een collage van 
je eigen foto’s, ging ze daarmee 
aan de slag. Het resultaat plaats-
te ze op Facebook. Dat leverde 
veel leuke reacties op. Toen was 
het idee snel geboren. Een se-
rie echte ansichtkaarten moest 
er komen, met ‘Groeten uit Sant-
poort’ erop. Ze stapte bij Kopie-
Druk Santpoort naar binnen en 
daar werd het idee direct om-
armd. Om het echt goed te doen, 

besloot André Mes van de druk-
kerij om het ontwerp opnieuw 
op te zetten, met de originele fo-
to’s als basis. Hij legt uit: ,,Door 
een app te gebruiken, gaat de 
kwaliteit van de foto’s achter-
uit. Met de originele foto’s kon ik 
een beter resultaat krijgen in een 
strakke lay-out.’’ Zo werden tien 
verschillende kaarten gemaakt. 
Daarop staan foto’s van beken-
de locaties, zoals ’t Mosterdzaad-
je, korenmolen De Zandhaas en 
het standbeeld De Draver op de 
Hoofdstraat. Ook veel foto’s van 
de natuur in Santpoort kwamen 
in aanmerking voor plaatsing. 
Meer dan tweehonderd setjes 
kaarten vonden hun weg naar de 
inwoners van Santpoort. Ze gin-
gen voor tien euro per set van 

Santpoort - Wandelend door Santpoort bedacht Yvonne van den 
Ende dat het wel een leuk idee zou zijn om ansichtkaarten met fo-
to’s van het dorp te maken. De meest authentieke en herkenba-
re plekjes van Santpoort wilde ze op die manier bijeen brengen. 
Het leidde tot een mooi project, waarvan de opbrengst naar hos-
pice De Heideberg is gegaan. Vorige week woensdag bracht Yvon-
ne samen met André Mes van Kopie-Druk Santpoort een bezoek 
aan het hospicehuis om een bedrag van 2145 euro te overhandi-
gen aan coördinator Annemiek de Winter.

Van links naar rechts: Jan Bakker (voorzitter De Heideberg), André Mes (Kopie-Druk Santpoort), Yvonne van 
den Ende (initiatiefnemer ansichtkaarten) en Annemiek de Winter (coördinator De Heideberg). (Foto: Bos Me-
dia Services)
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de hand, sommige kopers ga-
ven zelfs wat extra omdat de op-
brengst naar hospice De Heide-
berg zou gaan

Lees verder op pagina 8.
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Zalmfi let
Pak 4 stuks. Circa 500 gram

  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice. 

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. 

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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Brantjes Velsen

Benieuwd wat uw woning waard is?
Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot. 

Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op 

de woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt ‘droog kookte’. Zo lang er nog veel zoekers zijn, 

verwachten we niet dat de prijzen van woningen zullen dalen. Hier kunt u uw voordeel mee doen!

Wij zijn u graag van dienst bij de verkoop van uw woning of de aankoop van uw nieuwe woning. We beginnen met een 

mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.

VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER 828, 

1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.

LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE 

VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.
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Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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Wij zijn op zoek 
naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Voor Santpoort-Zuid

D E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N T
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De vergadering van het Wijkteam Velser-
broek was dit keer niet in een vergaderzaal, 
maar in een wijk. Een paar dagen voor World 
Cleanup Day ging wijkteam Velserbroek sa-
men met wethouder Floor Bal, Velserbroek in 
om zwerfvuil op te ruimen. Rond Tarweland, 
langs de sloten en paden ruimde ze coronap-

roef zwerfafval op. De bewoners reageerden 
enthousiast op de opruimactie.  Een succes-
volle middag die volgend voorjaar wordt her-
haald, dan samen met inwoners van Velser-
broek. Opruimen kan natuurlijk het jaar, ziet 
u zwerfvuil op straat ruim  het op zo zorgen 
we samen voor een schone wijk.

Filmen in Velsen
Regelmatig is de gemeente Velsen het de-
cor voor opnames voor verschillende se-
ries en fi lms. Misschien weet je wel dat er 
scènes van Goede Tijden Slechte Tijden in 
Velsen-Zuid worden opgenomen. Of heb 
je  woonkernen in Velsen al eens voorbij 
zien komen in o.a.  Penoza, Moordvrou-
wen, Binnenste Buiten, 7 Kleine Crimine-
len en zelfs in Flikken Maastricht.

Voor het maken van deze series/fi lms wordt 
op de set gebruik gemaakt van verschillende 
voorwerpen (rekwisieten) en special e� ects. 
Denk dan aan wapens, uniformen, overheids-
voertuigen, sirenes en/of zwaailichten, vuur-
werk, vliegtuigen of (mini) camera, helikop-
ter etc.

Hoe herken je een set voor fi lm of serie?
De fi lmset wordt meestal afgezet met een 
dranghek of lint en er staan ook verkeersrege-
laars. Voordat er fi lmopnames gemaakt kun-
nen worden, moet de maker een melding doen 
of een vergunning aanvragen. Deze maakt de 
gemeente bekend op www.o�  cielebekendma-
kingen.nl . Ook geeft de gemeente aan de meld-
kamer van de politie door waar en wanneer er 
opnames zijn .  
 De producent van fi lmopnames probeert de op-
name  altijd zo echt mogelijk neer te zetten. Het 
kan dus gebeuren dat je in een bepaalde  woon-
kern in Velsen  verschillende rekwisieten en 
special e� ects ziet. Twijfel je erover wat je daar 
ziet, neem dan contact op met de politie of de 
gemeente Velsen, zij kunnen je laten weten of 
op die locatie fi lmopnames gemaakt worden. 
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Wijkteam ruimte zwerfvuil op

Lekker plo� end op de bank even scrol-
len door je telefoon. Je hebt een beetje 
trek. Wordt het een zakje chips of een ap-
pel? Op die bank kun je niet blijven zit-
ten, want zowel de appelschil als de lege 
chipskoker belanden in de afvalbak. Al-
leen in welke? Je opent de HVC afval-
app, maakt een foto van het product en je 
hebt je antwoord. HVC wil afval scheiden 
steeds makkelijker maken. Samen met in-
woners kunnen we ervoor zorgen dat het 
meeste afval hergebruikt wordt.  
  
Barcode scannen of afval fotograferen
Onze afvalwijzer is uitgebreid met twee 
nieuwe mogelijkheden. Vanaf nu kun 
je foto’s maken van je afval of de barco-
de scannen. Hoe werkt het? Heel sim-
pel. Maak een foto van een product of scan 
de barcode. Je krijgt daarna meteen ad-
vies in welke bak of container het hoort.

De app leert van de gebruikers
De nieuwe functionaliteiten van de afvalwij-
zer zijn sinds juni online. In de database zit-
ten nu 1,5 miljoen barcodes op basis van in-
put van huidige gebruikers die de app hebben 
getest. Tien procent van de barcodes zijn in-
middels gevalideerd. Dat betekent dat ze ge-
koppeld worden aan een bestaand product. 
Ook het herkennen van foto’s gaat goed. 

Zo’n 75 procent van alle gefotografeerde pro-
ducten wordt op de juiste manier herkend. 
De barcodescanner en fotografeer mogelijk-
heid zijn vooral geschikt voor de dagelijkse 
boodschappen. Uiteraard kan je ook nog ge-
woon het invulveld blijven gebruiken om een 
product te zoeken.

En de chipskoker? Die hoort in de restafval-
bak.

Waar hoort nou die chipskoker?

scan de 
barcode en 
zie in welke 
bak je afval hoort.

nu in de HVC 
afval-app

download de HVC afval-app.

Na een lange herstelperiode worden maan-
dagochtend  28 september de uurwerken 
van de toren van het gemeentehuis terugge-
plaatst. Op  3 juni vertrokken ze op een grote 
kraanwagen naar  de Koninklijke Eijsbouts 

Klokkengieterij in Asten voor restauratie.  
Vanaf volgende week hangt er (als het weer 
het toelaat) ‘kwalitijd’ en blinken de met 
bladgoud vergulde uurwerken in het najaars-
zonnetje.  

Uurwerken worden teruggeplaatst
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In opdracht van de gemeente Velsen 
voert KWS in het weekend van 2/3/4 ok-
tober asfaltonderhoud uit bij het knoop-
punt A22 – N197 en de Lijndenweg.
  
Deze werkzaamheden starten op vrij-
dag avond 2 okt om 20.00 uur en naar ver-
wachting zijn de werkzaamheden op zon-
dag middag 4 okt om 16.00 uur klaar. Als de 
werkzaamheden door slecht weer of ande-
re beperkingen niet kunnen doorgaan, ver-
plaatst KWS de werkzaamheden.  
In onderstaande tekening ziet u de locaties 
waar onderhoud (groene markeringen) zal 
plaatsvinden en de hoe het verkeer wordt 
omgeleid.
  
A. de afrit 2 (vanuit tunnel naar Beverwijk) + 
aanliggende rijstrook op de velsertraverse (1 
rijstrook beschikbaar)
B. kruising van de afrit A22 Beverwijk (van-
af Alkmaar gezien) en de Toerit A22 vanuit 

Beverwijk naar Haarlem
C. kruising Lijndenweg-Velsertraverse.

Wat houd dat voor u in:
De aansluiting van de Lijndenweg met de vel-
sertraverse is in 2 richtingen afgesloten. Om 
het achterliggende bedrijventerrein terrein 
te ontsluiten, wordt gebruik gemaakt van de 
route Rietlanden en Zuiderkade.
Door de afsluiting C is het niet mogelijk om 
direct vanaf de velsertraverse richting de 
tunnel te rijden, verkeer zal na het viaduct 
worden doorgestuurd naar de rotonde N197 
met de Zeestraat waar u kunt keren en uw 
weg richting de tunnel kunt vervolgen. 
Verkeer richting Amsterdam raden we aan 
om via de A22 richting Alkmaar over de ca-
lamiteitenboog de A9 richting Amsterdam op 
te draaien.
KFC en Burgerking  blijven  tijdens de werk-
zaamheden bereikbaar.
KWS probeert  de overlast te beperken.

KWS onderhoud Velsertraverse

BESPROKEN IN DE SESSIES
Lokale steun Kenter Jeugdhulp
Kenter Jeugdhulp is de grootste aanbieder van 
jeugdzorg in deze regio. Sinds 2018 zijn er fi nan-
ciële problemen bij Kenter. Dit vormt een gevaar 
voor de organisatie en daarmee voor de zorg die 
Kenter levert aan onze jeugd. Daarom ligt er een 
voorstel om éénmalig extra steun te geven van-
uit de gemeente Velsen. 
De raadsleden begrijpen dat de steun nodig is.  
Daarbij vinden raadsleden het vooral belangrijk 
dat de kinderen de zorg krijgen die zij nodig heb-
ben.. De raadsleden vinden het wel een risico 
dat het slechts een korte termijn oplossing is. De 
wethouder geeft aan dat hij in de toekomst vaker 
de raad zal informeren over de stand van zaken. 
Dit onderwerp is geagendeerd voor de raadsver-
gadering op 24 september.

Kosten HVC en de milieustraat
Tijdens de behandeling van de jaarrekening 
2019 werd duidelijk dat de kosten van huishou-
delijk afval fors hoger uitvallen. Met een motie 
heeft de raad in juni het college verzocht om een 
plan van aanpak op te stellen om de kosten voor 
de milieustraat beter in de hand te kunnen hou-
den. Op deze avond kregen de raadsleden een 
presentatie en ruimte om vragen te stellen. Bin-
nenkort komt er ook nog een sessie over het wel 
of niet invoeren van recycletarieven. 

Integraal Onderwijs Huisvestingsplan
Er moet een nieuw Masterplan onderwijshuis-

vesting voor alle schoolgebouwen en gymzalen 
worden gemaakt. Dit doet de gemeente door het 
opstellen van een Integraal Onderwijs Huisves-
tingsplan (IOHP). Tijdens deze avond zijn de 
raadsleden in gesprek gegaan met de schoolbe-
sturen. Er zijn onder meer vragen gesteld over 
het belang van een gezond binnenklimaat op 
scholen, de rol van scholen als ‘Huis van de wijk’ 
en het op een goede manier aansluiten op het 
plan voor maatschappelijk vastgoed. Het nieuwe 
plan wordt eind dit jaar verwacht. 

BRAK/PVM
Tijdens de raadsvergadering in juni vroeg het 
college de raad om € 60.000 beschikbaar te stel-
len voor het door ontwikkelen van de samen-
werking van BRAK! en PVM in 2020. De raad 
amendeerde dit besluit en stelde €30.000 direct 
beschikbaar. Voordat de gemeenteraad de rest 
van het geldbedrag beschikbaar stelt wil hij eerst 
overtuigd worden dat het beschikbaar stellen 
van nog een extra budget voor BRAK! wel nodig 
is. In deze sessie waren er diverse insprekers en 
een presentatie van de directeur van BRAK! /
Pieter Vermeulen Museum. De tijd bleek echter 
te beperkt om alle vragen te stellen en de inbreng 
te geven. Het voorstel voor de extra € 30.000,- is 
geagendeerd als debatstuk voor de raadsverga-
dering van 24 september.. Over het “go or no go” 
moment heeft de Raad een extra sessie aange-
vraagd. 

Armoedevisie 2020-2024
Met de huidige aanpak voor armoede en schul-
den worden onvoldoende resultaten behaald. 
Daarom is een nieuwe aanpak uitgewerkt, dat 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Alle 
aanwezige raads- en steunfractieleden gaven 
aan positief te zijn over deze visie op armoede. 
Wel waren er een aantal kritische opmerkingen. 
Zo plaatsten een aantal raadsleden vraagtekens 
bij de uitbreiding van personeel, mede vanwege 
de huidige crisis. Ook werd het aannemen van 
een armoederegisseur aan de kaak gesteld. Tot 
slot werd verzocht om enige vaart te maken met 
het voorgenomen onderzoek naar onder meer de 
uitstroompremie. Dit onderwerp is geagendeerd 
voor de raadsvergadering op 24 september. 

Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwou-
de Park
Het algemeen bestuur van het recreatieschap 
Spaarnwoude heeft de Visie Spaarnwoude Park 
2040 vastgesteld.
Tegelijkertijd is er een uitvoeringsprogramma 
opgesteld waarin de visie wordt vertaald naar 
acties en projecten voor de komende jaren. Er 
zijn verschillende vragen gesteld over het pro-
gramma en er zijn wijzigingen besproken die 
door de gemeenteraad bij het recreatieschap via 
de zienswijze ingediend kunnen worden. Dit on-
derwerp is geagendeerd voor de raadsvergade-
ring op 24 september.

POLITIEKE VERSCHUIVINGEN

Bij de sessies kunt u inspreken, dit kan alleen digitaal. Mocht u willen inspreken, meldt dit dan via gri�  e@velsen.nl

Raadslid Peter Stam 
van de éénmansfractie 
Fractie Peter Stam sluit 
zich aan bij de fractie van 
LGV.  LGV heeft daardoor 
vanaf komende maand 5 
zetels in de gemeenteraad 
van Velsen. 

CDA Raadslid Robert te Beest gaat de gemeen-
teraad van Velsen verlaten omdat hij beoogd wet-
houder is in de gemeente Alkmaar. Zijn plek wordt 
ingenomen door huidig steunfractielid Gideon 
Nijemanting. 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len 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 kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o¬  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Berich-
ten over uw buurt) op 24-09-2020
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsvergun-
ning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 12 september tot en met 18 sep-

tember 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 47, vervangen kozijnen (voorzijde) 
(12/09/2020) 96017-2020
Rijnstraat 77, plaatsen dakopbouw (15/09/2020) 

96953-2020
Halkade 3, veranderen 1e verdieping (14 naar 16 
kamers) (16/09/2020) 97614-2020

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 193, plaatsen dakopbouw 
(14/09/2020) 96393-2020
Overbildtweg 35, plaatsen dakkapel (zijgevel) 
(14/09/2020) 96570-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen informatiebord 
op gevel (17/09/2020) 97659-2020 (Gemeente-
lijk monument)
Duin- en Kruidbergerweg 4, kappen boom 
(17/09/2020) 98024-2020

Velserbroek
Swoerkamp 14, veranderen schuur 
(12/09/2020) 96023-2020
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Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Kennemerplein 21, plaatsen hekwerk 
(15/09/2020) 81918-2020
Dirk Hartoghstraat 56, plaatsen  dakopbouw 
(15/09/2020) 73360-2020
Wijk aan Zeeërweg 90, realiseren van een 
dakopbouw (17/09/2020) 53871-2020

Berkenstraat 31, plaatsen dakopbouw 
(17/09/2020) 86232-2020

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 388, plaatsen geneesmiddelen 
automaat (15/09/2020) 83902-2020
in Van den Bergh Van Eysingaplantsoen 1, 
kappen boom (15/09/2020) 90450-2020

Santpoort-Noord
Overbildtweg 35, plaatsen dakkapel (zijgevel) 
(17/09/2020) 96570-2020
Groenelaantje 6-0008/0023, bouwen tuin-
huis (17/09/2020) 87871-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 28, legaliseren interne 
constructieverandering (doorbraak en nieu-
we begane grond vloer) (15/09/2020) 91823-
2020

Velserbroek
Dammersboog 170, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (17/09/2020) 97339-2020 

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

IJmuiden
Velserduinweg 338-9000, tijdelijk (tot en met 
december 2020) plaatsen van een afvoerpijp 
(15/09/2020) 68358-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning buiten behandeling gesteld 

voor: 
IJmuiden
Kanaalstraat 31A, legaliseren splitsen  boven-
woning in 2 woningen (17/09/2020) 63813-
2020

Verleende onthe�  ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een onthef-
fi ng verleend voor: 

Velsen
A22, Velser Traverse (N197), vervangen as-
faltdeklagen en tussenlagen, van 2 oktober 
2020 20:00 uur  tot 4 oktober 2020 06:00 uur. 
(17/09/2020) 93938-2020

Verleende fi lmvergunningen APV arti-
kel 2:7 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben fi lmvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
“The Spectacular”, tijden en locaties:
21 september 2020 (08:00 tot 18:00 uur) Hal-
kade / Seinpostweg
22 september 2020 (08:00 tot 18:00 uur) 3e 
Industriedwarsstraat, Industriestraat
23 september 2020 (11:00 tot 21:00 uur) Mid-
denhavenstraat 20
24 september 2020 (10:30 tot 20:30 uur) Fe-
lison Cruise Terminal (Cruiseboulevard 10) 
95366-2020

“Luizenmoeder de Film”, op 9 of 10 oktober 
2020 van 07:00 tot 19:00 uur en 30 septem-

ber of 1 oktober van 7:00 tot 19:00 uur, locatie 
Ichtuskerk en grasveld voor de kerk, Snellius-
straat 40 (14/08/2020) 84608-2020

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit 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 al-
leen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 
IJmuiden
“Unimogs en groter”, van 16 oktober 2020 
13:00 uur t/m 18 oktober 2020 16:00 uur, lo-
catie: Kennemerstrand 178 (30/03/2020) 
34541-2020

Besluiten

Broekerpoort 1 t/m 72, bouwen 72 appartemen-
ten (14/09/2020) 96165-2020
Dammersboog 170, plaatsen dakkapel (achter-
zijde) (16/09/2020) 97339-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 

een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 183, splitsen boven-
woning naar 2 appartementen (17/09/2020) 
77928-2020

Santpoort-Noord
Valckenhoefl aan 3, vergroten balkon (achterzij-

de) (15/09/2020) 76876-2020  

Velserbroek
Galle Promenade 2-36, uitbreiden van winkelu-
nits (voor- en achterzijde) (17/09/2020) 77788-
2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

•  een van de negen parkeerplaatsen in de 
rij aan de noordwestzijde van Plein 1945 
te IJmuiden te reserveren door middel 
van het plaatsen van het bord E4 zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 
en een onderbord met tekst “Uitsluitend 
toezicht & handhaving”.

•  om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
voertuigen door middel van het plaat-
sen van borden E4, zoals bedoeld in bij-
lage I van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990, met onderbor-
den  met de tekst ‘alleen om elektrische 
voertuigen op te laden’ en onderborden 
OB504. De 6 parkeerplaatsen zijn gelijk 
verdeeld over 3 locaties:

1.  De Kriemhildestraat te Driehuis, ter 

hoogte van de kruising met de Waterlool-
aan;

2.  De Frans Netscherlaan te Santpoort 
Noord, halverwege de straat, aan de zijde 
van de school.

3.  Het Snippenbos te IJmuiden, op het par-
keerterrein aan het begin van de straat.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 

van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale 
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregelen

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen maakt bekend dat zij op 25 
augustus 2020 hebben besloten;

De “Beleidsregels Wet Bibob Velsen 2020” vast 
te stellen;
De “Bibobbeleidsregels gemeente Velsen 
2015”in te trekken;

De besluiten onder 1 en 2 daags na bekendma-
king in werking te laten treden.
Ter inzage
De volledige beleidsregels kunt u vinden op 

www.o©  cielebekendmakingen.nl (externe 
link) of via www.velsen.nl/actueel/bekendma-
kingen. Tevens wordt het beleid gepubliceerd 
op www.overheid.nl. 

Bekendmaking Wet Bibob 

De gemeenteraad heeft in haar vergade-
ring van 24 september 2020 de eerste wij-
ziging van de Verordening Beeldkwali-
teitsfonds Havengebied IJmuiden 2020 
vastgesteld. De tekst van de Verordening 
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmui-
den 2020-2022 is bekendgemaakt via het 

elektronisch gemeenteblad en is opgeno-
men in de landelijke regelingenbank via 
www.overheid.nl.

Inwerkingtreding
De Verordening Beeldkwaliteitsfonds Haven-
gebied IJmuiden 2020-2022 treedt in werking 

op de dag na bekendmaking.
Het Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmui-
den 2020-2022 is fi nancieel mogelijk gemaakt 
door de provincie Noord-Holland.

 

Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 
2020-2022
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Met ingang van vrijdag 25 september 2020 
liggen, in overeenstemming met het bepaal-
de in artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening, 
voor zes weken het op 24 juni 2020 gewij-
zigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Breder-
oodseweg 41’ en de gewijzigde omgevings-
vergunning, kenmerk 15166-2016, ter inzage 
op het gemeentehuis aan het Dudokplein 1 
te IJmuiden. De stukken kunnen daar tij-
dens openingsuren worden ingezien. De be-
stemmingsplanstukken zijn tevens op www.
ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen onder 
identifi catienummer: NL.IMRO.0453.BP-
0602BREDEROODSE1-R002.

Toelichting op de aanpassing van het bestem-
mingsplan en de omgevingsvergunning
Het bestemmingsplan “Brederoodseweg 41” 
maakt de bouw van drie woningen mogelijk 
op de Brederoodseweg 41 A- C in Santpoort-
Zuid. De op 9 juli 2019 verleende omgevings-
vergunning heeft betrekking op de bouw van 
twee woningen aldaar (kavel A en C).
Na de vaststelling van het bestemmingsplan 
op 22 mei 2019 door de gemeenteraad deed 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State op 29 mei 2019 uitspraak inzake het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uit-
spraak maakte het nodig om de besluitvor-
ming voor het project Brederoodseweg 41 aan 
te passen.

Nader onderzoek door een gespecialiseerd 
bureau leidde tot een drietal benodigde wij-
zigingen in het project: (grotendeels) bouwen 
met elektrische machines, de woningen voor-
zien van een “all-electric” systeem en gefa-
seerd bouwen van de woningen. Hiertoe zijn 
ondergeschikte aanpassingen aangebracht in 
het bestemmingsplan Brederoodseweg 41 en 
in de voor kavel A en C van het project ver-
leende omgevingsvergunning. Een volledig 
overzicht van de aanpassingen van het be-
stemmingsplan is opgenomen in het besluit 
van de gemeenteraad tot wijziging van het 
bestemmingsplan Brederoodseweg 41. Kort-
heidshalve verwijzen wij hiernaar.

Coördinatie en beroep
Artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) maakt het mogelijk dat diver-
se procedures gezamenlijk worden doorlo-

pen. De gemeenteraad heeft voor het project 
 “Brederoodseweg 41” het college de mogelijk-
heid gegeven deze gecoördineerde aanpak toe 
te passen (raadsbesluit 24 november 2016). 
Met het coördinatiebesluit vindt bundeling 
van rechtsbescherming plaats, zodat een be-
langhebbende kan volstaan met het indienen 
van één zienswijze/beroep tegen één of meer 
van de gecoördineerde besluiten.

Voorafgaand aan de aanpassing van het be-
stemmingsplan en de omgevingsvergunning 
zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State verschillende beroepen 
ingediend, in behandeling onder procedure-
nummer 201908316/1/R1.

De ingestelde beroepen hebben op grond van 
artikel 6:19 van de Algemene wet bestuurs-
recht van rechtswege mede betrekking op 
wijzigingen in de besluitvorming. De indie-
ners van die beroepen hoeven niet opnieuw 
beroep in te stellen. Wel kunnen zij in de be-
roepsprocedure aanvullende beroepsgron-
den inbrengen tegen de aangebrachte wijzi-
gingen. 

Overige belanghebbenden, die redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij destijds 
geen zienswijzen naar aanleiding van het 
ontwerp bestemmingsplan naar voren heb-
ben gebracht, kunnen gedurende de bovenge-
noemde periode van terinzagelegging van het 
gewijzigde bestemmingsplan en omgevings-
vergunning beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage. 
Het beroep kan uitsluitend betrekking heb-
ben op de wijzigingen in de besluitvorming. 
Het beroepschrift moet worden ondertekend 
en voorzien zijn van naam en adres van de 
indiener(s), de datum, een omschrijving van 
het besluit en een motivering waarom u het 
niet eens bent met de wijzigingen in de be-
sluitvorming. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening in-
dienen bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
Zowel voor het indienen van beroep als voor 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
gri¤  erecht geheven.

Wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning 
Brederoodseweg 41
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Filmtoppers tijdens Velsense
rustdag Nederlands Film Festival

Zondag 27 september, 11.00 
uur:
Julianne Moore op de top-
pen van haar kunnen in ‘Glo-
ria Bell’
Onvergetelijk én Oscar-winna-
res werd zij met haar indrukwek-
kende hoofdrol in ‘Still Alice’. Ju-
lianne Moore trakteert haar 
fans nu op het fraaie �lmavon-
tuur ‘Gloria Bell’. Een levenslus-
tige vijftiger, gescheiden, be-
brild, goedgekleed, saaie kan-
toorbaan. In het leven van haar 
kinderen hangt zij er maar een 
beetje bij. Maar ’s avonds staat 
zij graag op de dansvloer in vrij-
gezellenclubs. En daar breekt de 
zon door als zij Arnold ontmoet. 
Dat levert een amusant, ontroe-
rend en volgens de wereldpers 
zelfs ‘briljant gespeeld’ vrou-

wenportret op.

Zondag 27 september, 14.00 
uur:
Herman Finkers in komische 
�lmhit ‘De Beentjes van Sint-
Hildegard’
Met zijn ruim 600.000 bezoe-
kers is ‘De Beentjes...’ een van de 
grootste Nederlandse �lmhits 
sinds jaren. Heel Nederland ge-
niet van de aandoenlijke Finkers 
die na 35 jaar huwelijksleven be-
sluit het eens over een andere 
boeg te gooien en via een paar 
gekke bokkensprongen pro-
beert meer ruimte voor zichzelf 
te vinden.

Zondag 27 september, 17.00 
uur:
Weemoedige en romantische 

documentaire over Leonard 
Cohen
‘Marianne & Leonard: Words of 
Love’ beleefde zijn Nederland-
se première op het IDFA (Inter-
national Documentary Filmfes-
tival Amsterdam) en laat met 
niet eerder vertoonde beel-
den de hoogte- en dieptepun-
ten van Leonard Cohen’s muzi-
kale loopbaan zien. Plus de mu-
ze die Marianne was. De relatie 
hield geen stand, maar het lief-
desverhaal was levenslang en 
werd bezegeld toen Marianne 
en Leonard drie maanden na el-
kaar stierven. Onder de Cohen-
liefhebbers is de �lm een tedere 
hommage aan een icoon en een 
tijdperk.

Zondag 27 september, 20.00 
uur:
Oscar-winnaar Rami Malek 
overrompelt als onweerstaan-
bare Freddie Mercury
De speel�lm ‘Bohemian Rhap-
sody’ is een ode aan popgroep 
Queen en hun uitzonderlij-
ke zanger Freddie Mercury, die 
zo’n beetje alle rolpatronen in 
de popscene verbrijzelde en uit-
groeide tot een weergaloze we-
reldster. De �lm werd een groot 
bioscoopsucces en won vier Os-
cars, waaronder één voor Fred-
die Mercury-vertolker Rami Ma-
lek. Alleen al vanwege Rami’s 
hoofdrol en zijn geweldige per-
formance in het nagespeelde 
Live Aid-concert in het Wem-
bley-stadion is de �lm het bekij-
ken meer dan waard.

Ga naar www.stadsschouw-
burgvelsen.nl om direct te re-
serveren.

Velsen - De Stadsschouwburg Velsen doet als �lmtheater mee aan 
het Nederlands Film Festival dat dit jaar loopt van 25 september 
tot 3 oktober. Op zondag 27 september maakt het �lmfestival in 
Velsen even pas op de plaats en trakteert de Stadsschouwburg 
haar �lmpubliek op een rijtje �lmhits van buiten de festivalselec-
tie. Als een divers tussendoortje.

Een beeld uit de �lm ‘De Dick Maas Methode’. (Foto: aangeleverd)

Meester Serné haalt herinneringen opMeester Serné haalt herinneringen op

De Marnixschool had via een 
stichting met een zendingsach-
tergrond enkele ‘arme kinde-
ren uit Afrika’ �nancieel geadop-
teerd. Op maandagochtend na-
men alle kinderen geld mee van 
huis. Dat heette: ‘Zendingsgeld’. 
In het begin haalden we veel 
geld op. Als dank kregen we op 
school kaarten of een enkele fo-
to van de geadopteerde kinde-
ren. Al snel bleek, dat de bijdra-
gen van de hoogste klassen mi-
nimaal waren.

Die kinderen hadden name-
lijk besloten om het ‘Zendings-
geld’ niet af te staan voor hun 
Afrikaanse leeftijdsgenoten, 
maar aan zichzelf te besteden. 
Naast de Marnix was de win-
kel van bakker Aartsen. Om half 
elf ’s ochtends ging de bel: pau-
ze. Alle klassen gingen naar het 
schoolplein. Regel was, dat nie-
mand van het schoolplein af 
mocht. Aan pleinwacht deden 
wij, leerkrachten, niet. Af en toe 

een blik werpen en weer terug 
naar het ‘kamertje’, voor ko�e.

Zonder dat wij dat wisten, glip-
ten diverse leerlingen onge-
zien de poort en het hek door, 
aan de zijkant van de school. Bij 
bakker Aartsen gaven ze hun 
zendingsgeld uit aan snoep, 
koek en andere versnaperingen. 
Bakker Aartsen zei niets. Lang 
ging het goed, totdat wij er toe-
vallig achter kwamen wat de 
kinderen op maandagochtend 
in de winkel deden. Toen was 
het feest voorbij.

Er waren kinderen die dachten, 
dat wij het geld uitgaven aan 
onze nasimaaltijd op maandag. 
Geen van de leerkrachten had 
zin in oud brood op de maan-
dag (de tijd van vóór de vriezer). 
Kinderen uit de 6e klas werden 
naar het Chinese restaurant op 
de Kennemerlaan gestuurd voor 
een nasimaaltijd. Wij aten dat 
tussen de middag op, onder het 

genot van een pilsje. De restjes 
die op de tafel waren gevallen, 
werden met een vaatdoekje bij 
elkaar geveegd, bij het restant 
van de nasi in het bakje gedaan 
en met een collega meegeno-
men naar huis,.. voor ‘s avonds!!. 
Daarna ruimden kinderen de ta-
fels op en gingen afwassen.

(Nu ondenkbaar).

Ook dachten kinderen, dat het 
zendingsgeld werd besteed aan 
de ‘Kennemerlaantjes’ van bak-
ker Keyzers op de Kennemer-
laan. Slagroomgebak, alleen op 
vrijdag verkrijgbaar en onder 
schooltijd gehaald. Op een dag 
kregen we bezoek van iemand 
van de organisatie, die bedank-
te voor het zendingsgeld. De 
man had een stopwoordje en 
gebruikte dat om het andere 
woord, namelijk: ‘bevobbeld’ (hij 
bedoelde : ‘bijvoorbeeld’). Hij 
eindigde met: ,,Bevobbeld… uw 
bijdrage was… bevobbeld... ge-
weldig. We hebben er.. bevob-
beld… veel mee kunnen doen. 
Bevobbeld… bedankt! Daar-
mee kwam er een einde aan het 
‘Zendingsgeld’. (Foto: aangele-
verd)

Frans Serné

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester Serné. Op de 
Marnixschool, die later plaatsmaakte voor Het Kompas. Honder-
den IJmuidenaren hebben bij hem in de schoolbanken gezeten 
tussen 1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan ook 
niet bij voor deze 68-jarige IJmuidenaar. Met enige regelmaat zal 
hij de komende tijd herinneringen ophalen in de Jutter/Hofgeest. 
Deze week: ‘bevobbeld… bedankt’.

Velsen, bedankt!
Velsen - Het zit erop. De collecte 
van KWF kankerbestrijding, in de 
eerste week van september, is af-
gerond en goed verlopen. Coron-
aproof; met donatiekaarten, QR-
codes en collectanten met collec-
tebus op afstand. Er is een mooi 
bedrag opgehaald: € 19.327,83. 
Het landelijk eindbedrag wordt 
pas later bekend gemaakt. Op-
vallend is dat van alle QR-giften 
in Nederland (€ 418.765,-) er € 
326.172,- is gegeven via de do-
natiekaarten. Een pluim voor al-

le mensen die deze kaarten over-
al hebben ge�yerd! De datum 
voor volgend jaar kan vast in de 
agenda. In 2021 zal de collecte 
in de week van 5 t/m 11 septem-
ber zijn. En mocht iemand daar-
voor nog versterking weten: heel 
graag! Zo zijn er dringend nieuwe 
wijkhoofden nodig voor Driehuis, 
Santpoort-Zuid en IJmuiden. Ken 
of ben je iemand die wil helpen? 
Neem vooral even contact op! Sa-
men komen we steeds dichterbij! 
(Foto: aangeleverd)
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De IJmuidense Bethelkerk heeft 
gestaan in de driehoek tussen de 
Zeeweg, Heerenduinweg en La-
riksstraat. De kerk is gebouwd in 
opdracht van de Gereformeerde 
Kerk van IJmuiden-Oost en is van 
1952 tot in 1993 als gereformeer-
de kerk in gebruik geweest.

De Gereformeerde Kerk van IJmui-
den-Oost start op 10 januari 1917 
als de ‘Gereformeerde Kerk van 
Velseroord’. Leden van de Gere-
formeerde Kerk van IJmuiden die 
in Velseroord - voorheen De Hei-
de en het latere IJmuiden-Oost 
- wonen, vinden de afstand naar 
de kerk aan de Koningin Wilhel-
minakade te groot en willen al ja-
ren een eigen kerkelijke gemeen-
te met een eigen kerkgebouw. De 
leden komen al enige tijd samen 
in het ‘kerkje van Apekrom’ aan de 
Willebrordstraat. Dit kerkje is door 
een van de gemeenteleden op ei-
gen kosten gebouwd. Vanaf begin 
1917 is het dus o�cieel een eigen 
kerkelijke gemeente, met samen-
komsten in het kerkje van Ape-
krom.

Bij het vijftigjarig bestaan van 
IJmuiden in 1926 wordt Vel-
seroord bij IJmuiden gevoegd, 
en wordt dan IJmuiden-Oost ge-
noemd. De naam van de kerkelij-
ke gemeente wijzigt mee, in ‘Ge-
reformeerde Kerk van IJmuiden-
Oost’. Het kerkje aan de Wille-
brordstraat wordt al snel te klein. 
In oktober 1929 wordt een nieuw 
kerkgebouw in gebruik genomen. 
Deze ‘Gereformeerde kerk aan de 
Velserduinweg’ staat op het ter-
rein van en naast de villa Storm-
veld aan de Velserduinweg. De vil-
la staat aan het einde van de Wil-
lemsbeekweg. In 1944 worden 
het gereformeerde kerkgebouw 
en Stormveld gesloopt in op-
dracht van de Duitsers ter verkrij-
ging van schootsveld.

Na de Tweede Wereldoorlog krijgt 
de kerkelijke gemeente een stuk 
grond toegewezen voor nieuw-
bouw van een kerk ter vervanging 
van de afgebroken kerk aan de 
Velserduinweg. Dudok plant het 

nieuwe kerkgebouw bij de zuide-
lijke ingang van IJmuiden, aan de 
Zeeweg bij de Heerenduinweg. 
De kerk geeft in 1948 architect B. 
van Heijningen uit Den Haag de 
opdracht voor een ontwerp van 
een kerkgebouw met pastorie en 
kosterswoning. De bouw wordt 
aanvankelijk nog tegengehouden 
omdat de gemeente Velsen van 
overheidswege voorrang moet 
geven aan de bouw van woon-
huizen.

Als later de bouw alsnog mag 
plaatsvinden, blijkt dat een deel 
van de toegewezen grond in het 
inmiddels gewijzigde stratenplan 
is opgenomen. Het overgebleven 
stukje grond is daardoor te klein 
geworden voor de oorspronkelij-
ke bouwplannen. Van Heijningen 
past het ontwerp aan, ook omdat 
de overheid meer soberheid in de 
kerkbouw eist. Het kerkgebouw 
en de kosterswoning komen nu 
veel dichter bij de Zeeweg. Bo-
vendien komt de pastorie aan de 
overkant van de Lariksstraat.

De indeling van de nieuwe kerk 
wordt die tijd als eigenaardig ge-
zien: de gemeente zit in een hal-
ve cirkel om de preekstoel, die on-
der het orgelbalkon staat. Omdat 
de voorganger geen oogcontact 
met de organist op het balkon 
heeft, staan de preekstoel en de 
orgel-speeltafel via signaallamp-
jes in verbinding met elkaar. De 
kerk krijgt 550 zitplaatsen waar-
van bijna honderd op een bal-
kon boven de ingang. Er komt een 
hypermodern verwarmings- en 
koelsysteem zonder kachels; een 
in een kelder geplaatste luchttur-
bine kan zowel verwarmen, door 
warme lucht via een gesloten sy-
steem te laten circuleren, als koe-
len, door frisse lucht van buiten 
naar binnen zuigen.

Eind 1950 wordt de nieuwbouw 
van de kerk met pastorie en kos-
terswoning aanbesteed. C.J. van 
Heijst uit Velsen-Noord is de laag-
ste inschrijver en krijgt de klus. In 
januari 1951 start de bouw. Het 
orgel wordt gebouwd door �rma 

B. Pels & Zoon uit Alkmaar. Via een 
prijsvraag wordt begin 1952 ge-
kozen voor de naam Bethelkerk. 
‘Bethel’ komt uit het Hebreeuws. 
Het Bijbelse boek Genesis vertelt 
hoe Jakob, op de vlucht voor zijn 
tweelingbroer Esau, tijdens een 
droom een ladder naar de hemel 
ziet. Bovenaan deze Jakobsladder 
staat God, die Jakob en zijn na-
komelingen het land Kanaän be-
looft. Jakob noemt de plek waar 
hij de droom krijgt ‘Beth-El’, Huis 
van God.

De kerk wordt op woensdag 5 
maart 1952 in gebruik genomen 
tijdens een openingsdienst, die 
onder meer wordt bijgewoond 
door burgemeester Kwint en de 
Velsense raadsleden. Nog geen 
maand na de opening fuseert de 
kerk van IJmuiden-Oost met die 
van IJmuiden. De IJmuidense ge-
reformeerden hebben dan de be-
schikking over de Ichthuskerk en 
de Bethelkerk. De kerkleden uit 
IJmuiden-Oost en Driehuis blij-
ven samenkomen in de Bethel-
kerk. In januari 1955 wordt vereni-
gingsgebouw De Lariks aan de La-
riksstraat tegenover de kerk ge-
opend. Vanaf rond 1970 huisvest 
de Lariks de onder veel wat oude-
re IJmuidenaren bekende socië-
teit Asterix.

De Gereformeerde Kerk van IJmui-
den kent een jarenlange bloei. 
Vanaf begin 1959 wordt een der-
de kerkgebouw geopend, de Pe-
trakerk. Er wordt zelfs gesproken 
van een vierde kerkgebouw in 
Zeewijk. Maar zover komt het niet. 
Na de jaren zestig daalt het aantal 
kerkgangers. Begin jaren negen-
tig besluit de kerk tot verkoop van 
de Petrakerk en de Bethelkerk. Al-
leen de Ichthuskerk blijft behou-
den. Per 1 april 1993 wordt de 
Bethelkerk gesloten voor kerk-
diensten. Enkele jaren later wordt 
de Bethelkerk verkocht. De nieu-
we eigenaar laat het kerkgebouw 
slopen en er een nieuwbouwcom-
plex met kantoren en woningen 
bouwen. De pastorie op de hoek 
van de Lariksstraat en Heeren-
duinweg wordt in 1998 verkocht. 
Dit pand staat er nog.

De foto toont de Bethelkerk in 
1992. Bron: Noord-Hollands Ar-
chief/Foto’s Gemeente Velsen, 
KNA001019495.

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor de 
voormalige Bethelkerk.

Santpoort - Waarom is het voor jongeren in deze tijd zo moeilijk 
om keuzes te maken in studie en in werk? En hoe gaan zij om met 
stress, juist in deze coronatijd? Vragen waar Odette van Beelen 
mee te maken krijgt in haar praktijk. Ze helpt jongeren bij het ma-
ken van keuzes in hun studie, werk en leven.

,,Fouten maken hoort erbij’’
Hulp voor jongeren 
met (keuze)stress

Odette: ,,In deze tijd opgroeien 
is gewoon geen makkie: de juis-
te studie kiezen, oppassen dat 
je niet met schulden achterblijft, 
een leuke relatie of passende 
baan vinden die ook nog voldoe-
ning geeft. En door corona staat 
hun sociale leven op een laag pit-
je. Logisch dat ze soms even de 
draad kwijt zijn.’’
Odette gaat met de jongeren in 
gesprek om te onderzoeken wat 
ze zelf willen, in plaats van wat de 

buitenwereld van ze verwacht. 
,,Vragen die ik stel zijn: waar loop 
je tegenaan? Waar word je blij van 
en waar krijg je energie van? Ook 
als je, zoals nu, minder vrijheid er-
vaart.’’ Doel is dat ze weer gaan le-
ven vanuit hun hart en rust voe-
len bij de keuzes die ze maken. 
,,En ja, daar hoort ook fouten 
maken bij. Daar leer je van’’, zegt 
Odette. Kijk op www.odettevan-
beelen.nl voor meer informatie. 
(Foto: aangeleverd)

Afscheid van zwemjuf Hannie Roozenkrans
IJmuiden - Zwemjuf Hannie 
Roozenkrans heeft de Velser 
Zwemvereniging definitief ver-
laten. Het werd een geforceerd 
afscheid, ingegeven door de si-
tuatie rond het coronavirus. Half 
maart kwam er abrupt een ein-
de aan de zwemlessen door-
dat Nederland voor het groot-
ste deel in lockdown ging. Na 
tien weken mocht er weer ge-
start worden met de zwemles-

sen onder zware beperkingen. 
De kleinste kinderen, die hulp-
middelafhankelijk zijn, moch-
ten niet deel nemen. Lesgevers 
met een verminderde weer-
stand werden ook geweerd. Juf 
Hannie, inmiddels de tachtig 
gepasseerd, heeft een broze ge-
zondheid. Ook zij kon haar pas-
sie daarom niet meer uitvoeren. 
Om die reden heeft ze recent 
besloten om haar overbekende 

toeter definitief aan de wilgen 
te hangen.
Het besluit nam ze met bloe-
dend hart. Meer dan zestig jaar 
stond ze als zwemjuf langs de 
badrand, waarvan ruim vijftig 
jaar bij de Velser Zwemvereni-
ging. Grof gerekend moeten dat 
meer dan negenduizend kinde-
ren zijn geweest. Alles ter be-
loning is haar al ten deel geval-
len, zoals de zuil van verdienste, 

de prestatiebeker, erelid en een 
Koninklijke onderscheiding. Al-
le huidige lesgevers zullen haar 
gaan missen want zij heeft toch 
een grote invloed gehad op hen 
en hen de liefde voor het ge-
ven van zwemles meegegeven. 
Helaas konden bij het afscheid 
geen kinderen aanwezig zijn. 
Haar collega-lesgevers waren er 
wel, zij het op gepaste afstand. 
(Foto: aangeleverd)
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Hospice De Heideberg 
(vervolg voorpagina)
Santpoort - Vorige week was het 
moment daar. Yvonne en André 
brachten samen een symbolische 
cheque naar het hospicehuis. 
Hier worden op jaarbasis gemid-
deld 60 à 65 gasten ontvangen. 
Het zijn mensen die in de laat-
ste fase van hun leven zijn aange-
komen en hier liefdevol worden 
ontvangen en verzorgd tot aan 
hun overlijden. Vorig jaar was er 
zelfs een uitschieter naar 90 gas-
ten. De gemiddelde verblijfsduur 
van de gasten is twee tot drie we-
ken. Voorzitter Jan Bakker en co-
ordinator Annemiek de Winter 
leggen uit dat dit ook de meest 
ideale tijd is voor iemand om hier 
te verblijven. ,,De maximale ver-
blijfsduur is drie maanden. Maar 
als iemand hier drie maanden is 
en al die overlijdens van de an-
dere gasten meemaakt, dat doet 
mentaal iets met je. Daarom wil-
len we graag dat iemand op het 
juiste moment instroomt.’’ Opval-
lend: de organisatie krijgt voor el-
ke gast hetzelfde bedrag aan sub-
sidie, ongeacht de vraag of ie-
mand slechts één dag in het huis 
overnacht of de maximale drie 
maanden. Met giften als deze is 
het bestuur van De Heideberg 
dan ook altijd erg blij. Jan Bak-
ker, sinds een jaar voorzitter van 
de stichting: ,,Deze actie staat ei-
genlijk symbool voor het draag-
vlak dat we hebben in de plaat-
selijke samenleving.’’ Hij vertelt 
hoe er direct mensen klaarston-
den om te helpen, toen onlangs 
een onverlaat een ruit had inge-
gooid. Die betrokkenheid raakte 
hem: ,,Dit is een heel apart stuk-
je wereld!’’

Tegelijk is Yvonne van den Ende 
onder de indruk van het werk dat 
het team van De Heideberg ver-
zet om hun gasten zo goed mo-
gelijk te verzorgen. Geen gemak-
kelijke opgave, gezien de ach-
terliggende reden voor het ver-
blijf. ,,Jullie geven die mensen ge-
woon een thuis. Dat is echt heel 
mooi.’’ Bij gebrek aan vrijwilligers 
stond de voorzitter onlangs zelf 
ook aan het bed van een gast. 
,,Dan hoor je iemand zeggen ‘ein-
delijk rust!’, dat is heel mooi.’’ Bak-
ker doelt op het feit dat veel men-
sen in de periode ervoor vaak 
een zwaar medisch traject heb-
ben moeten doorlopen, waar-
bij ze voortdurend in andere si-
tuaties terecht kwamen en met 
andere mensen te maken had-
den. Het geld zal door De Heide-
berg worden besteed aan de aan-
schaf van nieuwe overgordijnen 
voor de gastenverblijven. ,,We 
willen een frisse look’’, vertelt An-
nemiek de Winter. ,,De gordijnen 
hangen er nu negen jaar, maar 
voor veel gasten is het toch een 
groot bruingrijs vlak. Dat kregen 
we regelmatig als feedback te-
rug.’’ Van de ansichtkaarten komt 
geen tweede druk, het wordt 
dus een echt verzamelobject. 
Wel heeft André Mes van de fo-
to’s inmiddels een verjaardagka-
lender gemaakt. De tien sets fo-
to’s zijn daarvoor aangevuld met 
ongebruikt beeldmateriaal, on-
der meer van de Ruïne van Brede-
rode. Die kalender is inmiddels al 
verkrijgbaar bij hem in de winkel 
aan de Hoofdstraat 189b. Te zijner 
tijd zal ook een jaarkalender 2021 
worden uitgebracht.
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Gratis clinic atletiek, 
hardlopen of survivalrun
Santpoort - Dat sport je �tter 
maakt weten we allemaal. Maar 
het geeft je ook meer zelfvertrou-
wen en maakt je socialer. Daar-
om organiseert atletiekvereni-
ging Suomi op 26 september van 
10.30 tot 12.00 uur, tijdens de Na-
tionale Sportweek, een drietal 
gratis clinics. Voor kinderen van-
af 6 jaar een atletiek clinic, vanaf 
8 jaar en voor volwassenen een 
survivalrun clinic en een hard-
loop clinic voor volwassenen. 
Doe ook mee! Maak kennis met 
atletiek, survivalrun of hardlopen. 
Want sport verbroedert en cre-

eert nieuwe vriendschappen. Op 
de baan maar ook ernaast. Sport 
haalt het beste in mensen naar 
boven. Het leert je grenzen stel-
len. En die steeds opnieuw te ver-
leggen. Door sport zit je lekker-
der in je vel. Het maakt je geluk-
kiger. Sport doet iets met je. Aan-
melden (in verband met de RIVM-
voorschriften) via info@avsuomi.
nl is verplicht. 
Per clinic kunnen maximaal twin-
tig deelnemers meedoen. Loca-
tie: AV Suomi, Kerkpad 59 te Sant-
poort-Noord. (Foto: Karin Dob-
ber-Postmus)

Rugbyclub The Smugglers
en RFC Haarlem eren rugbyman
Velserbroek - Afgelopen zondag 
werd bij rugbyclub The Smugg-
lers voor het eerst gestreden om 
de Henk Samson Cup. Een tradi-
tie in wording ter ere van en ter 
nagedachtenis aan Henk Samson, 
die eerder dit jaar overleed. 
Henk was oud-lid van The Smug-
glers en volgens de leden de eni-
ge met het clublogo op zijn li-
chaam getatoeëerd. Bij RFC Haar-
lem �lmde hij onder andere de 
wedstrijden, die hij op geheel ei-

gen wijze van commentaar voor-
zag. Maar vooral was hij suppor-
ter van elke speler en de persoon 
die echt zichzelf bleef en zijn lief-
de vond in het rugby. Vooraf-
gaand aan de wedstrijd werd 
twee minuten stilte gehouden, 
waarna onder toeziend oog van 
vele toeschouwers de wedstrijd 
werd gespeeld. 
De spelers van The Smugglers 
boden dapper tegenstand tegen 
een sterker RFC Haarlem, maar 

konden niet voorkomen dat RFC 
Haarlem op deze mooie zonnige 
dag de eerste Henk Samson Cup 
in de wacht sleepte. 
Complimenten zijn er zeker voor 
de massaal toegestroomde sup-
porters die, door zich aan de co-
ronamaatregelen te houden, de-
ze wedstrijd mede mogelijk heb-
ben gemaakt. 
Kijk op www.thesmugglers.nl 
voor meer informatie. (Foto: aan-
geleverd)

SportSupport brengt lokale 
sportakkoorden mede tot stand

Bas de Wit is als senior manager 
van SportSupport nauw betrok-
ken bij de uitrol van het Haarlem-
se sportakkoord. Bovendien was 
hij zelf sportformateur in de ge-
meenten Landsmeer en Water-
land. ,,Met onze kennis en exper-
tise konden wij niet alleen een 
waardevolle ondersteuning bie-
den aan de verschillende sport-
formateurs, maar ook waren we in 
staat om de rol van procesbege-
leider in te vullen in gemeenten 
waarmee wij nog geen samen-
werking hadden.”

Nieuwe samenwerkingsvorm
Bij het ondertekenen van het Na-
tionaal Sportakkoord (2018) riep 
de minister van Sport gemeen-
ten op om het landelijke beleid 
te vertalen naar hun eigen loka-
le sportakkoord. Onafhankelijke 
sportformateurs kregen de op-
dracht om dit proces te begelei-
den en alle betrokken partijen uit 
het speelveld met elkaar aan tafel 
te brengen. Mijke Sluis, sportfor-
mateur in Bloemendaal, ziet hier-
in een nieuwe samenwerkings-
vorm. ,,Een unieke opzet, waarbij 
sportaanbieders, gezondheidsor-
ganisaties, overheid, onderwijs en 
het lokale bedrijfsleven gezamen-
lijk afspraken maken. Zo komt de 
focus te liggen op wat echt be-
langrijk is in de desbetre�ende 

gemeente, en wordt het maat-
werk.”

Duurzame 
samenwerkingsverbanden
Na afsluiting van de sportakkoor-
den nemen diverse stuurgroe-
pen de uitvoeringscoördinatie op 
zich. In Haarlem zijn het onder an-
dere Hogeschool Inholland, een 
sportminded schooldirecteur 
met Haarlems bloed, de gemeen-
te en SportSupport die ambities 
en projecten vanuit het sportak-
koord verbinden aan partners, 
ontwikkelingen en vraagstukken 
in de stad. Uitgangspunt daarbij is 
het zoeken naar samenwerkings-
verbanden van blijvende aard en 
het creëren van een lerend net-
werk zodat uiteindelijk de hele 
stad de vruchten van het sport-
akkoord kan plukken. ,,In zo’n 
proces gaat het erom draagvlak 
te creëren”, zegt Emma Poelman, 
sportformateur in Velsen. ,,En dan 
helpt het enorm als je wordt bij-
gestaan door partijen zoals Sport-
Support, die het als hun verant-
woordelijkheid zien om sport en 
bewegen in de gemeente vorm 
te geven en draaiend te houden.”

Fundament voor de toekomst
In Landsmeer en Waterland gaf 
Bas de Wit als sportformateur zelf 
richting aan proces en inhoud 

van de sportakkoorden. ,,Vanuit 
SportSupport hebben we ruime 
ervaring hoe je lokaal beleid tot 
stand brengt. Ook had ik veel ge-
leerd van het proces rondom het 
Haarlemse sportakkoord. In de-
ze tijd is het van belang om sport 
en bewegen sterk neer te zetten. 
Daarom staan bij ons de buurt-
sportcoaches ook al lang niet 
meer alleen in trainingspak op de 
pleintjes, maar adviseren zij ook 
scholen of verenigingsbesturen. 
Die omslag is echter nog niet in 
elke gemeente gemaakt, en dat 
heb ik meegegeven.”

Ten behoeve van de transitie naar 
een adviserende, verbindende en 
coördinerende buurtsportcoach 
bestaat al geruime tijd een sa-
menwerking tussen SportSup-
port en Arnoud Willemstijn, con-
sultant business & organisatie-
ontwikkeling en sportformateur 
in Lisse, Hillegom en Heemstede. 
,,In de akkoorden is een prachti-
ge basis neergelegd”, zegt hij en-
thousiast. ,,Het is een structuur 
waarop voortgeborduurd moet 
gaan worden - borging is nu cru-
ciaal!” Voor Bas de Wit is het groot-
ste winstpunt dat partijen nu sa-
menwerken waar dat voorheen 
niet vanzelfsprekend was. 
Mijke Sluis ziet daar echter met-
een ook de uitdaging: ,,Om met 
alle partijen dezelfde mate van 
betrokkenheid te behouden, is 
eigenlijk een constante verbin-
der nodig. Gelukkig speelt Sport-
Support ook daarin een belangrij-
ke rol.” (Foto: De Coalitie / Vanessa 
van der Zalm)

Regio - In Nederland werden de afgelopen periode overal lokale 
sportakkoorden afgesloten om meer mensen aan het sporten en 
bewegen te krijgen. SportSupport speelde een actieve rol bij de 
totstandkoming van diverse sportakkoorden in de regio, waaron-
der die in Velsen, Bloemendaal , Haarlem, Heemstede, Hillegom 
en Lisse.

Velsen pakt punt
Driehuis - Zondag 20 september. 
Vandaag is Alphense Boys onze 
gast op een drukbezocht, zon-
overgoten sportpark Driehuis. 
Ook de mannen van de nieuwe 
trainer Remco Tuinenberg zijn 
goed gestart dit seizoen en van 
vorig jaar weten we: Alphense 
Boys: een zware kluif. We gaan 
het meemaken.

De vele toeschouwers zagen 
een gretig Velsen goed van start 
gaan. Binnen twee minuten lever-
de Marc Kloosterboer een perfec-
te voorzet af: Lennaert Stuur mis-
te nog even het juiste richting-
gevoel. Alphense Boys probeer-
de met snelle combinaties een 
overwicht te krijgen, maar Velsen 
was goed bij de les en noteerde 
na een kwartier een nieuwe mo-
gelijkheid: Tom Kok bereikte Marc 
Kloosterboer die net over kopte. 
Twee minuten later was het op-
nieuw Marc die een goede voor-
zet gaf maar niemand was mee-
gelopen en de bal ging voor-
langs. Pas halverwege de eerste 
helft deden de Boys kansrijk van 
zich horen. Bryan Dijkhuizen let-
te even niet op en Joey Lauhouh 
Kouadio testte Yorinn Albers. De 
Velsendoelman was wakker. Al-
phense Boys probeerde wel druk 
te zetten maar Velsen bleef ge-
vaarlijk met snelle tegenaanval-
len. Zo probeerde Marc Kloos-
terboer met dieptepass Lennaert 
Stuur te bereiken. De bal werd 
een prooi van de harde wind en 
tot verbazing van iedereen maak-

te het leer een vreemde stuit over 
doelman Mike Mulder heen en 
kon de man aan het scorebord 
aan het werk: 1-0. Het spel bleef 
op en neer golven en beide ploe-
gen vochten of hun leven er van-
af hing. Scheidsrechter Krop had 
de handen vol aan de vele over-
tredingen, bleef kalm en uitein-
delijk keerde net voor de thee de 
rust weer.

Meteen in de tweede helft gooi-
de Alphense Boys er een aantal 
schepjes bovenop en Velsen had 
de grootste moeite uit de verde-
diging te komen. Gelukkig voor 
de thuisclub stierven de mees-
te acties in schoonheid op een 
na: Bright Ampong Zweistra ko-
gelde snoeihard op de lat achter 
de kansloze Albers. Het gevaar 

bleek nog niet geweken: Bryan 
Dijkhuizen moest Joey Lauhouh 
Kouadio laten lopen en Rachad 
Madi zorgde voor: 1-1. Alphen-
se Boys vergat daarna het be-
leg van Velsen voort te zetten en 
het evenwicht keerde een beetje 
terug met opeenvolgende kan-
sen voor beide ploegen omdat 
ook Alphense Boys bleef aan-
dringen. Telkens was het de ver-
dediging van Velsen die het ge-
vaar wist af te wenden. De span-
ning bleef tot de laatste minuut. 
Complimenten voor de inzet en 
werklust: met een punt tegen de-
ze zware tegenstander mag Vel-
sen dik tevreden zijn. Komende 
zaterdag wacht Be Quick in Haren 
om 18.30 uur. Er gaat niets boven 
Groningen geldt vast voor bezoe-
kers. (Foto: Frans van der Horst)

Strawberries H1 niet 
in vorm tegen Woerden
Driehuis - De teleurstelling was 
van de gezichten af te lezen bij 
de spelers van Strawberries na af-
loop van de 2-1 nederlaag tegen 
Woerden. Een verliespartij die ei-
genlijk niet nodig was gezien de 
spelerskwaliteiten en zeker na 
het knappe gelijkspel tegen titel-
kandidaat Rijnvliet. Het team van 
trainer Robbert Zevalkink was 
zondag niet in staat een stem-
pel te drukken op de wedstrijd. 
Van een georganiseerde opbouw 
was geen sprake, mede door toe-
doen van het chaotisch spelende 
Woerden. Strawberries ging daar-

in mee en het weinige gevaar dat 
de aardbeien wisten te creëren 
kwam uit een verdwaalde lange 
klap van achteruit. Strawberries 
stond vanaf de eerste minuut on-
der druk en kwam terecht op een 
1-0 achterstand voor de rust.

In de tweede helft waren bei-
de ploegen iets meer aan elkaar 
gewaagd maar de Driehuizena-
ren vonden maar moeizaam de 
weg naar het vijandelijke doel. 
In de 58e minuut kwam dan toch 
de gelijkmaker na een spaarza-
me geslaagde aanval waarbij 

Flip Vervliet het eindstation was. 
Strawberries leek de schroom 
eindelijk van zich af te gooien en 
ging op zoek naar het winnende 
doelpunt. Toch ging het fout ach-
terin en gingen de punten naar 
de thuisploeg. Een opeenstape-
ling van verkeerde verdedigende 
beslissingen bij zowel spelers als 
keeper zorgden voor het winnen-
de doelpunt vlak voor tijd. Straw-
berries heeft na drie duels nog 
niet gewonnen en krijgt het nog 
puntloze Soest komende zondag 
op bezoek. (Tekst: Finn van Leeu-
wen)

Gevaar voor het doel van Strawberries. (Foto: Anna Niesten)
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Werkwijze SYS Zorg niet 
strijdig met gelijkheidsbeginsel
Velsen - Het uitsluiten van Ne-
derlandstalige cliënten in een 
multiculturele dagopvang voor 
ouderen met dementie zou in 
strijd zijn met het gelijkheidsbe-
ginsel zoals dat in de Nederland-
se wetgeving verankerd is. Daar-
in zijn burgemeester en wet-
houders van de gemeente Vel-
sen het eens met de raadsfrac-
tie van de partij Forza. Die par-
tij had vragen gesteld over een 

nieuwe voorziening van aanbie-
der SYS Zorg in Beverwijk. De-
ze dagopvang richt zich speci-
�ek op ouderen met een migra-
tieachtergrond. Volgens het Vel-
sense college is de vraag van 
Forza echter niet aan de orde, 
omdat ook Nederlandstalige cli-
enten in de dagopvang worden 
toegelaten. 
Forza vindt ook dat een voorzie-
ning, die zich speci�ek richt op 

anderstaligen, de integratie van 
deze doelgroep niet bevordert. 
Maar volgens het college is inte-
gratie voor mensen met demen-
tie niet meer het hoofddoel. 
De gemeente Velsen was zowel 
door SYS Zorg als door de ge-
meente Beverwijk geïnformeerd 
over het initiatief. SYS Zorg is 
één van de gecontracteerde 
aanbieders voor dagbesteding 
in de gemeente Velsen.

Gedichtenexpositie
blijft staan tot 6 oktober

Santpoort/Bergen - Het ge-
dicht, dat de in Santpoort wo-
nende Lucy Steen-van der 
Schuit inzond voor de gedich-
tenexpositie ‘Poëzie in de Bran-
ding’, blijft voor strandbezoe-
kers nog wat langer te zien. 
De borden, die de kustlijn van 
Bergen aan Zee opsieren, blij-
ven er nog staan tot 6 oktober. 
,,Bij vloed even heerlijk met je 
voeten in het water om de ge-
dichten te lezen’’, schrijft Lu-
cy ons. De gedichten staan op 
het strand bij Bergen tussen de 
hoofdopgang bij het Zeeaquari-
um en de opgang bij Villa Hori-
zon. (Foto: aangeleverd)

Middeleeuwen op De Origon
IJmuiden - Op één van de laatste zomerse dagen van vorige week zijn de kleuters van basisschool De Ori-
gon naar het strand  geweest om zandkastelen te bouwen. Het thema in groep 1-2 is namelijk ‘ridders en 
kastelen’. Met behulp van emmertjes, bekertjes en vlaggetjes voor op de kasteeltorens, werd er gebouwd 
naar hartenlust! De kinderen hebben genoten en de resultaten mochten er zijn! (Foto: aangeleverd)

Hoogovensmuseum weer open

Het is dit jaar zeventig jaar gele-
den dat met steun van het Mar-
shallplan in IJmuiden een com-
plex van walserijen werd ge-
bouwd, die de basis vormden 
voor het huidige productpakket 
uit IJmuiden: dun gewalst plaat-

materiaal in vele kwaliteiten. 
Verder laat het museum in een 
tijdlijn de historie van het staal-
bedrijf zien. Ook geeft het muse-
um een inkijkje in de productlijn 
van het staal maken. Hier belicht 
men alle stappen van het staal-

proces, van grondstof tot eind-
product. Met zelfs een blik op de 
toekomst via het HIsarna proces 
(het bouwen aan een duurzame 
staalindustrie). Het museum is 
voorlopig alleen geopend op za-
terdag en zondag van 11.00 tot 
16.00 uur.

Bezoekers dienen zich vooraf 
aan te melden via de website 
www.hoogovensmuseum.nl om 
een dagdeel te reserveren.

Velsen - Het Hoogovensmuseum in Velsen-Noord gaat zaterdag 
26 september weer open. Tijdens de COVID-19-periode is hard 
gewerkt om het museum coronaproof te maken en de collectie 
aan te passen. Het museum opent met extra aandacht voor ze-
ventig jaar Breedband.

Het leggen van de eerste steen van Breedband door de minister van Economische zaken (prof. dr. J.R.M van den 
Brink) op 28 juli 1950, in aanwezigheid van prins Bernhard. (Foto: aangeleverd)

Wie komt vocale groep
Lady’s Voice versterken?
Velsen - Een coronaproof oe-
fenruimte en een nieuwe di-
rigent. Lady’s Voice is klaar 
voor een nieuw seizoen. Nu 
nog nieuwe zangeressen!  Op 
dit moment telt Lady’s Voice 
elf vrouwen, woonachtig tus-
sen Akersloot en Haarlem. De 
groep is op zoek naar nieuwe 
leden; alten maar vooral ook 
(hoge) sopranen.

Elke dinsdagavond oefent Lady’s 
Voice in Velsen-Noord. Vrouwen 
die een keer willen komen uitpro-
beren of ze het leuk vinden om lid 
te worden, zijn van harte welkom. 
Juist nu is een geschikt moment 
om in te stromen, omdat de repe-
tities onder leiding staan van een 
nieuwe dirigent en ook de oefen-
ruimte nieuw is. De eerste keer al-
leen komen luisteren is een mo-

gelijkheid, maar meteen mee-
doen kan ook. 

Op verzoek sturen de dames van 
Lady’s Voice alvast de benodigde 
informatie van de te zingen stuk-
ken toe. Kijk op www.ladysvoi-
ce.nl voor meer informatie, stuur 
een e-mail naar info@ladysvoice.
nl of bel met Annelies de Gelder: 
06 23789611 (tevens Whatsapp).

IVN Paddenstoelendag
Een leuk herfstevenement 
voor het hele gezin

Regio - IVN Zuid-Kennemerland 
houdt op zondag 4 oktober de 
jaarlijkse Paddenstoelendag in 
samenwerking met Staatsbosbe-
heer en Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Dit evenement over 
de wereld van schimmels en pad-
denstoelen vindt plaats op het 
landgoed Elswout. Er zijn excur-
sies, puzzeltochten en informa-
tie/activiteiten over paddenstoe-
len voor volwassenen en kinde-
ren. Door corona zijn er extra 
maatregelen. De knutseltafel en 
diapresentatie maken daarom 
dit jaar geen deel uit van het pro-

gramma. Voor de excursies is het 
verplicht aanmelden via de web-
site van het IVN.

Paddenstoelen zijn het hele jaar 
door te vinden. Maar in de na-
zomer en in de herfst zijn ze het 
meest te zien. Ook zijn er in som-
mige jaren meer paddenstoelen 
dan in andere jaren. Dat heeft te 
maken met de temperatuur en de 
hoeveelheid regen. Soms komen 
ze na een regenbui  heel snel te-
voorschijn. Ze schieten dan als 
paddenstoelen de grond uit... 
Door het plotselinge verschijnen 

en de snelle groei hebben pad-
denstoelen iets geheimzinnigs. 
Vroeger werden ze met het bo-
vennatuurlijke in verband ge-
bracht, vandaar namen als hek-
senboleet, duivelsbrood en hek-
senkring. Paddenstoelen groeien 
ook lang niet altijd op dezelfde 
plek. Soms blijven ze jaren lang 
weg om dan opeens weer op te 
duiken. Een zoektocht naar pad-
denstoelen is altijd een ontdek-
kingsreis!

Dit paddenstoelenevenement 
duurt van 10.30 tot 16.00 uur. De 
paddenstoelenexcursies starten 
om 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en 
15.00 uur. Per excursie maximaal 
acht personen. Er zijn meerde-
re excursies tegelijk. Speciale ex-
cursies voor kinderen van 4 tot 
en met 10 jaar zijn om 12.30 en 
14.30 uur, ouders gaan dan niet 
mee. Deze excursies duren een 
uur. Voor kinderen met ouders is 
er een puzzelspeurtocht uitgezet 
met vragenboekjes à 1 euro. Voor 
deelname aan de excursies is het 
verplicht om via www.ivn.nl/zk 
aan te melden.

Verder is er een kraam van im-
ker Pim Lemmens met zijn ho-
ning. Sprookjes�guren in het 
bos maken het geheel compleet. 
Voor kinderen zijn er verrassende 
voorstellingen voor kinderen met 
verhalenvertellers van vertelkring 
‘De blauwe kom’. Alle activiteiten 
zijn gratis. Kom bij voorkeur op de 
�ets. Het parkeerterrein naast het 
poortgebouw loopt snel vol. In-
formatie bij Marc van Schie via te-
lefoonnummer 06 22575748. (Fo-
to: IVN)

Motorendraaimiddag in
IJmuider Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - De motoren gaan 
weer draaien in het Zee- en Ha-
venmuseum. De vrijwilligers van 
het museum zetten ze op zater-
dag 26 september zelfs twee keer 
in werking. Dat gebeurt om 13.00 
uur en om 15.00 uur. Het gaat 
om diverse oude (scheeps)moto-
ren van onder meer Brons, Krom-
hout, Industrie en Bolnes. Het 
museum is van 13.00 tot 17.00 
uur geopend. Momenteel zijn 
er exposities over SAIL IJmuiden 
en over de koopvaardij en visse-
rij in het licht van 75 jaar bevrij-
ding. Ook exposeert Tiny Sche-
pers er haar werk nog tot eind de-
ze maand. Bezoekers kunnen via 
www.zeehavenmuseum.nl vooraf 
een tijdslot reserveren. Het reser-
veren geldt ook voor de �lm over 
de Koopvaardij in de Tweede We-
reldoorlog. Het Zee- en Haven-

museum toont deze �lm op zon-
dag 27 september om 15.30 uur 
voor de laatste keer.  Het museum 
is regulier geopend op woens-

dag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. De museum-
jaarkaart is er geldig. (Foto: aan-
geleverd)
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

✩ 
Volgende thuiswedstrijd: maandag 28 september 21.00 uur SC Telstar - FC Den Bosch

Telstar puntloos 
ondanks groot overwicht

Telstar startte de wedstrijd 
stroef en had moeite met het 
defensief ingestelde MVV. Het 
duurde tot halverwege de eer-
ste helft voor Telstar haar eer-
ste doelkans mocht noteren. 
Plet nam de voorzet van Rege-
ling in één keer op de pantof-
fel. De bal leek hard richting de 
hoek te gaan, maar kon door 
doelman nog naar de buiten-
kant getikt worden. Even later 
kwam Telstar tot in de zestien, 
maar Pattynama schoot de bal 
langs de kruising en daarmee 
werd de kans onbenut gelaten. 
MVV gokte op de counter en 
deed dat eenmaal heel effi-
ciënt. Vlak voor rust ontsnap-
ten de Limburgers en moest 

Vandermeulen aan de nood-
rem trekken. Het zorgde voor 
een strafschop die door Jelle 
Duin feilloos werd benut. Daar-
mee ging Telstar met een 0-1 
stand rusten.

Na rust startte Telstar direct de 
omsingeling van het Limburgse 
strafschopgebied. Na 49 minu-
ten kreeg Plet de ultieme kans 
Telstar langszij te schieten. Hij 
werd in de zestien meter on-
deruit gelopen en mocht van 
elf meter aanleggen. Zijn inzet 
was te slap en daarmee kon hij 
uit de hoek getikt worden. 
Een domper, maar ook het 
startsein voor Telstar om de 
druk op te voeren. Het leidde 

uiteindelijk tot de dikverdiende 
gelijkmaker. Plet met een prima 
spitsengoal en daarmee zijn 
eerste van het seizoen.

De belegering ging door en Tel-
star kreeg verschillende kansen 
via onder andere Plet en Bronk-
horst. Eerstgenoemde was nog 
het dichtste bij toen hij een 
prachtige voorzet van Cagro op 
de lat kopte. Waar men bang 
voor was gebeurde: MVV loer-
de op de counter en 1 minuut 
voor het verstrijken van de offi-
ciële speeltijd slaagde het er in 
om Telstar een keiharde deksel 
op de neus te leveren. Kostons 
kon van dichtbij binnenwerken 
na een uitglijder in de Telstar 
defensie. 
De jacht op de gelijkmaker had 
nog bijna succes toen Spran-
gers zich goed vrij speelde. Zijn 
inzet ging echter voorlangs.

Telstar is zondagavond tegen een gevoelige nederlaag aangelo-
pen. In het eigen Telstar stadion was Telstar de betere en creëer-
de het veel kansen, maar zag het MVV tot twee maal toe toeslaan 
en daarmee de winst mee naar huis nemen: 1-2.

Best global logistics bedankt!
Met trots kunnen we melden dat 
Best Global Logistics maar liefst 
veertig Support’63 kaarten heeft 
afgenomen bij de Witte Leeuwen. 
Een aantal kaarten hebben wij 
al mogen verdelen onder deel-
nemers van Walking Football en 
(jeugd)leden van een Club van de 
Week. Nu willen wij voor de laat-

ste tien Support’63 kaarten van 
Best Global Logistics een give-
away actie doen om de ‘helden 
van de zorg’ te bedanken! De ac-
tie is bedoeld voor mensen die 
extra hard moe(s)ten werken om 
voor mensen met het coronavirus 
te zorgen. Dit betekent dus voor 
iedereen die in de zorg werkzaam 

is, van chirurg tot en met een 
schoonmaker. Ben jij of ken jij ie-
mand die in de zorg werkt? Laat 
dan via ticketing@sctelstar.nl kort 
weten waarom jij of diegene een 
Support’63 moet hebben. Wij zul-
len samen met Best Global Logis-
tics uit alle inzendingen tien per-
sonen kiezen. (Foto: SC Telstar)

Shine met het Telstar mondkapje!
Vanaf nu beschikbaar: Telstar mondkapjes! Vanwege de huidige situatie rondom het Coronavirus kun je er 
bijna niet meer omheen. Het mondkapje is niet-medisch, het kan bijvoorbeeld in het openbaar vervoer ge-
dragen worden. Bestellen kan via www.telstarfanshop.nl. (Foto: SC Telstar)

Heb jij het nieuwe thuisshirt al?
Bestel hem via www.telstarfanshop.nl

(Foto: SC Telstar)
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Buurmans Keukenparade
Kook-dans-show voor jong en oud

Buurmans Keukenparade is een 
muzikale interactieve dans-
voorstelling waarin twee buur-
mannen een ode brengen aan 
de kookkunst en ondertussen 

bij hun publiek de ogen ope-
nen voor andere culturen en ge-
bruiken. En voor de natuur, waar 
goed voor gezorgd moet worden 
wil die ook in de toekomst de lek-
kerste ingrediënten kunnen op-
leveren. De twee dansende buur-
mannen leren dat smaken mo-
gen verschillen, maar óók dat er 
steeds nieuwe lekkere smaken bij 
kunnen komen.
Choreograaf, danser en decor-
ontwerper Andreas Denk maakt 
met zijn groep Plan-D al jaren 
professioneel danstheater voor 
kinderen en volwassenen. Andre-
as wil vermaken én raken. En dat 
gebeurt als hij het publiek ont-
vangt in zijn ‘danskeuken’ op het 
schouwburgpodium. 
Andreas danst én kookt vol geu-
ren, kleuren en smaken. Onder-

tussen vertelt hij verhalen over 
kosjer, halal, kletskoek die je kunt 
eten, Vlaamse frites, couscous en 
gehaktballen. Daarna gaat het 
publiek door het hele theater op 
keukensafari langs de zeven con-
tinenten.

Tijdens de keukensafari worden 
er spelletjes gespeeld als eetdo-
mino en eetmemory. Er is een 
voel en ruikhoek en er kunnen 
nieuwe smaken geproefd wor-
den in het kruidenparadijs. Ook 
is er een speelkeuken en wie wil 
kan in de danshoek uiteraard 
dansen. En dáárna wordt er ook 
nog eens gezamenlijke gegeten. 
Hapjes uit de wereldkeuken! 
Onder het motto: in de wereld-
keuken koken voor de wereld-
vrede. Door samen te eten leren 
mensen van elkaars gebruiken 
en gekkigheden. Samen eten 
verbindt en geeft plezier. Een 
goede manier om op burendag 
wat van elkaar te leren en elkaars 
gezelschap op te zoeken. (Foto: 
aangeleverd)

Velsen - De Nationale Burendag gaat niet ongemerkt voorbij in 
de Stadsschouwburg Velsen. Op zaterdag 26 september presen-
teert de schouwburg, samen met Stichting Welzijn Velsen, de fa-
milie-kook-dans-voorstelling Buurmans Keukenparade. Een the-
aterhappening voor jong en oud, uit de koker van de blikvangen-
de danser/theatermaker Andreas Denk.

24 SEPTEMBER
Wandelgroep voor mantelzor-
gers van 13.30 tot 14.30 uur van-
af zwembad Heerenduinen aan 
de Heerenduinweg 6 te IJmui-
den. Deelname is gratis, aanmel-
den niet nodig. Verzamelen bij 
‘P Bus’ voor de ingang van het 
zwembad. Info via infomantel-
zorg@socius-md.nl of telefoon-
nummer 088 8876900.

Cabaretvoorstelling ‘Sorry Baby’ 
door Stefano Keizers om 19.00 en 
21.30 uur in de Stadsschouwburg 
Velsen aan de Groeneweg 71 te 
IJmuiden. Info via www.stads-
schouwburgvelsen.nl. 

25 SEPTEMBER
Pieter Vermeulen Museum in 
Driehuis is open van 13.00 tot 
17.00 uur. Reserveren verplicht 
via www.pietervermeulenmuse-
um.nl. 

Klaverjasmiddag om 13.30 uur in 
dorpshuis Het Terras aan de Dink-
grevelaan 17 te Santpoort-Noord. 
Vooraf aanmelden bij Minke Uy-
tendaal (06 40841152) verplicht. 
Leden betalen 3 euro, niet-leden 
4 euro per middag. (Foto: Sabine 
van Erp)

Marcel Worms speelt Das Wohl-
temperiertes Klavier deel II (Bach) 
om 20.00 uur in ’t Mosterdzaadje 
aan de Kerkweg 29 te Santpoort-
Noord. Kaarten reserveren via 
penningmeester@mosterdzaad-
je.nl. Info via telefoonnummer 
023 5378625. (Foto: aangeleverd)

26 SEPTEMBER

Gratis clinics atletiek (kinderen 
6+), survivalrun (kinderen 8+ en 
volwassenen) en hardlopen (vol-
wassenen) van 10.30 tot 12.00 
uur bij atletiekvereniging Suo-
mi aan het Kerkpad 59 te Sant-
poort-Noord. Aanmelden via in-
fo@avsuomi.nl is verplicht. Maxi-
maal twintig deelnemers per cli-
nic. (Foto: Erik Pieters)

Hoogovensmuseum aan de 
Wenckebachstraat 1 (2J-03) ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Vooraf via www.hoogovensmu-
seum.nl aanmelden. Vanaf nu 
weer elke zaterdag en zondag ge-
opend. (Foto: aangeleverd)

Open dag ‘Afscheid op Beeckes-
tijn’ aan de Rijksweg 134 te Vel-
sen-Zuid over de mogelijkhe-
den voor uitvaarten en herinne-
ringsbijeenkomsten op landgoed 
Beeckestijn. Vooraf reserveren via 
locatiehuren@hendrickdekeyser.
nl met vermelding gewenst be-
zoekmoment (12.00, 13.00, 14.00 
of 15.00 uur). Info via www.bij-
zonderelocatiehuren.nl.

Motorendraaidag van 13.00 tot 
17.00 uur in het Zee- en haven-
museum aan de Havenkade 55 
te IJmuiden. De motoren worden 
om 13.00 en 15.00 uur aangezet. 
Tevens exposities over SAIL IJmui-
den en over koopvaardij en visse-
rij in WO II. Laatste week voor ex-
positie Tiny Schepers. Info via 
www.zeehavenmuseum.nl. (Foto: 
aangeleverd)

27 SEPTEMBER
Teva Halve van Haarlem Walk: 
wandelevenement over 5, 10, 15 
of 22 kilometer. Info: www.halve-
vanhaarlem.nl.

Zee- en havenmuseum aan de 
Havenkade 55 te IJmuiden ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities over SAIL IJmuiden en 
over koopvaardij en visserij in 
WO II. Laatste week voor exposi-
tie Tiny Schepers. Om 15.30 uur 
(uitsluitend na reservering) laat-
ste vertoning van �lm over koop-
vaardij in WOII. Info via www.zee-
havenmuseum.nl.

Pieter Vermeulen Museum: zie 
vrijdag.

Concert ‘Rondom Beethoven’ 
door het Rogeri Trio met werk van 
Joseph Haydn, Johann Nepomuk 
Hummel en Ludwig van Beet-
hoven om 15.00 uur in ’t Mos-
terdzaadje aan de Kerkweg 29 te 
Santpoort-Noord. Kaarten reser-
veren via penningmeester@mos-
terdzaadje.nl. Info via telefoon-
nummer 023 5378625. (Foto: aan-
geleverd)

28 SEPTEMBER
Informatiepunt Sociaal Wijkteam 
bij Stichting Buitengewoon aan 
de Galle Promenade 70 geopend 
van 15.00 tot 16.00 uur voor vra-
gen over wonen, geldzaken, ad-
ministratie, persoonlijke proble-

▲

men, gezondheid enzovoort. In-
fo via www.swvelsen.nl of 088 
8876970.

Korfbalclinic voor kinderen uit 
de groepen 3 t/m 6 van de ba-
sisscholen door korfbalvereni-
ging DKV van 17.00 tot 18.00 uur 
in sport

29 SEPTEMBER
De opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een haperend 
brein, start 10.30 uur bij ontmoe-
tingscentrum Zeestroom aan het 
Zeewijkplein 262 te IJmuiden. In-
fo via oc.zeestroom@zorgbalans.
nl of 06 52516734 / 06 82681507.

30 SEPTEMBER

Zee- en havenmuseum aan de 
Havenkade 55 te IJmuiden ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities over SAIL IJmuiden en 
over koopvaardij en visserij in WO 
II. Laatste dag voor expositie Tiny 
Schepers. Tevens vier speurtoch-
ten en escapespel. Info via www.
zeehavenmuseum.nl. (Foto: Bos 
Media Services)

Pieter Vermeulen Museum: zie 
vrijdag.

Acrobatische dansshow ‘Shake 
shake shake’ door De Dansers om 
19.00 en 20.45 uur in de Stads-
schouwburg Velsen aan de Groe-
neweg 71 te IJmuiden. Info via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
(Foto: Bart Grietens)

1 OKTOBER

Zingen met soep voor 60-plussers 
van 12.00 tot 13.15 uur in culture-
le broedplaats De 3Klank aan de 
Driehuizerkerkweg 34a te Drie-
huis. Aanmelden via info@koel-
productions.nl of 0255 755243. 
(Afbeelding: aangeleverd)

Under Construction:
Ontwikkel je talent in
zang, dans en acteren!

In het eerste blok wordt de basis 
gelegd, maar gaandeweg worden 
de drie elementen steeds meer 
met elkaar vervlochten. 
Het eindblok is speciaal gericht 
op auditieles/training. Er wordt 
niet naar een algemene eindpro-
ductie toegewerkt, hierdoor ligt 

de focus op de ontwikkeling van 
jouw eigen persoonlijke talen-
ten. Je kunt je binnen deze cursus 
daarom richten op doorstroom 
naar een vervolgopleiding of au-
dities voor een (amateur)produc-
tie. Dit alles onder toeziend oog 
van professioneel geschoolde do-

centen.
Op vrijdagavond 2 oktober is er 
vanaf 19.00 voor iedereen een 
gratis proe�essessie. Aan het eind 
van de avond is er ruimte voor 
een meet & greet met de docen-
ten. Inschrijven is gezien de coro-
namaatregelen noodzakelijk. 

Voor inschrijven of meer informa-
tie kan men terecht op de web-
site www.kunstformvelsen.nl/
danceworks, een mailtje sturen 
naar info@kunstformvelsen.nl of 
een privé bericht op de socials! 
(Foto: aangeleverd)

Velsen - Op vrijdag 2 oktober is het zover. Met drie lesuren per 
week gaat ‘Under Construction’ van Zangstudio Velsen en Dance-
Works Velsen van start. In maar liefst vier blokken wordt voor jon-
geren (16+) en volwassenen (25+) een compleet pakket aangebo-
den van de drie elementen binnen onder meer musical en klein-
kunst. De focus ligt op verdieping en uitbreiding van jouw talen-
ten.

Nieuwe praktijklocatie in Haarlem
Carmen de Haan begint
weer met cursussen

De cursus is gebaseerd op ‘Je kunt 
je leven helen’, een krachtige �loso-
�e van een vrouw die als ervarings-
deskundige haar leven een nieu-
we richting besloot te geven. Iets 
dat Carmen op haar beurt deed, ja-
ren geleden, waarna zij uitgroeide 
tot communicatietrainer en tal van 
mensen op weg hielp naar een po-
sitiever leven.

Coronaproof
,,Gedachte en daad = resultaat.” Dit 
is een oude, maar immer actue-
le uitspraak van Carmen. ,,Met de-
ze gedachte kan iedereen een ge-
lukkiger leven in gang zetten”, zegt 

ze. Zelf voegde Carmen daad bij 
woord door de nieuwe praktijklo-
catie te vinden. ,,Niets doen is geen 
optie; de nieuwe behuizing kwam 
zomaar op mijn pad, alsof het zo 
moest zijn. De locatie is in Haar-
lem-Noord (Raadhuisstraat 11) en 
is ruim van opzet, zodat workshops 
en trainingen coronaproof kunnen 
plaatsvinden.” Ze heeft er zin in en 
stelde een mooie, nieuwe cursus 
samen, gestoeld op de basisprin-
cipes van haar heldin, Louise Hay. 
Zelf heeft Carmen destijds heel veel 
gehad aan het boek ‘Je kunt je le-
ven helen’. Na een instabiele perio-
de groeide ze uit tot een standvas-

tig persoon die afrekende met ne-
gatieve denkbeelden. Inmiddels is 
zij een bekende communicator die 
velen inspireert.

Basis voor een goede richting
De nieuwe cursus ‘Werken met de 
�loso�e van Louise Hay’ biedt slim-
me handreikingen om je leven de 
ideale richting te geven. ,,Zelf regis-
seur worden over je gedachten en 
hoe ze in praktijk te brengen”, licht 
Carmen alvast een tipje van de slui-
er op. Het beoogt een cursus te zijn 
die met warmte en liefde wordt ge-
presenteerd: dé �loso�e om geluk-
kiger en krachtiger in het leven te 
staan. ,,Met deze cursus leer je de 
basisbeginselen om af te rekenen 
met je ‘ko�er vol ballast’ zoals zelf-
verwijten en je niet goed genoeg 
voelen.” Het verleden kun je niet 
overdoen, maar je toekomst kun je 
met nieuwe gedachten beter vorm-
geven. 
Op de website www.carmende-
haan.nl staat alle informatie of bel 
023 5261144 of 06 21216801.

Haarlem - Nu corona al een paar maanden onder ons is en we min 
of meer onze draai vinden in de tijdelijke maatregelen, is dit ook 
voor communicatietrainer Carmen de Haan aanleiding geworden 
om buiten de gebaande paden te denken. Haar lezingen - die al-
tijd plaatsvinden in het Raphaëlkerkje te Bloemendaal - staan 
dan wel even in de wacht; cursussen kunnen altijd gegeven wor-
den. Denkend aan wat allemaal wél mogelijk is vond zij zo een 
nieuwe leslocatie én stelde een nieuwe 5-dagdelen cursus samen, 
die ze de komende maanden presenteert: ‘Werken met de �loso-
�e van Louise Hay’.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
MAAK  VAN J E  HU IS 

JOUW DROOMHUIS !
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‘t Mosterdzaadje
Vespucci Kwartet en MirAnDa Trio

De leden van het kwartet zijn Li-
sanne Soeterbroek (viool), Ruña 
’t Hart (viool), Stephanie Steiner 
(altviool) en Douw Fonda (cello). 
Het is hun eerste concert sinds tij-

den in de concertzaal. Ze verheu-
gen zich er op. Uitgevoerd wordt 
werk van Mendelssohn, Wolf en 
Ravel. Over het programma zegt 
Lisanne Soeterbroek: ,,Het strijk-

kwartet van Mendelssohn is on-
geloo�ijk bruisend en vol ener-
gie, met in het midden tijd voor 
zangerigheid en melancholie. 
Hierna volgt een grappige Itali-
aanse serenade van Hugo Wolf, 
waarbij de spelers op het puntje 
van hun stoel zitten om de acht-
baan bij te houden, al lijkt het uit-
eindelijk alsof er niets gebeurd is. 
Tot slot spelen we het beroem-
de strijkkwartet van Ravel. Frans, 
dansant en opzwepend.’’

MirAnDa Trio
Het MirAnDa Trio bestaat uit Mir-
jam Rietberg (harp), Anna Azer-
nikova (zang) en Dasha Beltiuko-
va (�uit). Zij brengen op 4 ok-
tober om 15.00 uur melancho-
lieke en uitbundige werken van 
Caplet, Debussy, Saint-Saëns, Ra-
vel en Dvořák. De drie studeer-
den samen op het conservato-
rium in Amsterdam. Hun nu bij-
na 15-jarige samenwerking resul-
teerde in een betoverend mooi 
samengaan van klanken, nieuwe 
muzikale ontdekkingen, vriend-
schap en succes. Een trio dat blijft 
verrassen. In de media worden 
ze omschreven als briljant, ori-
gineel, soms heerlijk modern en 
dan weer aantrekkelijk klassiek. 
Hun formule is een afwisseling 
van fascinerende muziek in trio, 
duo en solo repertoire. ’t Mos-
terdzaadje is gevestigd aan de 
Kerkweg 29 te Santpoort-Noord. 
Kaarten kunnen via penning-
meester@mosterdzaadje.nl gere-
serveerd worden. (Foto’s: aange-
leverd)

Santpoort - Op vrijdag 2 oktober om 20.00 uur brengt het Ves-
pucci Strijkkwartet het programma ‘Tijd voor een Vreugdedans’ 
met muziek van Mendelssohn, Wolf en Ravel. Op zondag 4 okto-
ber staat het MirAnDa Trio in ’t Mosterdzaadje met een zeer geva-
rieerd programma.

De Grote Drie in concert
IJmuiden - De musical Adèle 
Conny Jasperina - de Grote Drie 
over Adèle Bloemendaal, Jasperi-
na de Jong en Conny Stuart, die in 
2017 een zegetocht maakte langs 
de Nederlandse theaters, komt 
dit jaar weer terug naar de thea-
ters in een nieuw jasje, een con-
certante versie. Op 7 oktober om 
19.00 uur en 21.00 uur is het the-
aterconcert De Grote Drie te zien 
in de Stadsschouwburg Velsen te 
IJmuiden. 
Een theaterconcert vol bekende 

klassiekers, afgeleid van de mu-
sical Adèle Conny Jasperina - De 
grote drie. Deze veelgeprezen 
voorstelling, bekroond met een 
Musical Award voor beste klei-
ne musical, vertelde het verhaal 
van de drie theatervedettes Adè-
le Bloemendaal (Ellen Pieters), 
Conny,Stuart (Frédérique Sluy-
terman van Loo) en Jasperina de 
Jong (Hanneke Drenth). De diva’s 
worden gevolgd in aanloop naar 
een gezamenlijk concert dat er in 
het echt nooit was, maar dat we 

wel graag hadden willen zien. In 
De Grote Drie in concert ligt de 
focus op dit concert. Volledig ‘in 
character’ vertolken de drie actri-
ces grote hits als Het is over, De 
minutenwals, Lou er ligt een lijs-
ter in de la, Herr Heinzelmann en 
Wat voor weer zou het zijn in Den 
Haag. 
Geniet van het rijke repertoire 
van ‘de grote drie’! Kijk op www.
degraafencornelissen.nl voor 
meer informatie over deze voor-
stelling. (Foto: Roy Beusker)

Open dag:
Afscheid op Beeckestijn

Velsen - Op de buitenplaats 
Beeckestijn aan de Rijksweg 134 
vindt zaterdag 26 september een 
bijzondere open dag plaats. Be-
zoekers kunnen zich die dag la-
ten informeren over de mogelijk-
heden die de buitenplaats biedt 
op het gebied van uitvaarten en 
herinneringsbijeenkomsten.

Het museumhuis wordt regelma-
tig verhuurd voor vergaderingen 

of huwelijken. Ook als de aanlei-
ding voor een bijeenkomst een 
treurige is, is dit een prachtige, 
troostrijke plek. Op 26 september 
organiseert Vereniging Hendrick 
de Keyser in samenwerking met 
Brasserie Beeckestijn een open 
dag met het thema ‘Afscheid op 
Beeckestijn’. Die dag is Beeckes-
tijn tussen 12.00 uur en 16.00 uur 
open. Er is onder andere informa-
tie over vervoer, eten en drinken, 

bloemen en sieraden en uitvaart-
kisten. De organisatie ontvangt 
een beperkt aantal bezoekers te-
gelijk. Stuur vooraf een e-mail 
naar locatiehuren@hendrickde-
keyser.nl en geef het gewenste 
bezoekmoment (12.00 uur, 13.00 
uur, 14.00 uur of 15.00 uur) aan. 
Reserveren kan met maximaal 
twee personen tegelijk.

Een plek om te onthouden
Na de Tweede Wereldoorlog ver-
keerde Beeckestijn in slecht staat. 
Het werd echter gered van de 
sloop. Daardoor kan iedereen 
nog steeds van deze fantastische 
plek genieten. Het unieke zit ‘m in 
de combinatie van de prachtige 
architectuur en interieurs en de 
omliggende tuinen en park. De 
tuinen en het park zijn elke dag 
open. Je kunt er wandelen door 
de historische bloemenwaaier 
en de Engelse landschapstuin of 
ontdek de kruiden in de kruiden-
tuin. 

In het weekend is het huis open 
als museumhuis en kun je door 
de statige kamers dwalen. Re-
serveer dan wel van tevoren via 
www.museumhuizen.nl een tijd-
slot. (Foto: Brasserie Beeckestijn)

DCIJ-nieuws:
Malak El Abbassi 
verrassende achtervolgster

Omdat er niet op zaterdag ge-
speeld hoefde te worden, werd 
op vrijdagavond gewoon in de 
onderlinge competitie gestre-
den. Jan-Maarten Koorn nam 
tegen voorzitter Jesse Bos een 
�ankaanval, maar kon na een ver-
dunning van de stand zijn voor-

post niet meer verdedigen. Ach-
teraf kwam de computer met een 
fraai schijfo�er, waarmee Koorn 
nog remise had kunnen afdwin-
gen. Kees Pippel, die eerder over-
tuigend het Kerst de Jongtoer-
nooi op zijn naam wist te schrij-
ven, wist ditmaal van Max Doorn-

bosch te winnen. Nieuwe pen-
ningmeester Krijn ter Braake, die 
vorig seizoen net niet bovenaan 
eindigde, kwam voor de twee-
de keer in twee weken met de 
schrik vrij. Ditmaal probeerde hij 
de aanval van Cees van der Vlis te 
omsingelen. Toen dit niet werkte, 
moest hij alle centrumvelden aan 
Van der Vlis laten. Ter Braake wist 
zich dankzij een lichte combina-
tie nog net te redden.
Bij de jeugd is clubkampioen 
Jens Mischke momenteel niet te 
stoppen. Tegen Moritz Woesten-
burg boekte hij alweer zijn derde 
overwinning. De nummer twee 
van dit moment is wel een verras-
sing. Malak El Abbassi (rechts op 
de foto), die vorig seizoen via de 
paspoortlessen van het school-
damtoernooi lid was geworden, 
wist ditmaal van andere nieuw-
komer Alex Kistemaker te win-
nen. El Abbassi volgt Mischke nu 
op twee punten. 
Tot slot viel er geen beslissing 
in de topper tussen Tamar Out 
en Storm van den Berg, die vo-
rig seizoen indruk maakten bij de 
teamwedstrijden van het jeugd-
team. Ook dit seizoen zal DCIJ 
weer met een jeugdteam aan 
de derde klasse van de nationale 
competitie meedoen. (Foto: aan-
geleverd)

IJmuiden - Afgelopen zaterdag had Damclub IJmuiden (DCIJ) de 
eerste wedstrijd in de hoofdklasse B van de nationale competitie 
moeten spelen. Helaas gooide het terugtrekken van tegenstan-
der Wageningen 2 vanwege coronaproblemen roet in het eten. 
Over twee weken hoopt DCIJ alsnog aan het seizoen te beginnen 
met een thuiswedstrijd tegen Rijnsburg.

Uitstekende seizoenstart Stormvogels tegen HCSC

Reeds in de tweede minuut 
kreeg Melle Springer, afkom-
stig van Telstar en een heel 
grote aanwinst voor de Vo-
gels, een grote kans voorge-
schoteld. Met een heel mooie 
beweging zette hij zijn te-
genstander op het verkeer-
de been. Daardoor verscheen 
hij alleen voor doelman Co-
co, die zich in de baan van het 
schot wierp. Tot halverwege 
de eerste helft vielen er, on-
danks het veldoverwicht, wei-

nig wapenfeiten aan IJmuiden-
se kant te vermelden. HCSC 
stelde alles in het werk de Vo-
gels uit haar ritme te halen. Zo-
doende kreeg de geroutineer-
de scheidsrechter Carel Jacobs 
het druk met het uitdelen van 
vrije schoppen, vooral aan Hel-
derse kant. In de 22ste minuut 
verscheen de actieve spits José 
Leone op aangeven van Sprin-
ger alleen voor doelman Co-
co, die opnieuw het schot kon 
blokkeren. Een minuut later 

werd Patrick Krop de diepte in-
gestuurd. Nadat hij in volle ren 
doelman Coco had omspeeld, 
kreeg de bal te veel vaart. Het 
resulteerde uiteindelijk in een 
voorzet van Krop richting doel, 
zonder succes overigens.

Drie minuten later opnieuw 
een honderd procent kans 
voor Krop: na een voorzet van 
Leone verlengde Springer de 
bal, waardoor Krop de bal kei-
hard kon inschieten, maar met 

een katachtige reactie bracht 
Coco ten koste van een hoek-
schop opnieuw redding. Een 
doelpunt kon niet uitblijven 
en dat kwam er in de 39ste mi-
nuut: nieuweling Aron Apetz 
slingerde de bal vanaf links in 
de trechter voor het HCSC-doel 
en via aardig wat voeten leg-
de Krop de bal terug op Sprin-
ger die op ongeveer 20 me-
ter staande eindelijk doelman 
Coco met een harde schuiver 
in de uiterste hoek kon pas-
seren; 1-0. De kogel was door 
de kerk, want een minuut la-
ter legde Krop de bal met zijn 
hoofd panklaar voor de voe-
ten van Leone, die met een kei-
hard schot van korte afstand 
het net liet bollen; 2-0. Een mi-

nuut voor de thee opnieuw 
een combinatie tussen Leo-
ne en Krop die rakelings naast 
schoot. De tweede helft bleef 
Stormvogels domineren en na 
acht minuten stuurde Leone 
op rechts Springer in de diep-
te. Via de voet van HCSC-ver-
dediger Leon Bregman vloog 
de bal in het Helderse doel; 
3-0.

Ruim een kwartier voor tijd 
stond de verdediging van 
Stormvogels een beetje te sla-
pen. Na een combinatie tussen 
twee invallers, te weten Djezz 
Separa en Gianni Sirvania, 
kon laatstgenoemde daar ge-
bruik van maken; 3-1. De koek 
bij Stormvogels was lang nog 

niet op: negen minuten voor 
tijd omspeelde Krop doelman 
Coco heel subtiel, om vervol-
gens de bal in een leeg doel te 
schieten; 4-1. Vijf minuten voor 
tijd was doelman Coco op-
nieuw Krop de baas door zijn 
keiharde inzet met zijn vuis-
ten weg te stompen. De bal 
belandde vervolgens voor de 
voeten van vleugelverdediger 
Rick van Westen en met een di-
agonale harde schuiver bracht 
hij de eindstand op 5-1. De eer-
ste klap is een daalder waard! 
De tweede klap zal moeilijker 
worden, want aanstaande za-
terdag speelt Stormvogels op 
sportpark Schoonenberg in de 
derby tegen VV IJmuiden. Aan-
vang 14.30 

IJmuiden - In de thuiswedstrijd tegen het Helderse HCSC heeft Stormvogels een eclatante zege van 
5-1 geboekt. Een betere seizoenstart had de IJmuidense club zich niet kunnen bedenken. Met goed 
combinatiespel drong het team van trainer Sjaak Lettinga haar tegenstander constant terug op ei-
gen helft. Als de Helderse keeper Marlon Coco niet in bloedvorm had verkeerd en Stormvogels niet 
te nonchalant met haar kansen was omgesprongen, dan zouden er dubbele cijfers op het einde van 
dit duel op het scorebord zijn verschenen.
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Leger des Heils zoekt collectanten

In deze crisistijd is hulp voor veel 
mensen harder nodig dan ooit. 
Steeds meer mensen zijn op zich-
zelf teruggeworpen en niet ie-
dereen redt het alleen. Het Le-
ger des Heils zet alles op alles 
om, soms op creatieve manieren, 
zorg en ondersteuning te kunnen 
blijven bieden. Zo zijn er digita-
le ‘ko�e-uurtjes’ ontstaan. Ook 
bellen vrijwilligers van het Leger 
des Heils de bezoekers op. Hoe 
gaat het met ze? Zorgen ze goed 
voor zichzelf? Kunnen de vrijwilli-
gers misschien ergens bij helpen? 
Juist nu is de behoefte aan con-
tact en directe hulp enorm groot.

Het Leger des Heils heeft door 
heel Nederland zo’n honderd 
buurthuiskamers. Die zijn be-
doeld voor de directe omge-
ving en toegankelijk voor ieder-
een. Mensen kunnen er terecht 
voor een kopje ko�e, een spelle-
tje, een maaltijd, een (pastoraal), 
vragen over zingeving of bijvoor-
beeld tweedehands kleding. In 
steeds meer locaties wordt ook 
schuldhulp en huiswerkbegelei-

ding geboden, aangevuld met lo-
kale activiteiten.

Het doel is om mensen uit een so-
ciaal isolement te halen of dit iso-
lement te voorkomen. Zeker voor 
mensen met minder bestedings-
ruimte is zo’n locatie vaak echt 
een vangnet. In deze buurthuis-
kamers kunnen buurtbewoners 
elkaar bovendien leren kennen, 

waardoor gewerkt wordt aan hun 
sociale netwerk en bovendien de 
buurt wordt versterkt.

Het overgrote deel van deze 
buurthuiskamers is niet gesubsi-
dieerd. Daardoor is men voor het 
bestaan volledig afhankelijk van 
giften en donaties. Het Leger des 
Heils organiseert daarom een lan-
delijke collecteweek, dit jaar van 
23 tot en met 28 november. De 
hulp van vrijwilligers is daarbij 
keihard nodig. Want samenleven 
doe je dus niet alleen. Vrijwilli-
gers kunnen zich www.legerdes-
heils.nl/collecte aanmelden. (Fo-
to: aangeleverd)

Velsen - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten voor de 
jaarlijkse collecteweek. Die vindt plaats van 23 tot en met 28 no-
vember. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organi-
satie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren. 
Met deze activiteiten bestrijdt het Leger des Heils sociale uitslui-
ting en eenzaamheid.

Stadsschouwburg Velsen
veranderd in Filmtheater
Velsen - Een drankje op het zon-
nig terras vóór Stadsschouwburg 
Velsen aan de Groeneweg drin-
ken en vervolgens naar binnen 
genodigd worden om de �lm te 

zien, waar je online kaartjes voor 
kocht. Sinds alle beperkingen 
door de coronamaatregelen is dit 
sinds kort een creatieve oplos-
sing om een uitje op veilige wijze 

mogelijk te maken. Zaterdagmid-
dag waren er precies acht bezoe-
kers, die op deze manier van een 
mooie �lm genoten. (Tekst en fo-
to: Arita Immerzeel)

Lezing over kasteeltuin 
en park Assumburg/Oud Haerlem

Santpoort - Historische Kring 
Velsen heeft op vrijdag 2 okto-
ber Nico Brantjes te gast. Hij is de 
ontwerper van de tuin achter kas-
teel Assumburg te Heemskerk. De 
tuin heeft diverse boomgaarden, 

een rosarium, een groententuin 
en een prachtige vijverpartij. Vrij-
willigers onderhouden de tuin, 
bezoekers krijgen er al wande-
lend de indruk dat ze in Frankrijk 
zijn. In het kader van het najaars-

programma spreekt Nico Brantjes 
bij Historische Kring Velsen over 
de ontwikkeling van park Assum-
burg / Oud Haerlem, met de kas-
teeltuin als hoofditem.

De lezing vindt plaats in het Mu-
ziekcentrum van Soli aan het 
Kerkpad 83 te Santpoort-Noord, 
direct naast NS-station Drie-
huis. Bezoekers die met de au-
to komen, zetten hun voertuig 
bij voorkeur aan de Driehuiszijde 
van het station. De zaal van 390 
vierkante meter beschikt over 
een goed luchtcirculatiesysteem. 
De verplichte anderhalve meter 
afstand kan hier goed in acht ge-
nomen worden. 
Leden van Historische Kring Vel-
sen hebben gratis toegang, ove-
rige belangstellenden betalen 
2,50 euro. Vooraf aanmelden via 
ledenadministratie@historische-
kringvelsen.nl of telefonisch via 
nummer 023 8882773. (Foto: Ni-
co Brantjes)

Nationale Grote Clubactie
Dertig verenigingen
in Velsen verkopen loten

Ruim 300.000 clubleden van 
5.300 verenigingen gaan door 
heel Nederland op pad om lo-
ten te verkopen. Het is belang-
rijk dat dit verantwoord gebeurt. 
Daarom heeft de Grote Clubactie 
naast het bekende verkoopboek-
je een aantal digitale verkoop-
methoden ontwikkeld. Met de-
ze digitale mogelijkheden kun-
nen de koper en de verkoper op 
een veilige afstand van elkaar blij-
ven staan. Zo kunnen loten wor-
den gekocht door het scannen 
van een QR-code of het delen van 
een link via e-mail, sociale media 
en WhatsApp.

80% van de opbrengst
gaat naar de club
Al vanaf 1972 spant de Nationa-
le Stichting Grote Clubactie zich 
in voor het verenigingsleven. Van 
elk verkocht lot van € 3,- gaat 
80%, dit is € 2,40 direct naar de 
clubkas. Met het overige bedrag 
organiseert de Grote Clubactie 
de loterij. Door mee te doen aan 
de Grote Clubactie worden de lo-
kale verenigingen dus direct on-
dersteund. Ook maken de deel-
nemers van de loterij kans op 
een van de vele prijzen, waaron-
der de hoofdprijs van 100.000 eu-
ro. Daarnaast is de prijzenpot ver-
hoogd van 32.000 naar 332.000 

prijzen en daarmee is de winkans 
nu 1 op 10!

Meedoen kan nog steeds
Verenigingen halen met deze ac-
tie al snel een bedrag tussen de 
duizend en vijftienduizend euro 
op. Als een vereniging in (de om-
geving van) de gemeente Velsen 
nog wil meedoen, is dat mogelijk. 
Kijk op www.clubactie.nl voor in-
formatie of bel: 013 4552825. (Fo-
to: Grote Clubactie)

Velsen - Afgelopen zaterdag zijn dertig verenigingen in de ge-
meente Velsen gestart met de verkoop van loten. Via de Nationale 
Grote Clubactie willen ze extra inkomsten ophalen. Dit is hard no-
dig. Ook in het verenigingsleven heeft de coronacrisis diepe spo-
ren nagelaten. De normaal druk bezochte evenementen zijn afge-
last en de kantines waren lange tijd gesloten. Veel verenigingen 
hebben hierdoor te maken met een begrotingstekort.

Nieuwe damwand aan Halkade
IJmuiden - Aan de Halkade is eind vorige week hard gewerkt aan de plaatsing van een nieuwe damwand. 
Begin vorige week ontstond een enorm gat in de weg, nadat de grond eronder letterlijk was weggespoeld. 
In dit zogenoemde sinkhole stroomde water, dat met de getijden meebewoog. Al snel werd daarom de 
conclusie getrokken dat een gat in de bestaande damwand de oorzaak moest zijn van het probleem. Te-
gen de oude damwand is vrijdag een nieuwe moderne damwand geplaatst, die het ontstane gat moet 
dichten. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door de �rma Beens, die ook op de Viskade de dam-
wand heeft geplaatst. (Foto: Erik Baalbergen)

Geen bazaar in Nieuwe Kerk
IJmuiden - De traditionele bazaar 
van de Nieuwe Kerk in  De Rank 
aan de Koningin Wilhelminakade 
gaat dit jaar niet door. De bazaar-
commissie heeft dit besloten om-

dat iedereen nog steeds ander-
halve meter afstand tot elkaar 
moet houden. Deze afstand kan 
op deze locatie niet gehandhaafd 
worden. De bazaar zou, zoals ge-

bruikelijk, op de eerste zaterdag 
van oktober plaatsvinden. De 
commissie hoopt dat het volgend 
jaar weer mogelijk zal zijn om het 
evenement te laten plaatsvinden.

Strawberries meiden D1
knallen in De Kwakel
Driehuis/De Kwakel - Afgelopen 
zaterdag reisden de meiden van 
Strawberries D1 af naar De Kwa-
kel om tegen Qui Vive te spelen. 
Opgewekt betraden ze het veld 
onder leiding van Mika Hanen-
berg. Dit seizoen staat er een heel 
nieuw team en met de week we-
ten de meiden elkaar steeds beter 
te vinden. Al snel wisten de mei-

den het doel te vinden en kwa-
men ze op voorsprong; 0-1 . Met 
een sterke verdediging van Straw-
berries kreeg Qui Vive amper de 
kans om hun cirkel in te komen. 
Op de momenten waarin ze daar 
wel in slaagden, stond de keep-
ster de ballen op te wachten. Re-
laxt gingen de meiden de rust in 
met een stand van 0-4. Ze bleven 

ook na de rust mooi samenspelen 
en konden de wedstrijd met een 
mooie eindstand van 0-7 afsluiten 
. Daarmee staan ze op een mooie 
tweede plaats in het klassement. 
Aanstaande zaterdag spelen de 
meiden thuis om 09.00 tegen kop-
loper Alkmaar. Ze gaan er alles aan 
doen om de nummer-1-plek te 
veroveren. (Foto: J. van Vliet)
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World Cleanup Day ook in IJmuiden

Het weer werkte, door zon en 
een warm windje zonder neer-
slag, in alle opzichten mee om er 
een feestje van te maken voor de 
natuurminnende groep. De pers 
was ruim vertegenwoordigd. NH 
Nieuws maakte een verslag, dat 
behalve op nhnieuws.nl ook op 
nos.nl te zien is. Organisator Mi-
reile Zuber vroeg ook de pers-
medewerkers naar hun betrok-
kenheid bij zwerfvuil rapen. Jour-
nalist Kees de Boer vertelde een 
poepzakje met zwerfvuil te vul-
len als hij de hond uitlaat. Johan-
na Minnaard is fotografe en ver-
telt met haar werk een bijdrage 
leveren aan het tegengaan van 
het wegwerpimago van plastic. 
De sfeer is al rapend goed in de 
groep. Dirk ergert zich aan al die 
achteloos weggeworpen peu-
ken. ,,Ze verteren niet en zitten 
vol met zware metalen. Vogels en 
vissen zien ze voor voedsel aan’’. 

Vier jonge meisjes, die normaliter 
met elkaar turnen, doen tussen-
door een radslag, alvorens weer 
naar een blikje of bierdop te ren-
nen. Hun handschoenen zijn rij-
kelijk ruim aan de maat, maar dat 
mag hen niet deren. Zij leren dat 
het verstandig is om bij de groep 
te blijven. Je weet natuurlijk niet 
of er gevaarlijke dingen tussen 
het zwerfvuil liggen, zoals naal-
den. Of dat omstanders vervelen-
de grapjes gaan maken door hen 
als taakgestraften aan te merken.

De reacties van strandbezoekers 
waren gelukkig positief. ,,Goed 
dat jullie dit doen!” ,,Ik doe dit 
in mijn eigen woonplaats ook!”, 
klinkt het. Benne, acht jaar, woont 
in Amsterdam en loopt mee om-
dat zijn moeder dit organiseert. 
Het valt hem op, dat er al op de 
parkeerplaats veel afval naast de 
auto’s ligt. Eenmaal op het strand 

holt hij van sok naar blikje en van 
dop naar draadje. Op een gege-
ven moment vindt hij een bana-
nensnoepje. ,,Gek! En kijk, daar 
nog één en nog één!” De snoep-
jes lijken aangevreten door sna-
veltjes en verdwijnen in zijn Ne-
derland Schoon-zak. Dan vindt hij 
een leeg blikje, nota bene náást 
een grote afvalbak. ,,Dat men-
sen het er dan niet in gooien!”, 
zegt Benne verbaasd. Hij vindt 
een kapotte haarspeld, achterge-
laten schoonmaakdoekjes, hou-
ten vorken en mesjes, ijjsstokjes, 
rietjes en een onderbroek. Alles 
verdwijnt in de groene zak. Het 
meest vreemde wat hij vindt? 
,,Bier�esjes! Sommigen ruiken 
nog naar bier! En een paar waren 
kapot.” Benne raapte alles wat hij 
vond op. ,,Het is niet goed voor 
de dieren, al die troep!” (Tekst en 
foto’s: Arita Immerzeel)

Meer informatie en foto’s? www.
brakijmuiden.nl.

IJmuiden aan Zee - Wereldwijd werd zaterdag zwerfvuil geraapt 
vanwege World Cleanup Day, vrij vertaald Wereld Schoonmaak 
Dag. Ook het strand van IJmuiden werd door een groep vrijwilli-
gers schoner gemaakt door zwerfvuil te rapen. De groep van kin-
deren en volwassenen was wegens coronapreventie klein gehou-
den. Zo moest men zich om mee te mogen doen van te voren aan-
melden via de site van BRAK. Men verzamelde zich achter de bou-
levard in IJmuiden aan Zee bij het wikkelhouse van BRAK om met 
elkaar te gaan rapen.

Commissaris van de Koning 
op bezoek in Velsen

Op uitnodiging van de gemeen-
te Velsen schoven Pieter de Waard 
(voetbalclub Telstar), Ton van der 
Scheer (Ondernemersvereniging 
IJmond), Ron Davio (AYOP), Jacob 
Bron (Stadsschouwburg Velsen), 
Bernard Lensink (Koninklijke Hore-
ca Nederland, afdeling Velsen), Ma-
rianne Dubbeld (Politie IJmond) 
en Nora Azarkan (Stichting Wel-
zijn Velsen) aan bij het gesprek. Ze 
vertelden elk in het kort welke ef-
fecten de coronacrisis heeft gehad 
op hun sector. ,,Een topjaar werd 
een tobjaar’’, vatte Lensink de situ-
atie samen. Hij legde uit dat voor 
de horecabranche een goed jaar 
werd verwacht met grote evene-
menten als Sail IJmuiden en de 
Formule 1 race in Zandvoort. De-
ze en vele andere activiteiten wer-
den geannuleerd. Door de corona-
crisis ging de omzet van de meeste 
bedrijven in de horecasector dras-
tisch omlaag. Lensink meldde op 
dat van meer dan dertig werkne-
mers in zijn eigen bedrijf het tijde-
lijke contract niet verlengd werd. 
Iets soortgelijks geldt voor de cul-
turele sector. Jacob Bron: ,,We zit-
ten in grote nood.’’ Stadsschouw-
burg Velsen heeft driekwart van 
het personeel ontslagenper 1 ja-
nuari 2021. Azarkan benadrukte de 
inzet van beroepskrachten in het 
welzijnswerk en uitte en passent 
nog maar eens haar zorgen over de 
budgetten voor de decentralisatie 
van overheidstaken. Niet voor alle 
sprekers gold dat ze bezorgd wa-
ren over de toekomst. ,,Wij hebben 
een toekomst om van te smullen’’, 
aldus Davio namens Amsterdam 
IJmuiden O�shore Ports (AYOP). Hij 

doelde op de grotere rol die IJmui-
den door de aanleg van de ener-
giehaven gaat spelen in de wind 
o�shore industrie.

Wethouder Jeroen Verwoort nam 
ook deel aan het gesprek en prees 
de ambtelijke organisatie, die snel 
na de verplichte coronasluiting de 
zaken weer op orde had en goed 
inspeelde op de nieuwe thuiswerk-
situatie. Verwoort kreeg in maart 
verkoudheidsklachten en zat zelf 
daarom twee weken in thuisqua-
rantaine. Trots is hij op de manier 
waarop de campagnes ‘Koop Lo-
kaal’, ‘Eet Lokaal’ en ‘Bezoek Lokaal’ 
zijn gelanceerd. Daar wordt bin-
nenkort een vierde campagne aan 
toegevoegd: ‘Boek Lokaal’. Burge-
meester Frank Dales gaf tijdens het 
gesprek enig inzicht in zijn dage-
lijkse bezigheden met betrekking 
tot de coronacrisis. ,,Elke ochtend 
krijg ik via een app van het RIVM 
het aantal besmettingen in Velsen 
door. Dat is niet leuk wakker wor-
den.’’ Volgens Dales zijn de recent 
in Velsen geregistreerde coronabe-
smettingen vooral geconstateerd 
bij mensen in de leeftijdsgroepen 
20-30 en 40-50 jaar. Dales gaf aan 
te verwachten dat de situatie in de 
komende tijd waarschijnlijk slech-
ter zal worden, in plaats van beter. 
Van Dijk beaamde dat: ,,We moe-
ten nog lange tijd rekening hou-
den met deze onzichtbare vijand.’’ 
Tegelijk gaf hij aan: ,,We kunnen 
niet twee jaar stil liggen. We moe-
ten doen wat mag en kan.’’ Alexan-
der Dalenoort, kabinetschef van de 
provincie Noord-Holland, was met 
Van Dijk meegekomen. Dalenoort 

is tevens penningmeester van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Van 
Dijk is daarvan voorzitter. Beide 
heren gaven aan dat er, door het 
schrappen van veel culturele eve-
nementen, geld in de pot overblijft 
dit jaar. Ze sporen de culturele sec-
tor aan om hier een beroep op te 
doen.

Ook in het gesprek dat Van Dijk 
aansluitend had met de gemeen-
teraad, was het zijn bedoeling om 
vooral informatie op te halen. Al na 
korte tijd werd duidelijk dat de rol-
len omgedraaid leken te zijn. Van 
Dijk: ,,Ik dacht dat ik hier kwam om 
te luisteren.’’ Hij kreeg vanuit de 
raadsfracties veel vragen, met na-
me over de provinciale gedachten 
met betrekking tot regionale sa-
menwerking en gemeentelijke fu-
sies. Hierover was Van Dijk duide-
lijk: ,,Daar gaat u zelf over. Het moet 
van onderaf komen. Het is niet 
meer, zoals bij mijn voorgangers, 
een pressiemiddel. Gemeenten 
moeten zelf tot conclusies komen. 
Maar de verantwoordelijkheid voor 
de gemeenten om samen te wer-
ken waar dat nodig is, blijft wel aan-
wezig.’’ De bewindsman verklaarde 
wel geschrokken te zijn van het be-
richt dat de IJmondcommissie wel-
licht ter ziele gaat. Tijdens het ge-
sprek werd vanuit de raad ook aan-
dacht gevraagd voor de benarde 
�nanciële positie waarin veel ge-
meenten momenteel verkeren. 
Van Dijk kreeg het verzoek om de 
regering mee te geven dat er snel 
een besluit moet worden geno-
men over de geldstromen die ver-
band houden met de taken die ge-
meenten er - met name in het so-
ciale domein - sinds enkele jaren 
bij gekregen hebben. Gemeenten 
hebben moeite om het huishoud-
boekje rond te krijgen, omdat de 
beschikbare budgetten vanuit het 
Rijk niet in lijn zijn met de taken die 
daarvoor moeten worden uitge-
voerd. Dat leidt ertoe dat nu pijn-
lijke keuzes moeten worden geno-
men op het gebied van de �nanci-
en.

Velsen - Commissaris van de Koning in Noord-Holland Arthur van 
Dijk legde vorige week woensdag een ambtsbezoek af aan de ge-
meente Velsen. Niet in zijn rol als vertegenwoordiger van de pro-
vincie, maar als Rijksheer. Doel van het gesprek was vooral inven-
tariseren hoe de gemeente Velsen ervoor staat en welke proble-
men er zijn ontstaan door de coronabeperkingen. Gewoonlijk 
zou Van Dijk, na zijn ontmoeting met het gemeentebestuur, di-
verse organisaties in de gemeente hebben bezocht. Nu koos men 
voor een groepsgesprek met vertegenwoordigers van zeven or-
ganisaties. Later volgde ook overleg met een delegatie van de ge-
meenteraad.

Arthur van Dijk, uiterst rechts achter op de foto, luistert naar de inbreng van de uitgenodigde sprekers. (Foto: 
Reinder Weidijk)

Doneer voor Engelmunduskerk
Geen geschenkenveiling
en boekenmarkt

Driehuis - Al decennialang wordt 
jaarlijks op de eerste zaterdag van 
oktober de geschenkenveiling en 
boekenmarkt georganiseerd om 
geld in te zamelen voor het on-
derhoud van de Engelmundus-
kerk: het Hart van Driehuis. Ver-
schillende generaties hebben 
zich ingezet om het gebouw in 
goede staat te houden en mede 
daardoor kon men vorig jaar het 
125-jarig jubileum vieren. De ge-
schenkenveiling (voorheen Pin-
kenveiling) staat al zo’n zeven-
tig jaar garant voor een gezelli-
ge dag met verschillende activi-
teiten. Daarmee verzamelt men 
jaarlijks een mooi bedrag voor 
het onderhoud van het gebouw. 
Helaas wordt ook deze traditie 
onderbroken door de maatrege-
len vanwege het coronavirus.

Het monumentale gebouw is in 
prima staat, maar dat kost jaarlijks 
veel geld. Vorig jaar zijn de muur-
ankers vernieuwd en is groot on-
derhoud aan de kachelinstallatie 
gepleegd. 
De volgende klus is het isole-
ren van de pastoriezolder om 
het gebouw duurzamer te ma-
ken. Inwoners die willen helpen 
om het gebouw voor toekom-
stige generaties te waarborgen, 
kunnen geld doneren. Elk be-
drag is van harte welkom en kan 
overgemaakt worden naar NL-
39RABO.014.58.56.798. Het RSIN-
(ANBI)-nummer van de St. Engel-
munduskerk is: 1944800. Even-
tuele vragen kunnen per e-mail 
(vriendenvanengelmundus@
gmail.com) worden gesteld. (Fo-
to: aangeleverd)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-1234567
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-1234567Te koop:

4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-1234567
Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-1234567
Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-1234567

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

Tel. 06-1234567
Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-12345670
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-1234567Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

Tel. 06-123456Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJEMevrouw Visser heeft het kabaal-

tje geplaatst en tot nu toe nog 
geen reactie mogen ontvangen. 
Zij vermoedt dat het om een ba-
byringetje gaat, zo klein is het 
ringetje dat zij vond. ,,Dat kun je 
haast geen kinderringetje noe-
men, zo klein. Meer voor een ba-
by dan voor een kleuter. Wat dan 
wel weer opmerkelijk is, is dat er 
uitstekeltjes aan zitten. Het kan 
niet open, dus is niet geschikt als 
piercing. En wat ook zo bijzon-
der is, is de vindplaats!” Mevrouw 
Visser vond het ringetje namelijk 
een week of twee geleden in haar 
eigen achtertuin. Zonder met 
naam en toenaam haar privége-

gevens prijs te geven, gaat het 
om de omgeving van de Maas-
straat in IJmuiden. ,,Mijn achter-
tuin is gesloten en er zijn geen 
baby’s of kinderen in mijn tuin 
geweest. 
Ik zat op het terras en zag in-
eens iets glinsteren in het gras.” 
Mevrouw Visser denkt niet dat 

het ringetje een grote geldwaar-
de vertegenwoordigt. Maar een 
emotionele waarde zou er wel 
kunnen zijn, vandaar de adver-
tentie. En hoe het ringetje in haar 
achtertuin terecht is gekomen? 
Daar heeft zij een sterk vermoe-
den van. ,,Ik denk dat een ekster 
het heeft verloren!”

Gevonden:
Zilveren (baby)ringetje. Tel. 06-
10838663
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Bernt Schneiders nieuwe 
President Commissaris bij PWN

Schneiders: ,,Als oud-burgemees-
ter van verschillende gemeenten 
in Noord-Holland ken ik PWN mis-
schien wel beter dan de gemid-
delde Noord-Hollander. Dus toen 
ik voor de functie werd benaderd 
heb ik vrijwel direct ja gezegd. Ik 
heb PWN altijd een heel mooi be-
drijf gevonden.’’ De 61-jarige be-
stuurder was van 1995 tot 2001 
burgemeester van Landsmeer 
en daarna achtereenvolgens van 
Heemskerk (2001-2006) en Haar-
lem (2006-2016). Van 2015 tot 
2017 was hij ook waarnemend 
burgemeester van Bloemendaal. 
Daarna stapte hij uit het open-
baar bestuur om directeur van 
het VSBfonds te worden. In zijn 
woonplaats Haarlem is Schnei-
ders voorzitter van Bevrijdings-
pop, voorzitter van Voedselbank 
Haarlem en voorzitter van de 
raad van toezicht van het Spaar-
ne Gasthuis. PWN, met een missie 

in schoon drinkwater en mooie 
natuur is voor hem een logische 
aanvulling.

Duurzaam en uitstekend
drinkwater en natuurbeheer
Na een periode van reorganisatie 
is voor PWN een moment aange-
broken voor rust en stabiliteit. De 
focus komt weer geheel te liggen 
op de belangrijkste taak van het 
bedrijf: het leveren van duurzaam 
en uitstekend drinkwater en na-
tuurbeheer. Schneiders denkt als 
oud-burgemeester een goede rol 
te kunnen spelen bij die focus op 
de core business en het aan el-
kaar knopen van de losse eindjes 
die er nog liggen. Hij heeft veel 
vertrouwen in de toekomst van 
PWN. ,,Ik heb zelden zo’n enorme 
betrokkenheid van medewerkers 
gezien, die zorgen dat de produc-
tie van drinkwater 24 uur per dag 
doorgaat, ook tijdens extreme 

droogte. Veel medewerkers zien 
PWN dan ook als tweede thuis en 
ik ben er zeker van dat dat voor 
mij ook zal gaan gelden. Interim 
directeur Ria Doedel sprak bij de 
overhandiging van een paar vei-
ligheidsschoenen dan ook de 
woorden: ‘Zo, hier moet je het 
acht jaar mee doen!’. Die uitda-
ging ga ik graag aan.’’ (Foto: PWN)

Regio - Bernt Schneiders, oud-burgemeester van Haarlem, is 
sinds 1 augustus President Commissaris van drinkwaterbedrijf en 
natuurbeheerder PWN. Hij volgt daarmee ANWB-directeur Frits 
van Bruggen op, die sinds 2012 President Commissaris was.

Online Pubquiz:
Meedoen aan Burendag
voor iedereen mogelijk
Regio - Dit jaar wordt voor het 
eerst een digitale activiteit toe-
gevoegd aan de viering van Bu-
rendag. Alle buurten van Ne-
derland kunnen op zaterdag 26 
september van 19.30 tot 21.00 
uur meedoen aan een online 
Burendag Pubquiz. De vijftien-
de editie van Burendag staat in 
het teken van ‘Vier het veilig, 
vier het voor de deur’. Met de-
ze extra digitale activiteit wil-
len initiatiefnemers Douwe Eg-
berts en het Oranje Fonds ie-
dereen de mogelijkheid geven 
deze dag met hun buren te vie-
ren.
De Pubquiz wordt georgani-
seerd als aanvulling op het pro-
gramma dat de buurten zelf be-

denken. Ook buurten die zich 
nog niet hebben aangemeld 
voor deelname aan Burendag 
kunnen zich hiervoor inschrij-
ven. De bijna vierduizend buur-
ten die zich nu al hebben aan-
gemeld voor Burendag, orga-
niseren activiteiten conform 
de RIVM-richtlijnen. Want ook 
met anderhalve meter afstand 
zijn er veel leuke en veilige ac-
tiviteiten te bedenken. Bijvoor-
beeld een bingo voor de deur, 
een spelletjesmiddag voor de 
buurtkinderen of een fietstocht 
met alle buren.

Prijzen
Aan de online Burendag 
Pubquiz kan iedereen mee-

doen door samen met zijn bu-
ren een team te vormen. Door-
dat de quiz volledig online is, 
kunnen ook buren deelnemen 
die in quarantaine zitten of 
vanwege gezondheidsredenen 
liever thuisblijven. Niemand 
valt daardoor buiten de boot. 
En buiten dat dit een mooie 
manier is om met elkaar in con-
tact te komen, zijn er ook nog 
eens mooie prijzen te winnen. 
Onder de vijftig buurten met 
de hoogste score worden drie 
Douwe Egberts cadeaupakket-
ten ter waarde van 175 euro 
verloot. De pubquiz wordt ge-
presenteerd door Upbeatles. 
Via www.burendag.nl kunnen 
deelnemers zich aanmelden.

PWN verzorgt gastlessen op 
Nationale Kraanwaterdag

De organiserende drinkwaterbe-
drijven hebben Kantar opdracht 
gegeven te onderzoeken wat 
kinderen eigenlijk weten over 
kraanwater. Hieruit blijkt dat kin-
deren het belangrijk vinden dat 
we in Nederland slim omgaan 
met kraanwater (82%). Kinderen 
weten dat douchen een van de 
grootste verbruikers is van kraan-
water in huis. Toch blijkt het een 
uitdaging voor ze te zijn om kort 
te douchen. Wanneer kinderen 
een lijst met mogelijke oplossin-
gen om slimmer om te gaan met 
kraanwater wordt voorgelegd, 
vindt meer dan vier op de tien 
kinderen het een heel goed idee 
om voor het doorspoelen van de 
wc geen kraanwater maar regen-
water te gebruiken.

Nog eens vier op de tien kinderen 
vinden het een heel goed idee 

om regenwater op te vangen. 
Daarnaast worden ‘op school les 
krijgen over hoe je slimmer om-
gaat met kraanwater’ en ‘ouders 
kunnen uitleggen hoe er thuis 
verstandiger met kraanwater om 
kan worden gegaan’ door de kin-
deren hele goede ideeën gevon-
den (36% en 31%). Leerkrachten 
staan achter dit idee. Dat blijkt uit 
het grote aantal aanmeldingen 
om mee te doen aan de Nationale 
Kraanwaterdag. Dit jaar meldden 
zich twee keer zo veel leerkrach-
ten aan als vorig jaar.

Goed op de hoogte
Uit onderzoek blijkt dat kinde-
ren over het algemeen goed op 
de hoogte zijn waar het kraanwa-
ter in Nederland vandaan komt 
en dat ze hier verstandig mee om 
moeten gaan. Ongeveer één der-
de gelooft dat er genoeg kraan-

water is voor altijd, tegelijkertijd 
denkt meer dan de helft (55%) 
van de kinderen dat kraanwater 
op kan raken. Uit het onderzoek 
blijkt dat een groot deel van de 
kinderen de kraan uitzet tijdens 
het tandenpoetsen en de kleine 
spoelknop gebruikt bij het plas-
sen. Kort douchen doen de mees-
te kinderen daarentegen niet al-
tijd. Slechts 36% doucht vaak zo 
kort mogelijk (bij volwassenen is 
dit 79%). (Foto: Vien Hoang via 
Pixabay)

Velserbroek - Tien medewerkers van drinkwaterbedrijf PWN gin-
gen gisteren de provincie in om gastlessen te verzorgen op basis-
scholen. Het was nationale Nationale Kraanwaterdag en in het he-
le land stond kraanwater op basisscholen en locaties voor buiten-
schoolse opvang centraal. De boodschap van de campagne was 
dat kraanwater een gezonde en duurzame dorstlesser is.

Inschrijving 2021 geopend
Kern met Pit laat 
buurtprojecten groeien en bloeien

Sinds de start van Kern met Pit, 42 
jaar geleden, zijn al ruim vijfdui-
zend lokale buurtprojecten ge-
start, opgebloeid en verankerd in 
de maatschappij. Door deel te ne-
men kunnen bewonersgroepen 
de kennis en het landelijke net-
werk inzetten van KNHM Foun-
dation. Ze krijgen gratis ‘gereed-
schap’ om aan de slag te gaan. 
Een eigen adviseur bijvoorbeeld, 
interessante workshops, de mo-
gelijkheid om het (online) net-

werk uit te breiden of de exper-
tise van ingenieursbureau Arca-
dis. Dat zorgt vaak voor een enor-
me boost. Door mee te doen met 
Kern met Pit is er iemand die kan 
adviseren bij een plan van aanpak 
of een bouwtekening kan maken. 
Kern met Pit stimuleert de be-
trokkenheid van burgers door ze 
te voorzien van informatie, prak-
tische workshops en de bege-
leiding van vrijwillige adviseurs. 
Zo krijgen dromen steeds meer 

vorm en is realisatie binnen één 
jaar mogelijk.

Meedoen
Iedereen die vindt dat de buurt 
wel wat pit kan gebruiken en zelf 
een goed idee heeft, kan zich in-
schrijven. Het aanmelden van 
projecten via www.kernmetpit.nl 
kan tot en met 31 oktober. De ver-
wachting is dat meer dan twee-
honderd initiatieven zich gaan in-
schrijven. De deelnemers zijn ver-
spreid over heel Nederland. Van 
dorp tot stad, van krimpgemeen-
te tot de Randstad: Kern met Pit 
is er voor iedereen met een goed 
idee voor zijn buurt. Laat goede 
ideeën niet in de la liggen, schrijf 
ze direct in! (Foto: KNHM Founda-
tion)

Regio - Van moestuin en dorpsfeest tot aan wijkplein en theater-
voorstelling. Kern met Pit ondersteunt mensen met dromen voor 
hun buurt met gratis kennis, advies en een groot netwerk. Is het 
idee binnen een jaar uitgevoerd? Dan krijgen de buurtbewoners 
duizend euro voor hun initiatief en maken ze kans op de Gouden 
Pit ter waarde van drieduizend euro. De inschrijving voor Kern 
met Pit 2021 is nu geopend!

Minder wachten voor het verkeerslicht
Noord-Holland voorspelt wachtrijen 
met kunstmatige intelligentie

Op de provinciale wegen liggen 
bij kruispunten met verkeerslich-
ten sensoren in het wegdek. De-
ze sensoren geven aan hoe druk 
het is voor een verkeerslicht. Die 
informatie wordt gecombineerd 
met eerdere gegevens over 
het verkeer op datzelfde kruis-
punt. De kunstmatig intelligente 
wachtrijvoorspeller past vervol-
gens zelfstandig de groentijden 
van het verkeerslicht aan zodat 
het verkeer optimaal kan door-
stromen. Jeroen Olthof, gedepu-
teerde Bereikbaarheid en Mobili-
teit: ,,Het voordeel van de wacht-
rijvoorspeller is dat de verkeers-
lichten al rekening houden met 
naderende drukte voordat er een 
opstopping ontstaat. Dat is pret-
tig voor de weggebruiker en be-
ter voor het milieu.”

Test met wachtrijvoorspeller 
op acht kruispunten
Begin dit jaar is de provincie 
gestart met het testen van de 
wachtrijvoorspeller op vier kruis-
punten op de N201 bij Schiphol. 
Daar zijn nu nog vier kruispunten 
in de regio Alkmaar en omstre-
ken bijgekomen. Er wordt dan 
gekeken welk e�ect de wacht-
rijvoorspeller heeft op de groe-
ne golf en op het andere verkeer 
dat staat te wachten bij het kruis-
punt. Daarna wordt onderzocht 
of de voorspeller voor de ande-
re 270 kruispunten in Noord-Hol-
land ingezet kan worden. De ver-
wachting is dat de doorstroming 
tussen de 4% en 10% verbetert 
en dat daardoor de CO2-uitstoot 
vermindert.

Slim, schoon en veilig 
reizen in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland in-
vesteert volop in Smart Mobility 
maatregelen. Met de innovatie-
ve wachtrijvoorspeller heeft het 
verkeer minder last van onno-
dige opstoppingen. Dat scheelt 
tijd en brandstof, wat goed is 
voor de bereikbaarheid en het 
milieu. 
De provincie werkt samen met 
data intelligence bedrijf HAL24K 
aan de wachtrijvoorspellingen in 
Noord-Holland. HAL24K levert 
software en data science pro-
ducten aan bedrijven en overhe-
den voor datagedreven besluit-
vorming.

Meer informatie
Met vragen kunnen weggebrui-
kers en omwonenden contact 
opnemen met het servicepunt 
van de provincie via telefoon-
nummer 0800 0200600 (gratis) 
of een mail naar servicepunt@
noord-holland.nl sturen. 
Ook op www.noord-holland.nl/
smartmobility staat veel infor-
matie over dit project.

Regio - De provincie Noord-Holland kan met een nieuwe tech-
niek het aantal wachtende auto’s, motoren en vrachtauto’s voor 
een verkeerslicht voorspellen. Met de ‘wachtrijvoorspeller’ is het 
mogelijk om vanuit de verkeerscentrale van de provincie het ver-
keer optimaal te regelen en opstoppingen te voorkomen. Met de-
ze innovatieve aanpak hoeft het verkeer minder lang te wachten 
en kan het verkeer niet alleen op het kruispunt beter doorrijden, 
maar in heel de regio.

Op de N201 in Hoofddorp startte de provincie begin dit jaar met het testen van de wachtrijvoorspeller. (Foto: 
Provincie Noord-Holland)
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De familie Grimm 
De ouders van de broers, Dorothea en Philipp Wilhelm Grimm, 
woonden in Hanau in de Duitse deelstaat Hessen, zo’n 25 kilo-
meter van Frankfurt am Main. Het gezin bestond oorspronkelijk 
uit negen kinderen. Daarvan waren er drie als zuigeling gestor-
ven. Naast Jacob (1785-1863) en Wilhelm (1786-1859), was er 
nog de jongere broer Ludwig Emil, die schilder was en in 1843 
een portret vervaardigde van de broers samen. Hun jeugd brach-
ten ze door in Steinau an der Strasse, waar hun vader een baan 
had als deurwaarder. Het gezin had het niet breed en het late-
re leven van de broers Grimm ging  grotendeels gepaard met ar-
moede, zelfs zo ze erg dat ze één maaltijd per dag moesten de-
len.

De verzameldrift van de broers Grimm 
De motieven van de broers om mondelinge overleveringen en 
verhalen te verzamelen en op te tekenen waren meerledig. Duits-
land was begin 19e eeuw nog geen eenheidsstaat, maar ver-
deeld in veelal zelfstandige vorstendommen die dikwijls politieke 
instabiliteit kenden. In 1806 werd Hessen-Kassel, waar de broers 
Grimm woonden, binnengevallen en geannexeerd door de Fran-
sen. Napoleon Bonaparte creëerde een nieuw Koninkrijk West-
falen, onder het bewind van zijn jongere losbandige broer Jérô-
me. De gebroeders Grimm begonnen na de Franse inval direct 
de mondelinge overleveringen te verzamelen en op te schrijven, 
omdat ze bang waren dat deze oude Duitse verhalen daardoor 
in rook dreigden op te gaan. Zij waren degenen die ze voor het 
eerst schriftelijk vastlegden. Zo konden ze deze overleveringen  
‘redden van de Franse cultuuroverheersing’.

De tweede reden was voor hen louter taalkundig en gebaseerd 
op onderzoek naar de herkomst van Duitse woorden en dialec-
ten vanaf de 16de eeuw. Dit etymologisch onderzoek vormt de 
basis van het ontstaan van het latere groot woordenboek der 
Duitse taal. In 1838 begonnen zij met het ontwikkelen van dit 
Deutsches Wörterbuch, dat echter pas lang na hun dood vol-
tooid werd in 1960 en in totaal 32 delen beslaat.

Wrede vertellingen
Een sprookje is van oorsprong een mondeling overgeleverd volks-
verhaal waarin vaak magie een rol speelt en een beroep wordt 
gedaan op de fantasie van de lezer of luisteraar. Het woord 
sprookje is afgeleid van het middeleeuwse ‘sproke’, dat ver-
haal of vertelling betekent. Vaak vertellingen met een moraal, 
zwart/wit met goed en kwaad en een hoopvolle boodschap. De 
sprookjes werden vooral gedeeld door de dames uit de gegoe-

de Duitse kringen bij de thee 
als vermaak. Zij vernamen op 
hun beurt die verhalen van 
hun personeel. De oorspron-
kelijke sprookjes waren ech-
ter voor volwassenen bestemd 
en bevatten de meest gruwelij-
ke en bloederige details, zoals 
ziektes, moord, marteling, ver-
krachting, ongewenste zwan-
gerschappen en zelfs incest. In 
de oorspronkelijke onbewerk-
te vertelling van Assepoester 
hakt bijvoorbeeld een van de 
stiefzusters op advies van haar 
moeder haar voet eraf zodat 
ze in het muiltje past. “Als je 
koningin bent, hoef je toch 
niet meer te lopen”, stelt haar 
moeder. De broers Grimm ver-
namen al deze verhalen en be-
werkten deze sprookjes voor 
kinderen. Dat de broers hier-
voor door heel Duitsland trok-
ken is niet waar. Dit deden ze 
slechts ten dele.   

Vertellingen van Dortchen en Frau Viehman
Met een van deze gegoede dames trouwde Wilhelm Grimm la-
ter. Dit was Henriette Dorothea Wild (1793-1867), liefkozend 
‘Dortchen’ genoemd. Dortchen was de bron van veel verhalen 
in de eerste verzameling sprookjes van Grimm, die werd gepubli-
ceerd in 1812, tevens het jaar van de rampzalige veldtocht van 
Napoleon naar Rusland.

Dortchens vader was apotheker: een wrede en tirannieke man, 
die haar sloeg en mishandelde. Hij was allesbehalve blij met de 
vriendschap die zijn dochter sloot met de arme broers Grimm. 
Dortchen moest Wilhelm in het geniep ontmoeten om hem de 
verhalen te kunnen vertellen. Zelfs na de dood van haar vader 
konden Dortchen en Wilhelm niet trouwen, vanwege de schrij-
nende armoede van de broers. Het eerste deel van hun levens-
werk van bewerkte sprookjes dat aanvankelijk was verwezen-
lijkt uit taalkundig oogpunt en het redden van cultureel erfgoed, 
werd uiteindelijk uitgebracht om puur financiële redenen. De 
broers koesterden hoge verwachtingen van deze eerste verza-
meling van sprookjes, maar die werd lauw door hun vakgenoten 
ontvangen in 1812. De sprookjes spraken wel de burgerbevol-
king aan en werden alsnog een groot succes. Dit leidde ertoe dat 
de gebroeders Grimm nog meer overleveringen binnenkregen.

Vooral van een boerin, Frau Viehmann uit Zwehrn bij Kassel. 
Zij bleek een meestervertelster en had een groot aandeel in de 
sprookjes van het tweede deel, dat uitkwam in 1819, deze keer 
voorzien van een voorwoord door de broers. Haar vader had een 
herberg waar veel sprookjes door reizigers werden verteld. Ook 
werden de sprookjes uit het eerste deel door de broers waar no-
dig aangepast.

Uiteindelijk werd de verzameling dus wereldwijd vertaald en een 
groot succes. Veel sprookjes komen voornamelijk uit Hessen, Pa-
derborn en Münster, maar tevens ontdekten de broers linken 
met Oostenrijkse, Italiaanse en zelfs Noorse, Zweedse en Indi-
sche overleveringen. Nog steeds bestaat in Duitsland de toeris-
tische ‘Märchen-route’ – de Sprookjesroute – langs de plaatsen 
waar sprookjes vandaan komen. Denk bijvoorbeeld aan Hameln 
en Bremen.
Na de omverwerping van het bewind van Napoleon en het uit-
eindelijke succes van de sprookjesverzameling, konden Dortchen 
en Wilhelm in 1826 eindelijk trouwen. Wilhelms oudere broer Ja-
cob woonde bij het koppel in.  

Beiden hoogleraar taalkunde
Wat veel mensen niet weten is dat de broers Grimm naast hun 

bewerking en verzameling van sprookjes beiden een leerstoel 
aan de universiteit hadden, eerst in Göttingen en later in Berlijn. 
Zij waren immers taalkundigen. Jacob Grimm deed baanbrekend 
werk in onder meer de lexicografie (woordbeschrijving en toe-
gankelijkheid) en ontdekte de wetmatigheid in de verschuiving 
van medeklinkers in de Indo-Europese talen, de eerste Germaan-
se klankverschuiving, de zogenaamde ‘Wet van Grimm’.  Samen 
met zijn broer Wilhelm  was hij gespecialiseerd in kennis over de 
mythologie en sprookjes.

Wilhelm Grimm werd in 1831 professor aan de Universiteit van 
Göttingen. In 1837 ondertekende hij samen met zijn broer Ja-
cob en vijf andere collega’s (de zogenaamde ‘Göttinger Sieben’) 
een protestbrief tegen de autocratische vorst Ernst August I van 
Hannover, die eigenhandig en plotseling de liberale (vrijzinnige) 
grondwet in 1833 ophief. Alle zeven hoogleraren werden naar 
aanleiding hiervan op last van deze koning ontslagen. De pro-
testbrief kreeg weerklank in heel Duitsland en wakkerde het libe-
ralisme aan. Op verzoek van  koning Frederik Willem IV van Prui-
sen kwamen de beide broers in 1841 naar Berlijn waar ze aan de 
Humboldt Universiteit studeerden en werkten, onder meer aan 
het Deutsche Wörterbuch, waarvan het eerste deel in 1854 ver-
scheen. 

(Op basis van onderzoek uit diverse bronnen.) 

Bart Jonker 

Wie is er niet opgegroeid met de sprookjes van de gebroeders Jacob en Wilhelm 
Grimm?  Sneeuwwitje, Assepoester, Hans en Grietje en Roodkapje: allemaal be-
kend en voor velen onder ons jeugdsentiment. In totaal publiceerden de broers 
200 sprookjes en tien kinderlegenden uit voornamelijk Duitsland. Deze sprook-
jes kwamen tussen 1812-1822 uit onder de titel Kinder- und Hausmärchen en zijn 
aanvankelijk nooit onder de naam ‘Gebroeders Grimm’ gepubliceerd, maar onder 
hun eigen namen. Wat is echter het verhaal achter deze sprookjes en wie waren 
nu eigenlijk Jacob en Wilhelm Grimm? Een aanleiding om eens wat dieper te gra-
ven in het leven van de twee Duitse broers, die beroemde taalkundigen waren in 
de 19de eeuw, ten tijde van de Romantiek. Was hun eigen leven ook zo roman-
tisch en een sprookje?   

Was het leven van de 
gebroeders Grimm wel zo’n sprookje? 

Gebroeders Grimm door Elisabeth Jerichau-Baumann.

Wilhelm Grimm rond 1814. Jacob Grimm rond 1815.

Portret Jacob (links) en Wilhelm Grimm (rechts) gemaakt door hun 
broer Ludwig Emil Grimm in 1843.

Frau Viehmann uit Zwehrn.Dorothea Wild.
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Aanmelden voor derde dorpsdialoog
Driehuis - Het aanmeldformulier 
voor de derde bijeenkomst over 
de toekomst van Driehuis staat 
online. Op dinsdagavond 6 okto-
ber kunnen inwoners voor de der-
de keer meepraten. Vanwege de 
aangescherpte coronamaatrege-

len en de beperkte capaciteit is 
aanmelden verplicht. Inwoners 
worden verzocht om met maxi-
maal één persoon per huishou-
den te komen. Niet aangemeld 
betekent ook geen toegang tot 
het Ichthus Lyceum. De resulta-

ten van deze derde ronde worden 
via www.samenspelvelsen.nl ge-
deeld. Op deze website is ook het 
aanmeldformulier te vinden, via 
de agenda in het menu aan de lin-
kerzijde. Na aanmelding ontvangt 
men een bericht ter bevestiging.

IVN Zuid-Kennemerland 
pakt de draad weer op

Het bleek dat veel leden de draad 
weer in aangepaste vorm hebben 
opgepakt, nadat de besprekin-
gen om in groepen buiten samen 
te komen waren versoepeld. Zo 
waren er weer excursies in stad 
en omgeving, activiteiten in het 

Nationaal Park Zuid Kennemer-
land en werk in natuurterreinen. 
Ook de gidsenopleiding is weer 
hervat. 
Voor volgend jaar is de vereni-
ging optimistisch. Vooral ook om-
dat de meeste activiteiten in de 

buitenlucht zijn en er in de afge-
lopen maanden, ook tijdens de 
lockdown, landelijk een groeien-
de belangstelling was voor de na-
tuur om ons heen. Er zal ook in 
Kennemerland volgend jaar wor-
den ingezet op een stevig pro-
gramma van laagdrempelige pu-
blieksexcursies en andere buiten-
activiteiten. 
Het IVN heeft hiervoor intussen 
ervaring met werkbare proto-
cols en gecontroleerde aantallen 
deelnemers. (Foto: IVN Zuid-Ken-
nemerland/Marc van Schie)

Regio - Een vereniging van natuurgidsen, schoolgidsen en andere 
vrijwilligers moet het vooral hebben van contacten tussen men-
sen. De coronamaatregelen hebben de activiteiten van het IVN 
Zuid-Kennemerland dan ook op een laag pitje gezet. Op 16 sep-
tember hield de organisatie voor het eerst weer een bijeenkomst 
(zie foto) om te bespreken hoe de vereniging er voor staat en om 
ideeën te bespreken voor de komende periode.

Nieuw project:
Zingen met soep 60+

Velsen - Senioren uit Velsen en 
omgeving zijn van harte welkom 
om wekelijks langs te komen voor 
een zelfgemaakt kopje soep en het 
zingen van oud-Hollandse liedjes 

in een inspirerende ruimte in het 
hart van Velsen. Een initiatief van 
Stichting Cultuur Verbindt IJmond 
in samenwerking met KOEL Cre-
ative Productions, ondersteund 

door het VSB-fonds. De oude Fin-
se school, waar de bijeenkomsten 
georganiseerd worden, is volle-
dig coronaproof ingericht volgens 
een, door de veiligheidsraad goed-
gekeurd, protocol. Er kan dus vei-
lig gezongen worden. Het boek 
‘Zo de ouden zongen’ is de basis. 
Dit is een prachtig boek met daar-
in de mooiste Nederlandse levens-
liedjes met bladmuziek en achter-
grondinformatie. Elke bijeenkomst 
wordt een ander nummer behan-
deld uit dat boek. Welke associatie 
heeft u met het liedje? Kom vooral 
langs en zing mee! 

Wanneer en waar
De bijeenkomsten zijn vanaf 1 ok-
tober op donderdag van 12.00 tot 
13.15 uur in culturele broedplaats 
De 3 Klank in Driehuis. Aanmelden 
kan via info@koelproductions.nl of 
0255 755243. (Afbeelding: aange-
leverd)

Kerst zonder circusvertier in Nederland
Producent René Duursma: ,,Géén 
uitgekleed programma aanbieden’’
Hippolytushoef - Uitgere-
kend op de dag dat hij Win-
tercircus Sijm overnam, maak-
te evenementenorganisator Re-
né Duursma bekend dat géén 
van zijn vier grote kerstcircus-
sen (Haarlem, Dordrecht, Ensche-
de en Heerhugowaard) in 2020 
wordt opgebouwd. Vanwege de 
coronamaatregelen schuiven al-
le voorstellingen door naar 2021.

,,Vreugde en verdriet liggen dicht 
bij elkaar. Je moet met beide 
emoties kunnen omgaan’’, zegt 
de eigenaar van Duursma Events 
Groep. ,,We hebben alles uit de 
kast gehaald om een aangepast 
kerstcircus mogelijk te maken, 
maar de onzekerheid over het al 
dan niet doorgaan, bleef te groot. 
Daarom gaat er nu een streep 
door.’’ Eerder werden al de grote 
kerstcircussen van Ahoy (Rotter-
dam), Carré (Amsterdam), Eind-
hoven, Antwerpen en Stuttgart 
afgelast. Het Wintercircus Apel-
doorn is onzeker. ,,We wachten 
nog op regels van de overheid’’, 
zegt woordvoerder Horwood. Al-
le voor dit jaar geplande shows 
van de Duursma Groep vervallen. 
Het betreft ruim 150 voorstellin-
gen, waarvoor in de voorverkoop 

al een paar duizend kaarten wa-
ren verkocht.

,,Iedereen krijgt via Ticketmas-
ter gewoon z’n geld terug’’ ver-
zekert Duursma. ,,Niks geen ge-
doe met vouchers of tegoedbon-
nen.’’ De contracten met alle ge-
contracteerde artiesten zijn op-
gezegd. ,,Een kwestie van over-
macht.’’ De merendeels uit het 
buitenland afkomstige circusar-
tiesten kunnen volgend jaar een 
plekje krijgen in een van de nieu-
we Duursma-producties. ,,Lan-
ger wachten met een beslissing 
zou onverantwoord zijn. We we-
ten niet hoe het coronavirus zich 
verder ontwikkelt. Stel dat de si-
tuatie in december verslechtert, 
onze tenten opgebouwd staan 
en de artiesten zijn gearriveerd. 
Dan staan we bij nog verdergaan-
de beperkingen met de rug te-
gen de muur en hebben we kos-
ten gemaakt die niet meer terug 
te verdienen zijn.’’

Voor Haarlem, Enschede en Dor-
drecht was een aangepast ‘co-
ronaproof’ programma gemaakt, 
met driehonderd tribuneplekken 
in plaats van de gebruikelijke dui-
zend stuks. De artiesten zouden 

dagelijks drie voorstellingen spe-
len. Zonder pauze, om geen risi-
co te lopen op onnodig contact 
tussen de bezoekers. ,,Maar hoe 
regel je de horeca en wat doe je 
als iemand tijdens de voorstelling 
naar het toilet moet?’’

Duursma wil geen verdere con-
cessies doen. ,,Bij een kerstcircus 
hoort sfeer en beleving, zoals een 
kinderboerderij, een foodtruck-
plein, een meet & greet met ar-
tiesten en een afsluitende licht-
jesparade voor de jeugd. Al die 
onderdelen moesten helaas al 
worden geschrapt. Op een ge-
geven moment bereik je een on-
dergrens. Ik wil mijn publiek geen 
uitgekleed programma aanbie-
den. Al met al kunnen de circus-
sen gewoon niet langer verant-
woord worden gehouden. Dat is 
even slikken, maar we zijn hoop-
vol gestemd over 2021. Volgend 
jaar is er vast en zeker wel een 
vaccin.’’ De vergunningaanvragen 
voor de evenementen van dit jaar 
zijn inmiddels ingetrokken. De 
nieuwe speeldata voor Haarlem, 
Enschede, Dordrecht en Heerhu-
gowaard zijn van 23 december 
2021 tot en met 9 januari 2022. 
(Tekst: Dolf Ruesink)

Schadenet Kasius Velserbroek
Vrijdag 9 oktober:
uitdeuken voor slechts € 25

Normaliter kost het herstellen 
van een kleine deuk veel meer, 
maar door het bundelen van de-
ze klussen op dezelfde dag, kan 
dit nu veel goedkoper. Het voor-
deel voor de klant bedraagt 50% 
ten opzichte van de normale 
prijs. Alléén op vrijdag 9 oktober 
van 08.00 tot 16.00 uur is men, na 
het maken van een afspraak, van 
harte welkom! Direct aanmelden? 
Bel 023 5376652.

Schadenet Kasius Velserbroek 
aan de Broekerdreef 80 is al vele 
jaren een begrip in de regio. We-
kelijks worden er tientallen au-
toschades hersteld. Het bedrijf 
werkt zowel voor de particulie-
re als zakelijke markt. Er zijn sa-
menwerkingsovereenkomsten 
met onder meer Achmea, Topher-
stel en Schadegarant. Schadenet 
Kasius Velserbroek maakt onder-
deel uit van de Reco Autoschade-
groep met totaal meer dan vijf-
tien vestigingen in de Randstad 
en Flevoland. Reco maakt deel uit 
van de landelijke keten Schade-
net. (Foto: Bigstock)

Velserbroek - Schadenet Kasius Velserbroek organiseeert , na het 
eerdere grote succes bij andere �lialen, een speciale actiedag om 
kleine deukjes te laten verwijderen. Uitsluitend op vrijdag 9 okto-
ber kan dat vervelende deukje tegen een zeer aantrekkelijke prijs 
hersteld worden, klaar terwijl de klant wacht. Schadenet Kasius 
Velserbroek staat met een gespecialiseerd team klaar om deuk-
jes, ter grootte van maximaal een 2 euromunt, direct te verhel-
pen, zonder spuiten. Is de deuk groter, dan kan uiteraard altijd 
een scherpe o�erte worden aangevraagd.

Geen flitspeiling over uiterlijk Pieten
Velsen - Het Sinterklaasfeest is 
een Nederlandse traditie, die zich 
aanpast aan de maatschappelij-
ke ontwikkelingen. Dat schrijven 
burgemeester en wethouders in 
reactie op vragen van gemeen-
teraadslid Sander Scholts (Forza!). 
Het raadslid drong bij het college 
aan op het houden van een zo-
genoemde �itspeiling over het 
uiterlijk van de Pieten bij de ko-
mende intocht. Zo’n peiling is vol-
gens B&W niet aan de orde, om-
dat de gemeente niet gaat over 

het uiterlijk van de Pieten. Even-
min heeft het gemeentebestuur 
invloed op de wijze waarop de 
scholen invulling geven aan het 
organiseren van het kinderfeest. ,, 
Scholen hoeven hier geen verant-
woording over af te leggen aan 
het gemeentebestuur’’, reageert 
het college. Een aantal onderwijs-
stichtingen nam onlangs het be-
sluit om het uiterlijk van de Pie-
ten enigszins aan te passen. Bur-
gemeester Frank Dales nam con-
tact op met alle Sinterklaascomi-

tés in de gemeente Velsen en no-
digde ze uit voor een gesprek, dat 
inmiddels heeft plaatsgevonden. 
,,Er is gesproken over de (on)mo-
gelijkheden rondom de intocht in 
relatie tot de coronamaatregelen 
en de landelijke ontwikkelingen 
rondom het uiterlijk van Piet. De 
burgemeester heeft aandacht ge-
vraagd voor de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Geconcludeerd 
werd dat alle aanwezig comités 
willen aansluiten bij de landelijke 
ontwikkelingen.’’

Campagne: ook later lekker wonen

Dat de campagne juist nu gelan-
ceerd wordt, is niet vreemd. Veel 
mensen hebben in de afgelopen 
maanden meer tijd thuis door-
gebracht dan gewoonlijk. Met de 
campagne vragen de gemeenten 
en woningcorporaties om na te 
denken over de vraag of de wo-
ning nog past bij de speci�eke be-
hoeften en hoe dat over tien of 
twintig jaar zal zijn. Met het ouder 
worden veranderen de woonwen-
sen en woonmogelijkheden. Die 
veranderingen kunnen, ook nu 

al, leiden tot een aanpassing aan 
de woning (drempels weg, ruime-
re vertrekken, hoger toilet, deur-
bel met camera) of het verhuizen 
naar een meer passende woning 
(kleiner en/of gelijkvloers, wellicht 
in een woonvorm). Met name dat 
laatste is niet zomaar geregeld. In 
de huidige markt is verhuizen erg 
lastig. Voorsorteren, bijvoorbeeld 
tijdig inschrijven voor een soci-
ale huurwoning, kan al wel. Veel 
mensen blijken onvoldoende op 
de hoogte te zijn van die moge-

lijkheid.
De campagnemiddelen zijn �yers, 
banners, busreclame, inzet van Fa-
cebook en vooral een inspireren-
de website: www.ooklaterlekker-
wonen.nu. Op deze website staat 
de vraag centraal: ‘Gelukkig oud 
worden... Wat is daarvoor nodig?’. 
De ‘later-lekker-wonen-check’ 
leidt de bezoeker van de websi-
te langs relevante informatie, zo-
als over het aanpassen van de wo-
ning, �nancieringsmogelijkheden 
zoals bijvoorbeeld leningen, wo-
nen in een woongroep en verhuis-
regelingen van de corporaties. Zo-
wel de campagne als de bijeen-
komst zelf komen voort uit het Re-
gionaal Actieprogramma Wonen 
(RAP), mede ge�nancierd door de 
Provincie Noord-Holland. De cam-
pagne start aanstaande maandag 
en loopt door tot in 2021.

Regio - Gemeenten en woningcorporaties laten inwoners van 
deze regio nadenken over hun woonsituatie. De centrale vraag 
daarbij is hoe ze in de toekomst willen wonen. Is de huidige wo-
ning daar geschikt voor? De campagne is ingegeven door het be-
sef dat bijna de helft van alle inwoners in de IJmond en Zuid-Ken-
nemerland ouder dan 55 jaar is. Door tijdig op de woonbehoeften 
te anticiperen, wil men voorkomen dat mensen straks in de pro-
blemen komen omdat hun woning niet meer geschikt is.
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Kom naar Huis & Energie 
in de Brabanthallen

Geef je huis 
       wat warmte

Quality time, 
gewoon, in je 
achtertuin!

Quality time, 

DIY wandk
leed

Acht praktische tips voor 
het verbouwen van je huis

Slotenmaker 
nodig? 



Velsen - Het lijkt zo’n mooi idee. Een extra lening voor starters op de 
woningmarkt. Jonge huizenkopers, die nog aan het begin van hun 
carrière staan, zouden dankzij deze gemeentelijke lening net iets 
meer � nanciële armslag moeten hebben om een woning te kunnen 
kopen. In de praktijk blijken de voorwaarden die de gemeente Velsen 
stelt voor het verstrekken van deze lening zodanig streng te zijn, dat 
nauwelijks iemand eraan kan voldoen. De hypotheekspecialisten van 
De Hypotheker in IJmuiden horen telkens weer dezelfde verhalen van 
starters op de woningmarkt. Ze willen graag gebruik maken van de 
regeling die de gemeente voor hen in het leven heeft geroepen, maar 
ze vallen buiten de boot omdat de voorwaarden niet aansluiten bij de 
huidige marktsituatie.

Ga je een huis kopen, dan zul je daarvoor in de meeste gevallen een hypotheek moeten afsluiten. 
Zeker als starter op de woningmarkt kan dat een lastige hobbel zijn om te nemen. Het maximale 
bedrag dat een huizenkoper kan lenen, hangt voor een groot deel af van de hoogte van het inko-
men. Wie aan het begin van zijn carrière staat, heeft vaak nog niet zo’n hoog salaris en kan daar-
door niet voldoende geld lenen om de steeds verder stijgende huizenprijzen te kunnen afdekken. 
De starterslening moest uitkomst bieden. Deze lening biedt de mogelijkheid om nog eens maxi-
maal 20.000 euro extra te lenen, bovenop de hypotheek. Voorwaarde is dan wel dat het een nieuw-
bouwwoning moet zijn waarvan de koper de eerste bewoner wordt. De koper dient zelf in die wo-
ning te gaan wonen en het pand mag niet meer kosten dan 220.000 euro. Met name die laatste 
voorwaarde nekt de meeste starters, omdat er vrijwel geen woningen beneden deze prijs beschik-
baar zijn. Thamara van Rijn van De Hypotheker somt op: ,,Als je gaat kijken naar nieuwbouwpro-
jecten die nu in verkoop zijn, vind je geen woningen onder de 220.000 euro. Bij het project DOK12 
kosten de goedkoopste appartementen 225.000 euro en de kleinste woning in het project Broeker-
poort in Velserbroek kost 256.500 euro. Ook worden in Velserbroek eengezinswoningen gebouwd 
in het project Hofgeest, die zullen waarschijnlijk prijzen krijgen vanaf 300.000 euro. De nieuwe � at 
aan de Orionweg in IJmuiden is ook onlangs in verkoop gegaan, ook daar kosten de woningen min-
stens 250.000 euro. Inmiddels al opgeleverd is het complex De Duinen aan de Lange Nieuwstraat 
in IJmuiden, maar ook daar was geen enkel appartement onder de 220.000 euro beschikbaar. Wij 
vragen ons af wat zo’n regeling dan voor zin heeft. Ze bieden het aan, maar het past totaal niet bij 
de huidige markt.’’

De regeling werd door de gemeente Velsen in 2014 al in het leven geroepen. Sindsdien blijken 
er zeven leningen te zijn verstrekt. Bij elkaar opgeteld gaat het om 125.500 euro totaal. De ge-
meente Velsen heeft echter 1.200.000 euro voor dit doel gereserveerd. Ruim een miljoen euro blijft 
dus vooralsnog ongebruikt. ,,Het zou goed zijn als de starterslening in de gemeente Velsen rui-
mer wordt ingezet, dus ook voor bestaande bouw en niet alleen voor nieuwbouw’’, zegt makelaar 
Reinout van Waalwijk van Doorn, mede-eigenaar van het gelijknamige makelaarskantoor. Hij op-
pert daarnaast nog twee suggesties: ,,Wellicht ook inzetten voor alle woonkernen in de gemeente 
Velsen en de maximale koopgrens van 220.000 euro ophogen naar de hoogte van de NHG-grens 
(Nationale Hypotheek Garantie), die is momenteel 310.000 euro.’’ Deze week werd bekend dat die 
grens volgend jaar wordt opgetrokken tot 325.000 euro. Het betoog van Van Waalwijk van Doorn 
wordt in grote lijnen ondersteund door Robert Gravemaker, mede-eigenaar van G&O Makelaars 
IJmond. Hij reageert: ,,Het aantal toegekende startersleningen is nu op de vingers van één hand 
te tellen. De oplossing zou zijn om in plaats van nieuwbouw de woningen uit bijvoorbeeld de ja-
ren 50 en 60 voor de regeling in aanmerking te laten komen.’’ Hij heeft ook nog een goede sugges-
tie voor de gemeente: ,,Doe er dan gelijk een bouwkundige keuring bij, dan weet je als koper wat 
je aan onderhoud kunt verwachten en dat je het ook kunt betalen. Dan heeft de gemeente ook wat 
meer zekerheid.’’

Bij de IJmuidense vestiging van Brantjes Makelaars heeft men eveneens bedenkingen ten aanzien 
van de gestelde bovengrens voor de prijs van een huis. Vestigingsmanager Frank Kloes: ,,Er zijn wei-
nig woningen die nog onder die prijs verkocht worden. Ze kunnen wel zo’n limiet instellen, maar 
als er niemand op af komt, is dat zonde. De woningmarkt is nu hectisch, er zijn genoeg kopers op 
de markt, dus een woning wordt toch wel verkocht. Ook wel aan starters, maar dat zijn dan mensen 
met een hoger inkomen of voldoende spaargeld. De starters die gebruik moeten maken van de re-
geling omdat ze het anders niet kunnen bolwerken, komen er niet voor aanmerking. Dat is voor die 
groep heel vervelend.’’ Juist die grote vraag naar woningen zorgt er bovendien voor dat er voor star-
ters nauwelijks iets te vinden is. ,,Er moeten gewoon meer woningen bijgebouwd worden’’, vindt Di-
mitri van den Raadt van Janus Makelaardij. Hij vervolgt: ,,Maar door corona gaat alles nu veel min-
der snel. Wat ook helpt is dat de overdrachtsbelasting voor starters van 18 tot 35 jaar straks komt te 
vervallen. Die 2% hoeven ze dan niet te betalen, dat helpt ook weer mee. Maar de vraag is of men-
sen dan niet nog meer gaan bieden op een woning.’’ Het liefst zou hij de bezitters van geschikte 

Starterslening vrijwel niet bereikbaar 
door te strenge voorwaarden

starterswoningen willen oproepen: ,,Verkoop die woning en groei zelf door’’, al erkent hij dat dit 
een lastige zaak is. De woningmarkt in Velsen staat ook onder druk door de hoge huizenprijzen in 
de grote steden. Wie zich eigenlijk graag in Amsterdam zou willen vestigen, kiest nu vaker voor de-
ze regio, waardoor de prijzen verder worden opgedreven.

Het bevorderen van woningbouw was volgens de gemeente Velsen ook de oorspronkelijke gedach-
te achter de starterslening, die in het leven geroepen werd in het kader van de Visie op Velsen 2025, 
waarin de aandacht vooral op IJmuiden is gericht. In de Woonvisie Velsen 2040 heeft de gemeente 
opgenomen dat de starterslening breder wordt ingezet: die gaat dan voor de hele gemeente gel-
den en ook voor bestaande bouw. De gemeente laat tevens weten: ,,Om de e� ectiviteit van de re-
geling te vergroten is het daarnaast noodzakelijk om de maximale woningprijs van 220.000 euro te 
verhogen. In de huidige markt is dit niet haalbaar.’’ Men hoopt deze aanpassingen binnen een half 
jaar te kunnen realiseren. Dat biedt weliswaar enig toekomstperspectief, maar mensen die nu op 
zoek zijn naar een woning, kunnen er nog niets mee. Thamara van Rijn: ,,Daardoor zien we nu veel 
starters vertrekken uit deze gemeente. Noodgedwongen wijken ze uit naar omringende gemeen-
ten als Beverwijk en Heemskerk, waar gunstigere voorwaarden aangeboden worden voor de star-
terslening. En dat terwijl in 9 van de 10 oriëntatiegesprekken door jonge starters wordt aangegeven 
dat woonwens nummer 1 is om in de eigen gemeente te gaan kopen, vlakbij familie en vrienden en 
waar ze zijn opgegroeid. Het is heel jammer dat die wens niet vervuld kan worden.’’

Jazeker! Vanaf 2021

betalen jonge kopers

geen overdrachtsbelasting meer!

a, (0255) 52 53 20





De tuin is een plek voor 
ontspanning en gezelligheid

Een verborgen paradijs, gemaakt om vrienden en familie te ont-
vangen op zwoele zomerdagen en knusse winteravonden. Een plek 
om te dromen met je geliefde en te lachen met dierbaren. Om bui-
ten te koken, te poken in smeulend hout en je longen te vullen met 
frisse buitenlucht. Ervaar het echte buitenleven, terug naar de ba-
sis en het oergevoel!

Quality time, gewoon, in je achtertuin!

Buiten koken doe je natuurlijk op een 
hout gestookt vuur. Dat kan in je eigen 
tuin maar ook op een andere plek zoals 
op de camping, in de vrije natuur of bij 
een andere buitenactiviteit. Het vuur 
kun je maken op een eigen gemaak-
te vuurplaats, op een vuurschaal of 
in een kookkachel, ook wel een ter-
raskachel genoemd. De keuze om 
een vuur te maken op een vuur-
schaal of vuurplaats houdt in dat 
je daarvoor een driepoot nodig 
hebt. Onder deze driepoot kun 
je een kookketel of een hang-
bakplaat hangen.

Wat kun je allemaal berei-
den in de heksenketel?
In de heksenketel (kookke-
tel) maak je gerechten zo-
als soepen, stoofpotten, 
oliebollen met oud en 
nieuw, gebakken appel-
schij� es of een lekke-
re curry. Op een bak-
plaat kun je allerlei ver-
se groenten, vlees, kip, 
vis of aardappeltjes et cetera bakken. Het koken op een driepoot is wellicht de meest authentie-
ke manier van buiten koken, in de heksenketel maak je de lekkerste gerechten klaar. Als je een-
maal een mooi vuurtje hebt, is niets heerlijker dan uit te buiken onder het genot van een drank-
je bij de vuurplaats, voordat je moe en voldaan je bed opzoekt. Kijk voor meer informatie op de 
site van Jansen & Jansen Buiten koken: www.jansenjansenbuitenkoken.nl.

Win een driepootset met heksenketel
Wij verloten een driepootset met hierin: 1,2 meter driepoot, 8 liter kookketel, lange houten lepel 
en een vuurschaal. Meedoen? Stuur je mail met motivatie naar danielle@wonencrossmedia.nl.

Doe mee en win...

Wonen in een gezellig dorp, aan de rand van 
een grote stad. Met volop water en groen 
en met alle dagelijkse voorzieningen binnen 
handbereik. Je vindt het in Velserbroek. 

Hier verrijst Broekerpoort. Een appartementencomplex 
met comfortabele en duurzame appartementen in 
verschillende groottes en types. Van fijn compact tot 
heerlijk riant. Met elk een aparte buitenruimte en privé 
berging. Zo is er altijd wel een appartement dat past bij 
jouw woonwensen.

De verkoop is gestart!
Geïnteresseerd? Bekijk alle details op de website en 
schrijf voor maandag 28 september 12.00 uur in op de 
woning(en) van je voorkeur.

VERKOOP GESTART!
50 APPARTEMENTEN
VANAF € 256.500,- V.O.N. 

Dorps wonen aan 
de rand van de stad

www.broekerpoort.nlINSCHRIJVEN VOOR 28 SEPTEMBER 12.00 UUR





Mega Sale bij Geels Meubelen
Drie dagen lang halve prijzen
in magazijn Cornwallstraat

Terwijl veel bedrijven het sinds dit voorjaar moeilijk hebben, vanwege de coronabeperkingen, geldt 
dat niet voor de meubelbranche. ,,Logisch, want mensen moesten lange tijd thuisblijven en dan ga 
je meer aandacht besteden aan je interieur’’, zeggen eigenaren Paul en Soraya Geels. Ze hebben de 
afgelopen tijd hun showroom aan de Lange Nieuwstraat een complete metamorfose gegeven. Veel 
nieuwe items, nieuwe vlaggen aan de gevel met daarop een nieuw logo en ook de bedrijfswagen is 
inmiddels van het nieuwe logo voorzien. Bovendien werd het dealerschap van XO verworven, een 
buitengewoon exclusief, eigentijds en bijzonder merk dat in Nederland werd ontwikkeld en zich 
kenmerkt door de hoge kwaliteit. Daarnaast is Geels premium dealer van het topmerk Urban Sofa, 
een merk dat inmiddels al tien jaar de showroom opsiert en waarvan de verkoop nog altijd overwel-
digend goed loopt. Geels is bovendien XL-dealer van Richmond Luxury Living. Voor de vaste kijkers 
van het televisieprogramma De Grote Tuinverbouwing (SBS6, zaterdag 17.00 uur en zondag 09.35 
uur) zijn het bekende namen, want in dat programma zijn meubelen van deze merken regelmatig te 
zien. Je koopt ze dus gewoon in IJmuiden, bij Geels Meubelen!

De Mega Sale van Geels Meubelen duurt slechts drie dagen en vindt uitsluitend plaats in het maga-
zijn aan de Cornwallstraat 10 te IJmuiden. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Het team 
van Geels Meubelen neemt de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voor-
komen streng in acht en verzoekt bezoekers om voldoende afstand te houden. (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - Geels Meubelen ruimt een groot deel van de voorraad op. De succesvolle meubel-
handel maakt ruimte voor nieuwe collecties en geeft daarom drie dagen lang sensationele kor-
tingen op een groot aantal voorraadartikelen. Klanten die op vrijdag 25, zaterdag 26 en zon-
dag 27 september naar het magazijn aan de Cornwallstraat 10 komen, kan een keuze maken 
uit een groot aantal meubelen die voor de helft van de prijs meegenomen mogen worden!

De collectie bestaat onder meer uit porseleinen en metalen deurknoppen, meubelgrepen, kap-
stokhaken en deurklinken. Daarnaast verkoopt Gegrepen vintage meubels, gerestylede meubels 
en woonaccessoires, krijtverf, meubelverf en muurverf van het merk Autentico. Er is keus uit 150 
verfkleuren, maar men kan ook terecht voor producten om een verfklus voor te bereiden of af te 
werken, zoals met bijvoorbeeld een wax of lak. Liever een workshop volgen om verftechnieken 
onder de knie te krijgen of samen een dierbaar (meubel)stuk opknappen? Ook dat is mogelijk. 
Informeer naar de mogelijkheden.

Gegrepen zet hiermee een totaalconcept neer waarbij een oud meubelstuk een tweede leven 
krijgt. Nieuwe kleur, nieuw kastknopje of ladegreepje en je meubel past weer in je hedendaag-
se interieur. Gegrepen schildert meubels en accessoires ook in opdracht bij de klanten thuis of 
in de werkplaats die achter de winkel is gevestigd. Gegrepen is geopend op donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Buiten deze dagen/tijden is de winkel op afspraak geopend, 
ook eventueel ‘s avonds. Kijk op de website www.gegrepen.com voor de actuele openingstij-
den. Gegrepen is tevens groothandel in nostalgisch en authentiek deur- en meubelbeslag. On-
dernemers kunnen informeren naar de mogelijkheden om tegen aantrekkelijke prijzen in te ko-
pen. (Foto: aangeleverd)

Authentiek deur- en 
meubelbeslag: Gegrepen
IJmuiden - Sinds kort is aan de Willemsbeekweg 1e de nieuwe (woon)winkel Gegrepen ge-
vestigd. Bij Gegrepen kan iedereen terecht voor nostalgisch en authentiek deur- en meu-
belbeslag.

Willemsbeekweg 1E  • IJmuiden • info@gegrepen.com of bel/whatsapp 06-24284959

Bij GEGREPEN op de Willemsbeekweg 1E in IJmuiden vindt u een 
totaal aanbod van authentiek en nostalgisch deur- en meubelbeslag, 
(gerestylde) meubels, verf en (vintage) woonaccessoires. 

Alles wat je nodig hebt om je dierbare meubelstukken een tweede leven te geven, zodat ze weer 
helemaal passen in het interieur van nu! Een hip of fris kleurtje, een nieuwe knop of greep en originele, 
soms unieke woonaccessoires om je meubelstuk helemaal mee af te stijlen. U kunt ook bij ons terecht 
voor (afschrobbare) muurverf, krijtverf en lak. Kijk op de website voor het complete assortiment!

DEUR- EN MEUBELBESLAG:
•  PORSELEINEN EN METALEN DEURKNOPPEN IN DIVERSE STIJLEN.
•  MEUBELGREPEN
•  DEURKLINKEN IN LANDELIJKE OF JAREN 30 STIJL
•  KAPSTOKHAKEN, DEURHAKEN, WINDHAKEN
•  SCHUIFSLOTEN
•  RAAMBESLAG ZOALS RAAMBOOMPJES EN UITZETIJZERS
•  SCHARNIEREN

Wij schilderen uw meubelstukken ook in opdracht of we doen het samen. 
Informeer naar de mogelijkheden of kom langs in de winkel. Wij hebben ook meubels staan die naar 
uw wens geschilderd kunnen worden. 

GEGREPEN is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 -14.00 uur. Buiten deze dagen en tijden op afspraak geopend, 
ook ‘s avonds mogelijk. Of kijk op de website van www.gegrepen.com 
voor de actuele openingstijden. 





Snelle zelfmaker: 

Behang, posters en kussens: regen-
bogen zijn dit seizoen niet meer 
weg te denken uit de kinderkamer. 
Met een effen vloerkleed, wat rest-
jes verf en een tak of bamboestok 
maak je eenvoudig zelf een wand-
hanger.

Wandkleden met regenbogen zijn volop te vinden in Neder-
landse webshops, maar daar moeten net de kleurencombina-
tie tussenzitten die je mooi vindt. De prijs kan ook een overwe-
ging zijn. Wandkleden van dit formaat beginnen bij een euro of 
70 en kunnen oplopen tot het dubbele.  

Wat heb je nodig?
• Vloerkleed met eff en (achter)kant;
• Verf(testers) of restjes verf;
• Kwast;
• Potlood;
• Optioneel: tak of bamboestok en naaimachine.

Duur: 60 minuten.
Kosten: +/- 20 euro

STAPPENPLAN
Stap 1:
Bepaal hoe groot je 
wandkleed wordt. Ik 
koos voor een vier-
kante vorm. Vouw het 
kleed dubbel en knip 
de stof die je niet gaat 
gebruiken eraf. Hierop 
kun je oefenen! 

Stap 2:
Teken op het restje stof een paar regenbogen en bepaal welke 
vorm je mooi vindt. Een lange, hoge regenboog of liever een 
korte, lage? Probeer verschillende kleurenvolgordes uit. Ik had 
vooraf een kleurenvolgorde in gedachten, maar heb door mijn 
kleurentesten toch voor iets anders gekozen. 

Stap 3:
Schets met potlood de regenboog op het vloerkleed en zet de 
buitenste lijn op. Daarmee leg je de grootte en vorm van de re-
genboog vast en voorkom je dat je niet uitkomt.

Stap 4:
Bekijk je ontwerp na elke baan vanaf een afstand. Is het nog 
naar je zin? Nu kun je nog bijsturen als dat nodig is.

Stap 5:
Laat drogen. Ben je handig met de naaimachine? Maak 
dan een tunnel voor een tak of bamboestok. Ik heb er-

voor gekozen om 
‘m aan schroe-
ven te han-
gen die al in de 
muur zaten. Die 
heb ik door de 
stof heen ge-
duwd. Staat lek-
ker speels en 
wat rafelrandjes 
vind ik niet sto-
rend.

Omdat ik het kleed al in mijn bezit had, betaalde ik een tientje 
voor de vier verftesters en de kwast. Heb je nog geen kleed? Je 
scoort er een bij Kwantum of Xenos. Reken dan op een tientje 
extra. Bamboestokken haal je bij het tuincentrum.

Betaalbaar wonen met tweedehands vondsten en 
een Scandinavische twist - dat is sevencouches.nl. 
Woonblogger Mardou van Kuilenburg deelt han-
dige budgettips en snelle zelfmakers op haar plat-
form, zodat ook jij van je huis een thuis kunt ma-
ken. Laat je inspireren! 





Duurzame hulp bij warm water ‘tekort’
Wil je beschikken over veel 
warm water op een ener-
giezuinige manier, waarbij 
je ook nog eens een bijdra-
ge levert aan het terugdrin-
gen van de CO2 reductie?
Een warmtepompboiler 
maakt gebruik van de bui-
ten- en binnenlucht en is 
geschikt voor zowel nieuw-
bouw- als verbouwingen. 
Heb je al een elektrische 
boiler en wil je deze ver-
vangen, dan is de warmte-
pompboiler hèt antwoord 
hoe de woning van veel 
warm tapwater kan wor-
den voorzien.
ATAG Verwarming levert onder het merk Ariston 3 warmtepompboilers, waarbij het model LYDOS 
speciale aandacht verdient. De Lydos is een zgn. hybride warmtepompboiler, die twee energie-
bronnen combineert in één product: elektriciteit en duurzame energie. 
www.ariston.com

COREtec® 
STONE 
CERAtouch
CERAtouch is de jongste telg uit de 
COREtec familie van meerlagige har-
de vloeren. We kunnen gerust spreken 
van een opmerkelijke innvovatie die van 
bij de start de vloerindustrie op zijn kop 
heeft gezet. CERAtouch combineert het 
beste van twee werelden: de look & feel 
van een keramische tegel met het com-
fort en plaatsingsgemak van een zachte 
vloer. CERAtouch is verkrijgbaar in een 
hele reeks van natuurgetrouwe tegel- en 
steendecoren.
www.coretec� oors.com

Kleur je badkamer

Blauw is een neutrale tint die staat voor rust en zekerheid. Het meubel uit de Finion collectie van 
Villeroy & Boch is uitgevoerd in het prachtige Midnight Blue waarmee je eenvoudig een tijdloze 
en moderne badkamer creëert. In combinatie met wit en goud zorgt het voor een luxe uitstra-
ling. De buitenzijde van het Finion bad kan worden uitgevoerd in meer dan 200 kleuren in glans 
of mat. 
www.villeroy-boch.nl

Inbraakwerend-
heid bij deuren
Denk bij de aankoop van je deuren en schuif-
deuren ook aan de beveiliging. Zonder goed in-
braakveilig schrijnwerk heeft een elektronisch 
alarmsysteem geen zin. Aluminium is een erg 
sterk en bijna onbreekbaar materiaal. Toch zorg-
de Aliplast ervoor om de veiligheid nog meer te 
verhogen. Daarna werden alle deuren en schuif-
deuren getest op inbraakwerendheid. Aliplast 
behaalde op alle isolerende systemen een RC2 
attest en voldoet daardoor aan alle Europese 
normen bij nieuwbouwwoningen.
www.aliplast.nl

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en hij wordt mooier, steeds mooier: de Quooker Fusion Messing Pa-
tina Patina is een laag die op het messing ontstaat door oxidatie. Deze verandert langzaam van 
kleur, en wordt plaatselijk lichter of juist donkerder bruin. Ook het aanraken van het materiaal 
heeft invloed. Daar waar jouw vingertoppen de kraan vastpakken, verkleurt het oppervlak. Door 
dit natuurlijke proces wordt jouw kraan veel meer dan die praktische keukenhulp. Een persoon-
lijk sieraad voor op het aanrecht. 
www.quooker.nl

PlasmaMade Air Sensor
Met de PlasmaMade Air 
Sensor heb je 24/7 inzicht 
in de luchtkwaliteit van 
jouw woning. PlasmaMa-
de, bekend van de revolu-
tionaire � lter voor afzuig-
kappen, heeft nu een unie-
ke Air Sensor aan het assor-
timent toegevoegd. Met de 
Air Sensor meet je de lucht-
vochtigheid, koolstofdioxi-
de, TVOC (mate van ver-
vuiling) en de temperatuur. 
De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten 
waardes eenvoudig kunt 
uitlezen op je smartphone 
of tablet.
www.plasmamade.nl

Keramische wastafel Fresco Beat 

Een elegante collectie wastafels met strakke vormen geschikt voor een moderne tijdloze badka-
mer. De keramische wastafels zijn met behulp van de nieuwste technieken in Italië vervaardigd. 
Het dun vormgegeven keramiek geeft in combinatie met het Thebalux kastenprogramma Beat 
2.0 je badkamer een fantastische uitstraling en gebruiksgemak voor vele jaren.
www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een 
thermostaat met ongekend gebrui-
kersgemak in een verblu� end com-
pact en modern design. Door ge-
bruik te maken van een touchscreen 
is de bediening intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte afmetingen 
en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleem-
loos in elk interieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstalleerd en is 
zowel verkrijgbaar in een zwarte als 
witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends 
op woongebied.  Hier geven we je een kort overzicht, 
op de website vind je nog veel meer info!

Gespot op WONEN.nl



Rondom het Duurzaam Droomhuis komen stands van meer dan 100 bedrijven. 
Ook kun je deelnemen aan ruim 60 gratis workshops waar je bijvoorbeeld zelf 
een eenvoudig stappenplan opstelt om je huis te isoleren, of leert hoe je zon-
ne-energie opslaat in een accu. Uiteraard kun je ook ontdekken wat de � nan-
cieringsmogelijkheden zijn voor verduurzaming en hoe je geld bespaart op je 
hypotheek of stookkosten. Met een druk op een knop zie je welke subsidies er 
beschikbaar zijn in jouw gemeente.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november 
in de Brabanthallen in Den Bosch. Om de bezoekers te spreiden en piekdruk-
te te vermijden, moet je je vooraf registreren voor een speci� eke dag en tijd-
slot. Uiteraard zijn er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar en wordt er ge-
werkt met brede gangpaden en aangepaste routes bij knelpunten. Kort voor 
de beurs ontvang je heldere regels waardoor een veilig en verantwoord beurs-
bezoek wordt gegarandeerd. 

Huis & Energie helpt je 
over de groene drempel

Zonne-energie
Bekijk wat voor verschillende 
zonnepanelen er allemaal zijn 
en hoe je zonne-energie kan 
opslaan in een thuisbatterij.

Verlichting, Smart 
& Domotica
Energie besparen door jouw huis 
slimmer te maken? Hoe sluit je 
een draadloze en batterijloze 
schakelaar aan? Ook dit kan je 
ontdekken op Huis & Energie.

Ventileren 
& Koelen
Ontdek op Huis & Energie een 
mechanische ventilator die op 
natuurlijke basis werkt. Leer daar-
naast alles over een WTW unit.

Financiën 
& Subsidies
Verduurzamen wordt enorm gesti-
muleerd en op de beurs leer je alles 
over de landelijke en gemeentelij-
ke subsidies.

Duurzaam 
Verwarmen
Leer alles over het verwarmen, 
koelen en ventileren via jouw vloer, 
over de beste type warmtepomp 
die bij je woning past of over ver-
warmen via infrarood

Woningisolatie
Verduurzamen begint bij isoleren. 
In slechts 2 dagen kun je jouw dak 
isoleren. Wat zijn andere stappen? 
Voor elke type isolatie vind je een 
exposant.

Elektrisch Vervoer
Tegenwoordig zijn er niet alleen 
elektrische auto’s en � etsen, maar 
ook 100% elektrische handge-
bouwde innovatieve E-mopeds. 
Wie wil dat nou niet proberen?

Duurzaam Wonen
Tweedehands design meubels en 
producten gemaakt van gerecycled 
plastic maken je duurzame 
woning af.   

Zelf je huis verduurzamen 
is dé trend van 2020. 
Nu we meer thuis zijn, 
willen veel mensen die plek 
graag extra comfortabel en 
klaar voor de toekomst ma-
ken. Maar waar moet je dan 
eigenlijk beginnen…? Van 
vrijdag 13 tot en met zon-
dag 15 november vind je het 
antwoord op Huis & Energie, 
de grootste en leukste groene 
beurs van Nederland.

Huis & Energie vindt plaats in de Brabanthal-
len in Den Bosch. Midden op de beursvloer laat de 
onafhankelijke adviesorganisatie Milieu Centraal een 
levensgroot Duurzaam Droomhuis bouwen. In deze model-
woning kun je producten als zonnepanelen, zonneboilers, warm-
tepompen, en vloerverwarming zelf zien, aanraken en beleven. Terwijl 
een topkok biologische hapjes voor je bereidt op de inductiekookplaten in 
het huis, kun je je op het adviesplein laten voorlichten over de werking van alle 
duurzame producten.
Op Huis & Energie ontmoet je bedrijven uit maar liefst 8 verschillende duurzame 
sectoren! Dit zijn:



Authentiek deur- en 
meubelbeslag: Gegrepen

foto boven: bankstelplus.nl

Zo weet je zeker dat je goed zit!
Een slotenmaker heb je vaak op een onverwacht moment nodig. De huissleutel breekt af, 
het slot hapert of je hebt jezelf buitengesloten. Dan wil je snel een vakman aan de deur 
hebben, op wie je kunt vertrouwen. Iemand die weet wat hij doet en die een eerlijke prijs 
rekent voor zijn diensten. Maar juist omdat je er waarschijnlijk niet eerder mee te maken 
hebt gehad, is het lastig kiezen. Op internet kom je heel wat websites van slotenmakers te-
gen, maar hoe weet je nu of een bedrijf te vertrouwen is?

Het valt niet mee om in deze branche het kaf van het koren te scheiden. Mala� de slotenma-
kers investeren behoorlijk in adverteren op internet. Hun websites zien er gelikt uit en alles lijkt 
te kloppen. Maar is dat ook werkelijk zo? Televisieprogramma’s hebben al meerdere malen aan-
dacht besteed aan de praktijken van slotenmakers. In de meeste gevallen kwam het erop neer 
dat de klus weliswaar snel geklaard werd, maar dat ook een torenhoge rekening snel werd gepre-
senteerd. Honderden of zelfs meer dan duizend euro voor het simpelweg openen van een in het 
slot gevallen deur. Garanties op de betrouwbaarheid van slotenmakers kunnen we niet geven, 
maar met de onderstaande tips voorkom je vaak een � inke teleurstelling.

-  Maak altijd eerst een goede prijsafspraak. Telefonisch kan een goede slotenmaker vaak al een 
aardige inschatting maken van de te verwachten kosten, mits je hem voorziet van de juiste in-
formatie. Staat de slotenmaker inmiddels voor de deur, probeer dan de prijsafspraak vooraf 
schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld op een werkbon.

-  Wantrouw slotenmakers die met stuntprijzen adverteren. Een betrouwbare slotenmaker zal al-
tijd een reële prijs vragen voor de te verrichten werkzaamheden. Laat je niet verleiden door ad-
vertenties van slotenmakers via Google. Die advertentietarieven zijn zo hoog opgedreven dat 
een doorsnee slotenmaker zich deze advertenties niet kan veroorloven.

-  Probeer bij telefonisch contact altijd met de slotenmaker zelf in contact te komen. Vaak werken 
slotenmakers via een callcenter, maar het nadeel daarvan is dat je als klant nooit precies weet 
met welk bedrijf je nu eigenlijk te maken hebt. Dat maakt het achteraf lastig om te reclameren, 
als iets niet helemaal naar wens is verlopen.

-  Zoek naar herkenningspunten die enig houvast bieden. Wanneer je te maken hebt met een 
professionele slotenmaker, zal die ongetwijfeld herkenbaar zijn aan zijn kleding, bedrijfswagen, 
enzovoort. Een bedrijf gebruikt die mogelijkheid over het algemeen om zichzelf te pro� leren. 
Let daar dus goed op, zodat je weet wie er voor je staat.

-  Een erkende slotenmaker is aangesloten bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Deze 
bedrijven zijn via de zoekmachine van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) op te vragen. Je bent er dan verzekerd van dat je te maken hebt met een bedrijf dat aan 
alle voorwaarden voldoet.

-  Wacht niet tot je een slotenmaker nodig hebt, maar ga nu alvast op onderzoek uit. Zoek in je ei-
gen woonplaats naar een betrouwbaar bedrijf met een 24-uurs service. Stap er gerust eens naar 
binnen om kennis te maken. Heb je er een goed gevoel bij? Zet dan hun telefoonnummer in je 
adresboek. Dan ben je helemaal voorbereid!

Slotenmaker nodig? 

Alle acht vestigingen van DB KeukenGroep hebben de titel behaald. ,,Wij zijn trots op onze titel als 
NEFF MasterPartner. Het is het bewijs dat onze vestigingen een inspiratiebron zijn voor klanten die 
zich oriënteren op de aankoop van NEFF keukenapparatuur”, zegt Aart de Bruin, directeur van DB 
KeukenGroep. Als NEFF MasterPartner biedt Keur Keukens een aantal unieke voordelen aan klan-
ten die op zoek zijn naar een nieuwe keuken met hoogwaardige keukenapparatuur. Zo heeft Keur 
Keukens een zeer brede collectie NEFF apparaten. De verkoopadviseurs doorlopen regelmatig trai-
ningen om perfect op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen bij NEFF zodat ze klan-
ten perfect kunnen adviseren. Als NEFF MasterPartner biedt Keur Keukens ook regelmatig acties 
aan met NEFF keukenapparaten.

In de showroom staat een inspirerende belevingskeuken met NEFF keukenapparatuur gepresen-
teerd. Showroombezoekers kunnen hier de unieke technologie, het enorme gebruiksgemak en su-
perieure designs van NEFF ervaren. Tijdens gezellige live cooking events demonstreren NEFF top-
koks regelmatig de apparatuur van de compleet uitgeruste keuken en trakteren ze showroombe-
zoekers op smaakvolle gerechtjes. ,,De erkenning als NEFF MasterPartner illustreert de sterke rela-
tie die DB KeukenGroep heeft met NEFF. We hebben een passie voor dit merk en zijn perfect thuis 
in de vele toepassingen van deze veelzijdige keukenapparaten. Onze klanten kunnen erop vertrou-
wen dat ze jarenlang alle service zullen ontvangen op hun apparaten”, zegt De Bruin.

Kijk op www.dbkeukens.nl/keukens/ne�  voor meer informatie of bezoek Keur Keukens aan de Her-
ingaweg 6 te Haarlem. (Foto: aangeleverd)

Keur Keukens erkend als 
exclusief NEFF MasterPartner

Haarlem - Keur Keukens, onderdeel van DB KeukenGroep, heeft op 3 september opnieuw 
de exclusieve titel NEFF MasterPartner ontvangen. Keur Keukens is een van de weinige keu-
kenspecialisten die in aanmerking komt voor deze status. NEFF verleent de prestigieuze er-
kenning uitsluitend aan keukenretailers die aan de hoge eisen voldoen van het vernieuwde 
NEFF MasterPartner programma.

Lid NSSG Nederlands Sleutel & Sloten Gilde
Lid PKVW Politi e Keurmerk Veilig Wonen
Plein 1945 nr.51 1971 GC IJmuiden, tel. 0255-513651   
info@swier.nl www.swier.nl
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• Kluizen
• Naamborden
• Sportprijzen
• Eigen buitendienst









Scandinavische invloeden
Voor veel mensen heeft Scandinavië een onweerstaanba-
re aantrekkingskracht. De prachtige, bergachtige omge-
ving in combinatie met de serene stilte die je er in veel 
gebieden nog aantreft, spreekt velen aan. Het gevoel dat 
een reis door Scandinavië oproept, vertaalt zich in een 
nieuwe vloerentrend. Met laminaat en PVC in een lichte 
tint leg je de basis voor de Scandinavische look in huis. 
Combineer het met lichte meubelen en natuurlijke acces-
soires voor een optimaal resultaat.

Visgraat blijft geliefd
Al jaren is de visgraat niet weg te denken uit het vloeren-
aanbod. Logisch, want een houten vloer met een visgraat-
motief straalt warmte en gezelligheid uit. Bovendien voe-
len houten vloeren ook behaaglijk aan wanneer je er met 
blote voeten overheen loopt. Dat laatste kan zeker niet 
van elk type vloer gezegd worden. Heb je jonge kinderen 
in huis en wordt er veel gekliederd? Denk dan nog een 
keer na of dit wel de meest praktische keuze is, want een 
houten vloer vereist veel onderhoud.

PVC: Van alle markten thuis
Met een vloer van PVC heb je legio mogelijkheden. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is 
wel een variant in te krijgen. In deze categorie heb je vloeren die vrijwel niet van een echte 
houtvloer te onderscheiden zijn, maar net zo gemakkelijk kies je ook voor een tegelvloer van 
PVC. Relatief gemakkelijk in het onderhoud, ook ideaal in combinatie met vloerverwarming 
en - ook niet onbelangrijk - verrassend betaalbaar. Geen wonder dat PVC in de vloerenmarkt 
snel wint aan terrein.

Ga voor industrieel
Een aantal jaren geleden deed de industriële look zijn intrede in de vloerenwereld. Daaraan 
lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Een betonvloer is de laatste tijd heel geliefd. Dat 
hoeft natuurlijk niet werkelijk beton te zijn, er zijn verschillende mogelijkheden om in visueel 
opzicht hetzelfde e� ect te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan een gietvloer of het leggen van 
marmoleum of linoleum met de uitstraling van een betonvloer. Laat je informeren door een 
specialist over de vele mogelijkheden.

Tijd voor een nieuwe vloer…? 
Dit zijn de actuele trends!Een nieuwe vloer (laten) leggen is een omvangrijke klus. Bovendien is het een 

investering voor de lange termijn. Iets om goed over na te denken dus! Het is be-
langrijk dat de vloer past bij het meubilair, zodat het geheel goed tot zijn recht 
komt. Het aanbod in vloeren is enorm groot. Ons 
advies luidt om niet overhaast te besluiten en op 
zoek te gaan naar voorbeeldvloeren, waardoor 
je goed kunt zien wat het e� ect van een bepaal-
de keuze precies is. Pas als je een wat grotere op-
pervlakte kunt bekijken, krijg je een goed beeld 
van hoe je vloer er uiteindelijk uit zal gaan zien. 
En net zoals bij meubels heb je ook bij vloeren 
diverse trends.

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

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ Gratis ondervloer!

ADRES 

Zeilmakerstraat 2, 
1991 JC Velserbroek

MEER INFORMATIE?

Bel ons:
 023 - 8888037

OPENINGSTIJDEN

ma 13:00-17:00 
di t/m za 10:00-17:00

WWW.PARKETFABRIEK.COM

Bij aankoop van een Floorify©-vloer
krijgt u de ondervloer gratis.

Houten vloeren 
rechtstreeks uit de fabriek!
ROYALE SHOWROOM IN VELSERBROEK

OKTOBER
 WOONMAANDACTIE

MAAK JE HUIS 
WINTERKLAAR 

met deze fi jne 
woonmaandactie!

Actie is geldig t/m 
31 oktober 2020

Met deze geëmail-
leerde kookkachel is het 
heerlijk nazomeren op 
uw terras. 

Zo kunt u nog uren 
buiten zitten rond een 
vuurtje en het eten 
langzaam gaar zien 
worden. 

Vanaf €97,50

www.hetvuurlab.nl

BUITEN
KOKEN

Ontvang 10% korting* met 
de wonen.nl code (101018)

* alleen geldig in de webshop



Een � inke verbouwing van je huis is iets waar je niet zomaar aan begint. Er 
komt veel expertise aan te pas. De kosten kunnen behoorlijk oplopen, ze-
ker als je geen goede afspraken hebt gemaakt. En hoe zit het met de regel-
geving in jouw gemeente? Lees de praktische tips hieronder.

1. Weet wat je precies wilt
 Hoe logisch het ook klinkt, hier kan het al fout lopen. Als iemand meer ruimte wil en besluit 
een aanbouw te laten plaatsen, is het noodzakelijk om alle opties te bezien om te voorkomen 
dat het eindresultaat een tegenvaller wordt.

2. Wat is bouwkundig gezien mogelijk?
De huiseigenaar blijft verantwoordelijk voor de verbouwing en niet de aannemer. Schakel dus 
altijd een bouwkundig expert in. Zij kunnen een bouwkundige opname verzorgen en bepa-
len wat constructief wel en niet kan. Indien nodig kunnen ze ook toezicht houden op de ver-
bouwing.

3. Welke regelgeving is er?
Als verantwoordelijke voor de verbouwing zul je zelf zeker moeten weten wat wel en wat niet 
kan. Is er sprake van een beschermd stadsaanzicht? Zijn er bestemmingsplannen waardoor je 
verbouwing kan worden gefrustreerd? Hebben buren inspraak in jouw verbouwingsplannen? 
Neem deze zaken beslist niet te licht op en vraag eventueel advies bij een expert.

4. De constructietekening
Als je met een beperkte schets of plan een o� erte aanvraagt, loopt dat regelmatig fout. Vraag 
minstens drie o� ertes aan op basis van een complete constructietekening. Zo voorkom je fou-
ten en meerwerk.

5. Kies de beste aannemer en niet altijd de goedkoopste
Goedkoop kan bij een verbouwing ook duurkoop worden. Probeer de beste aannemer te vin-
den met een aannemelijke prijs, dat kan ook de goedkoopste zijn. Maak voor jezelf een lijstje 
wat jij het belangrijkste vindt, zoals snelheid of goede communicatie. Informeer ook eens bij 
familie of kennissen of zij je een goede aannemer kunnen aanbevelen.

6. Bewaak je budget
Een budget waarin praktisch geen ruimte is voor tegenvallers zal al gauw tot problemen lei-
den. Er is nu eenmaal vaak eerder sprake van meerwerk dan van minderwerk. Tenzij het je da-
gelijks werk is, kun je bij het opstellen beter de hulp inroepen van een expert, een architect 
of een andere bouwkundig expert. Die weet welke punten in het budget horen en kan ze ook 
beter inschatten.

Acht praktische tips voor het verbouwen van je huis
7. Neem de tijd voor de verbouwing
Sneller verbouwen betekent niet dat er ook goedkoper zal worden gewerkt. Een te hoge 
tijdsdruk zorgt voor stress en dat vergroot de foutkansen. Een verbouwing kost nu eenmaal 
tijd en een vakman kan zoiets beter inschatten. Houd altijd rekening met mogelijke vertra-
gingen en laat niet te veel afhangen van een tijdige oplevering.

8. Overleg met de buren
Ook als het niet verplicht is, zal overleg met de buren je in ieder geval goodwill opleveren. 
Misschien zijn er zelfs buren die ook een (deel van de) verbouwing willen laten doen. Het 
combineren van zaken als schilderwerk en tuinverbetering levert vaak prijsvoordelen op en 
daar is iedereen dan weer blij mee. BRON: Wonen.nl

Dennekoplaan 31  1974 VA  IJmuiden
Tel. 0255 52 52 51  Mob. 06 23 69 54 01  info@schildersbedrijfmol.nl

Binnen- en buitenschilderwerk
Sauzen/latex spuiten van wanden 
en plafonds
Binnenschilderwerk: Bel nu en ontvang 
10% WINTERSCHILDER KORTING

Buitenschilderwerk vanaf voorjaar 2021
Reserveer tijdig voor de zomer van 2021 

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave of kijk op 
www.schildersbedrijfmol.nl voor meer informatie

➧

BEENHAKKER
SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1904

TEGELS & BOUWSTOFFEN

Imola Riverside 60x60, betonlook: €29,95 per m2
Imola Creacon 60x60, betonlook: vanaf €29,95 per m2
Imola Creacon 30x60, betonlook: vanaf €29,95 per m2

La Faenza Cottofaenza 60x60: vanaf €39,95 per m2
Baldocer Maryland 20x114, houtlooktegel, €29,95 per m2
Ermes Xyla 20x80, houtlook visgraattegels, €29,95 per m2

Kijk voor meer aanbiedingen op www.beenhakkertegels.nl
Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl

DE PRIJZEN VAN BEENHAKKER TEGELS
Wij prijzen onze tegels zo scherp mogelijk.
Daarnaast proberen we goede service te
verlenen, zoals snelle leveringen en geen extra
kosten bij het retour brengen van voorraad-
artikelen. Ook slaan wij gratis uw tegels tot een
jaar lang in ons magazijn op, zodat u de tegels
pas kan laten bezorgen wanneer deze nodig
zijn. Ook proberen wij zo milieuvriendelijk te
werken, onder andere door LED-verlichting,
groene stroom, en afvalscheiding.

VOORDELEN KERAMISCHE TEGELS
Keramische tegels hebben vele voordelen. Keramische tegels zijn duurzaam
en gaan makkelijk twintig, dertig jaar mee. Hierdoor zijn minder
grondstoffen en energie nodig dan bij producten die sneller vervangen
dienen te worden. De grondstoffen van keramische tegels zijn natuurlijke
grondstoffen, voornamelijk klei, waardoor tegels milieuvriendelijk zijn. En
de grondstoffen kunnen ook gerecycled worden, waardoor circulair bouwen
mogelijk is. Daarnaast zijn keramische tegels ongevoelig voor vocht en vuil.
En doordat keramische tegels makkelijk schoon gemaakt kunnen worden
en bijna geen onderhoud nodig hebben, zijn keramische tegels ook nog eens
een zeer gezonde keuze. Doordat keramische tegels gesloten zijn, hebben
bacteriën en huisstofmijt bij normaal onderhoud weinig kans om te overleven.

Voorraadaanbiedingen



Raak je een beetje uit-
gekeken op het inte-
rieur van de woonka-
mer? En is het budget 
niet toereikend voor 
een complete make-
over? Geen probleem! 
Met onze tips zorg je 
voor een frisse nieu-
we aanblik zonder dat 
het je veel kost.

Ruimte geeft rust
Sommige mensen hebben de neiging om hun woonkamer vol te proppen met allerlei accessoires. 
Hier geldt echter dat overdaad schaadt. Je kunt beter zorgvuldig wat elementen kiezen en de rest 
weglaten. Probeer eens om alle losse spulletjes in je woonkamer weg te halen en daarna die spul-
len opnieuw in te delen, maar dan op een heel andere manier. Sla eventueel wat dingen op voor 
gebruik op een later moment. Alleen al door dingen een nieuwe plek te geven, kun je een totaal 
nieuwe beleving creëren. Als je er daarbij tegelijk voor zorgt dat het niet te vol wordt, ben je slim 
bezig! Neem er rustig te tijd voor, probeer verschillende combinaties uit en laat de dingen weg 
waar je al op was uitgekeken.

Verplaats het meubilair
Als je het echt rigoureus wilt aanpakken, verplaats je ook het meubilair. Hier kun je het beste een 
plan voor maken, zodat je het gefaseerd kunt aanpakken. Je zou bijvoorbeeld de kamer kunnen 
spiegelen, maar je kunt ook experimenteren met de ruimte door bijvoorbeeld een hoekbank een 
kwartslag te draaien of een tafel anders op te stellen. Pas je verlichting aan op de nieuwe situatie 
voor een optimaal resultaat.

Creëer luxe
Een luxe sfeer in huis zit vaak in minimale aanpassingen. Een boekenkast, waarin alles willekeurig 
is geplaatst, kan rommelig ogen. Door de boeken bijvoorbeeld op kleur in te delen, geef je blijk 
van doordacht handelen. Je hebt dan meteen een heel andere aanblik gekregen. Verder geldt ook 
hier: less is more! Kies liever enkele grote items ter decoratie, in plaats van allemaal kleintjes. Een 
kleine ruimte zoals de hal kun je vrij simpel verfraaien door er een grote vloervaas neer te zetten. 
Een grote plant op een bijzettafeltje is ook een leuk idee! In de woonkamer kun je bijvoorbeeld een 
nieuwe lamp boven de eettafel hangen. Bekijk eens wat voorbeelden van grote hanglampen, vaak 
geldt in dit soort situaties: hoe groter, hoe beter.

Slim en voordelig je 
woonkamer restylen

Als ik mijn hypotheek oversluit, hoe moet ik dat dan doorgeven aan de Belastingdienst? Hoe 
vraag ik hypotheekrenteaftrek aan? Of hoe zet ik die juist uit? Welke kosten van de koop van een 
eigen woning zijn aftrekbaar? Waar vul ik ze in? En hoe zit het als ik tijdelijk twee woningen heb?

Bovenstaand is een greep uit de vele vragen die de Belastingdienst dagelijks krijgt over de eigen 
woning. Bij het kopen of bezit van een eigen woning komt veel kijken – ook op � scaal gebied.

Campagne voor woningeigenaren met checklist
Om woningeigenaren op weg te helpen met hun belastingzaken, start de Belastingdienst een 
nieuwe campagne. Tom Zandbergen, specialistisch adviseur Eigen Woning bij de Belasting-
dienst: “We krijgen veel vragen van mensen die net een huis hebben gekocht of een hypotheek 
hebben overgesloten. Die vragen variëren van regels rond familieleningen en overwaarde tot 
het aanvragen van de voorlopige aanslag. Daarnaast zien we dat het kopen van een woning jam-
mer genoeg vaak leidt tot fouten in de aangifte. Dat kan betekenen dat mensen te weinig of juist 
teveel belasting hebben betaald. Dat willen we natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Met deze 
campagne willen we woningeigenaren helpen door de � scale gevolgen van het hebben van een 
koopwoning inzichtelijker te maken.”  
 
De Belastingdienst heeft voor woningeigenaren een speciale checklist ontwikkeld. Samen met 
de informatie op belastingdienst.nl/koopwoning geeft dit hen beter inzicht in waar ze allemaal 
aan moeten denken bij het doen van de belastingaangifte en het aanvragen of wijzigen van de 
voorlopige aanslag.  
 
Belastingteruggaaf via de voorlopige aanslag
De voorlopige aanslag is één van de onderwerpen waar woningeigenaren veel vragen over heb-
ben - en waar fouten snel gemaakt zijn. Veel woningbezitters ontvangen jaarlijks zo’n aanslag 
van de Belastingdienst. Dit is een schatting van de te betalen belasting of de te ontvangen be-
lasting voor het komende jaar. Voor woningeigenaren is dit vaak een teruggaaf vanwege de hy-
potheekrenteaftrek.
 
Zandbergen: “We adviseren iedereen de voorlopige aanslag gedurende het jaar actueel te hou-
den, zodat je niet teveel of te weinig ontvangt. Het voorkomt verrassingen bij de aangifte inkom-
stenbelasting. We zien gelukkig dat veel mensen dat ook doen maar we blijven – zeker voor de 
vele nieuwe woningeigenaren – zeggen dat het belangrijk is die voorlopige aanslag aan te pas-
sen wanneer er iets verandert in bijvoorbeeld de hypotheekrente. Dat doe je op Mijn Belasting-
dienst.”

Belastingdienst helpt woningeigenaren met belastingtips

Bij het kopen van een eigen woning komt veel kijken – ook op � scaal gebied. De Belasting-
dienst krijgt dan ook veel vragen van woningeigenaren over onder andere de hypotheekren-
teaftrek en de aftrekposten voor het af- of oversluiten van de hypotheek. Het kopen van een 
woning leidt helaas ook vaak tot fouten in de aangifte. Daarom start de Belastingdienst dit na-
jaar een campagne om woningeigenaren goed op weg te helpen met hun belastingzaken. Ze 
krijgen concrete tips door een handige checklist en veel informatie op de website belasting-
dienst.nl/koopwoning.

WWW.EFFECTLAMINAATTAPIJTHAARLEM.NL

TAPIJT EN VINYL ACTIE, NU 15% KORTING

Vrij. en zaterdag geopend van 9.00 tot 15.00 uur

· tapijt · vinyl · marmoleum · karpetten · gordijnen · vitrage

· zonwering · parket · laminaat · projectinrichtingen

Kliklaminaat
Quick Step / 
Egger / 
Berry Floor 
in 30 kleuren...

WONING- EN PROJECTSTOFFERING 
Vergierdeweg 250 Haarlem Mob.: 06 - 13237699 
WONING- EN PROJECTSTOFFERING
Vergierdeweg 250 Haarlem Mob.: 06 - 13237699

Trap gelegd*
inclusief
• tapijt, 40 kleuren
• lijm
• legloon
*13 treden dicht € 275,-

Actie

Actie

GRATIS
• isolatorfoam
• vochtisolator
• afdekplinten
• en gelegd

Actie
€ 25,50 p/m2

LAMINAAT BREDE PLANKEN 

van € 39.50 voor

ActieActie
LAMINAAT BREDE PLANKEN

AANBIEDING!

Inclusief ondervloer, plakplinten 
en gratis gelegd

Vergierdeweg 250 Haarlem Mob.: 06 - 41039984

Beter inzicht in fiscale gevolgen van het kopen van een woning
Vier aanvullende tips voor woningeigenaren:
1. Gebruik de checklist ‘Koopwoning en belastingzaken’ om na te gaan waar allemaal rekening 

mee gehouden moet worden, of kijk op www.belastingdienst.nl/koopwoning voor alle actuele 
informatie over onder andere de hypotheekrenteaftrek en aftrekbare kosten.

2. Bewaar relevante gegevens en documenten zoals de WOZ-waarde, de jaaropgaaf van de hypo-
theek of gegevens over leningen en schulden voor het actualiseren van uw voorlopige aanslag 
en het doen van uw aangifte inkomstenbelasting.  

3. Vraag een voorlopige aanslag aan om gedurende het jaar alvast de belasting te betalen of te 
ontvangen.

4. Verandert de hypotheekhoogte of bijvoorbeeld het rentepercentage of andere zaken, contro-
leer dan of de voorlopige aanslag nog klopt en wijzig indien nodig op Mijn Belastingdienst.  

Ga voor meer informatie over belastingzaken en een koopwoning naar belastingdienst.nl/koop-
woning en gebruik de checklist.



Oktober: 

Gazon
De blaadjes vallen weer massaal van de bomen. Het is zaak om die steeds uit je tuin te verwijde-
ren. Zorg er in elk geval voor dat ze niet op het gazon blijven liggen. Als zich daar een dikke laag 
bladeren vormt, verstik je daarmee het gras. Bovendien worden die bladeren bij regen nat, waar-
door er een rottingsproces gaat ontstaan. Niet alleen de bladeren zelf, maar ook het gazon rot 
dan gemakkelijk weg. Neem een bladhark of bladblazer en ga aan de slag. Gooi alle bladeren op 
een composthoop, zodat ze op natuurlijke wijze kunnen worden afgebroken.

Bomen, struiken en planten
Het is tijd om te gaan snoeien! Houd er wel rekening mee dat niet alle bomen in deze tijd van het 
jaar klaar zijn voor de snoeischaar. De walnoot, ahorn, berk en beuk bijvoorbeeld, laat je voorlo-
pig nog even met rust. Deze bomen bloeden sterk in de herfst en mogen daarom pas in het voor-
jaar gesnoeid worden. Wel kun je volop aan de slag met de liguster, Japanse hulst en taxus. De-
ze soorten kun je juist nu � ink terugsnoeien, waardoor je de groei stimuleert. Het gevolg zal zijn 
dat ze in het voorjaar nieuwe uitlopers gaan krijgen. Heb je last van insecten in je (fruit)bomen? 
Er zijn speciale lijmbanden in de handel die je rond de stam van de boom kunt wikkelen. Dit is 
overigens ook de ideale tijd om jonge fruitbomen te planten. Zolang het niet vriest, zullen ze 
letterlijk hun wortels uitslaan in de nieuwe grond, om volgend jaar krachtig te kunnen groeien.

Vaste planten en bloemen
Spraken we hierboven over het verwijderen van bladeren van je gazon, bij bodembedekkende 
planten kun je die bladeren gerust laten liggen. Dit type planten vindt het namelijk wel � jn om 
een beetje bescherming te krijgen tegen de kou. Controleer bij het verwijderen van uitgebloei-
de planten even of er nog zaden in zitten. Die kun je alvast bewaren voor volgend jaar! Sommige 
planten hebben tijdens de winter extra bescherming nodig. Er zijn soorten die niet tegen vorst 
kunnen, de dahlia is daar een mooi voorbeeld van. Die haal je het beste op tijd naar binnen, zo-
dat je er volgend jaar opnieuw van kunt genieten. En ook bij het snoeien van vaste planten en 
bloemen geldt dat je dit per soort moet bekijken. Zoek in de plantengids op of snoeien in deze 
tijd wel of niet gewenst is. De aster is een goed voorbeeld van een plant die in kwaliteit achter-
uit gaat wanneer je die in het najaar snoeit. Wacht in dat geval tot in het voorjaar met het grij-
pen naar de snoeischaar.

De groentetuin
In de moestuin valt op dit moment niet zo heel veel te doen. Staan er nog verwelkte planten in, 
verwijder die dan niet geheel, maar scho� el ze onder de grond. Daarmee bereik je dat de aarde 
een beetje los blijft. Waarschijnlijk heb je de meeste groente allang geoogst, want groente over-
leeft de winterse vorstperiode over het algemeen niet. Een uitzondering daarop is de boeren-

De oktobermaand is bij uitstek de maand om de tuin voor te berei-
den op de winter. Het is nog niet koud en over het algemeen telt ok-
tober behoorlijk wat mooie, droge herfstdagen. Perfect weer dus 
om in de tuin te gaan werken. Waar moet je zoal aan denken?

de tuin voorbereiden op de winter

kool, die je juist moet laten staan tot de eerste nachtvorst achter de rug is. Doe je dat niet, dan zal 
de plant een (te) bittere smaak houden. Door de nachtvorst produceert de plant suikers, die zor-
gen voor een betere smaak van het gewas. Heb je rabarber in de tuin staan? Als je de plant pak-
weg acht à tien jaar hebt staan, kun je die delen. Houd er dan wel rekening mee dat de plant ver-
volgens een tijdje rust nodig heeft. Dit houdt in dat je in het jaar erop niet kunt oogsten. Planten 
in een pot kun je in deze tijd van het jaar eenvoudig zelf verplaatsen naar een beschutte plek. Zo 
voorkom je dat ze de vorstperiode niet overleven. Vaste planten in je tuin kun je eventueel afdek-
ken met een laag bladeren.

Denk aan de dieren
De herfst is de tijd waarin veel dieren een onderkomen zoeken voor de winter. Als je een stapel 
stenen in je tuin hebt liggen of een berg hout, bestaat de kans dat zich daaronder inmiddels wat 
dieren hebben verzameld om aan hun winterslaap te beginnen. Daarom is het verstandig om die 
materialen nu niet meer te verplaatsen. Egels zoeken vaak een plekje onder een stapel bladeren. 
Belangrijk is dat zo’n stapel niet te groot en te zwaar is, want dan kan het beestje stikken als de 
bladeren door regen aan elkaar gaan plakken en een luchtdichte laag vormen.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

A Kennemerlaan 161, IJmuiden T 0255-519 007
E info@stoffeerderijvdh.nl W stoffeerderijvdh.nl
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau

Dé duurzame oplossing 
voor uw meubels!
Vraag vrijblijvend prijsopgave

Circulair 
Ondernemen

HAARLEMSE
SCHOORSTEENVEGER

√ VAKKUNDIG PERSONEEL 
√ DIRECT BESCHIKBAAR
√ CAMERA INSPECTIE 
√ SCHERPE TARIEVEN

haarlemse-schoorsteenveger.nl
Tel. 023-2201001 • info@haarlemse-schoorsteenveger.nl

DE GEHELE MAAND 
SEPTEMBER & OKTOBER

€ 5,- 
KORTING

OP SCHOORSTEENVEEGPOEDER
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koekenpan
20 cm & 28 cm

Samen van 255,- 
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Demeyere Tappanyaki bakplaat
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Met de hoge nazomertemperaturen denken we nog niet echt aan de winterkou. Toch zal 
het niet heel lang meer duren voordat we de verwarming een paar graden hoger draaien. 
Dat betekent dat deze apparatuur weer optimaal aan het werk moet om de woning of wer-
kruimte comfortabel te verwarmen. In de zomermaanden heeft de installatie voorname-
lijk dienst gedaan voor het op temperatuur brengen van ons douchewater. Als alles weer 
op vol vermogen gaat draaien, kunnen gebreken naar boven komen die in de afgelopen 
maanden niet zichtbaar waren. Door de verwarmingsinstallatie periodiek te laten onder-
houden, kan een koude douche - in letterlijke zin - worden voorkomen. 

Het periodiek onderhoud zorgt ervoor dat de apparatuur in goede staat blijft. Hiervoor kan een 
onderhoudsabonnement worden afgesloten. Deze onderhoudsabonnementen zijn beschik-
baar in combinatie met een storingsservice. Mocht er, tussen de onderhoudsbeurten door, toch 
een storing optreden, dan is men ervan verzekerd dat die storing vakkundig en snel wordt op-
gelost. Doorgaans is het probleem dezelfde dag nog verholpen en vaak zelfs al binnen twee 
uur. Bij installaties die werken op gas speelt daarnaast ook het veiligheidsaspect een grote rol. 
Recente incidenten tonen aan dat het gemakkelijk mis kan gaan in een woning als gastoestel-
len het reukloze koolmonoxide lekken. Deze sluipmoordenaar heeft in de loop der jaren al me-
nig slachto� er gemaakt. Veelal is dit te wijten geweest aan slecht onderhouden installaties. Een 
koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn.

Het is dan ook niet voor niets dat de overheid heeft bepaald dat ieder bedrijf dat gastoestel-
len installeert of onderhoudt verplicht gecerti� ceerd moet zijn per 1 januari 2022. Met een on-
derhoudsabonnement wordt tijdens het periodieke onderhoud naast een e�  ciënte afstelling 
ook  gecontroleerd op koolmonoxide. Mocht een abonnee tussentijds een vermoeden hebben 
van lekkage, dan kan er iemand langskomen voor een controle. Het plaatsen van een koolmo-
noxidemelder helpt bij het detecteren van dergelijke gevaarlijke situaties. Periodiek onderhoud 
zorgt ervoor dat een toestel e�  ciënt en bedrijfszeker blijft functioneren. Dit draagt dus bij aan 
de veiligheid in huis of op de werkplek. Kijk voor meer informatie over onderhoudsabonnemen-
ten en koolmonoxidemelders op www.gasservice.nl of bel: 0251 245454.

Goed onderhoud aan verwar-
mingsapparatuur essentieel

Van oudsher koken veel Nederlanders op een gasfornuis. Nu de gaskranen dichtgedraaid wor-
den, gaan veel mensen alvast op zoek naar alternatieven. Koken op inductie wordt steeds po-
pulairder, maar we zien dat er nog behoorlijk wat misverstanden over deze optie bestaan. Het 
basisprincipe van een inductiekookplaat berust op een natuurkundig verschijnsel. In de kook-
plaat wordt de netspanning omgezet in spanning van andere frequentie en zo wordt magne-
tisch veld gegenereerd. Wanneer je op de kookplaat een pan zet met een bodem die te magne-
tiseren is, gaat door de bodem van die pan een wervelstroom lopen. Door de weerstand van de 
pan wordt die stroom omgezet in warmte.

Veilig koken
De bodem van de pan wordt heet, de kookplaat in principe niet. Natuurlijk neemt de glasplaat wel 
enige warmte van de pan over, dus koud zal het tijdens het koken niet zijn. Maar de kans om jezelf 
te verbranden aan een inductiekookplaat is veel kleiner dan bij een gasfornuis, waarbij bepaalde de-
len letterlijk gloeiend heet kunnen worden. Bij een traditioneel gasfornuis heb je kans op lekkage en 
daarmee op ontplo�  ngsgevaar. Dat gevaar is er ook wanneer je op een mobiel gasstel (met een gas-
tank) kookt. In dat opzicht is een inductiekookplaat dus een veilig alternatief.

Tijd besparen
Je pan is bij gebruik van een inductiekookplaat veel sneller op de gewenste temperatuur. Dit houdt 
in dat je aardig wat tijd kunt besparen. Bovendien is na a� oop het onderhoud ook veel sneller uit te 
voeren. Bij een gasfornuis moet je eerst wachten tot het ding goed is afgekoeld, omdat je anders je 
handen zou verbranden bij het schoonmaken. De gaspitten zelf zijn een verzamelplaats voor vuil en 
laten zich lastig schoonmaken. De inductiekookplaat is een gladde glazen plaat, die snel na gebruik is 
afgekoeld. Je kunt er dus vrij snel na het koken een doekje overheen halen.

Je pannenset
Als je overstapt van koken op een gasfornuis naar koken op inductie, is het van belang dat je pannen 
daar geschikt voor zijn. Dat hoeft echter niet te betekenen dat je meteen een compleet nieuwe pan-
nenset moet aanscha� en. Veel pannen zijn al geschikt voor koken op inductie. Belangrijk is vooral dat 
de onderkant van de pan mooi vlak is. Als er krommingen of deukjes in de bodem zitten, maakt de 
pan geen goed contact met de glazen plaat. Juist dat contact is nodig om het magnetisch veld te ac-
tiveren. Probeer het gewoon eens uit met je huidige pannen. Met een beetje geluk werkt alles prima 
en kun je zo overstappen.

Ontmoedigingsbeleid
De komende jaren zullen de gasprijzen geleidelijk steeds verder stijgen. De regering kiest voor een 
ontmoedigingsbeleid om ons te drijven in de richting van een duurzame oplossing. Immers, het gas-
verbruik kan alleen omlaag gaan als meer mensen overschakelen op alternatieve warmtebronnen. 
Als je gasfornuis toch al aan vervanging toe is, loont het zich dus zeker de moeite om nu alvast over 
te stappen naar koken op inductie. (Foto: pixabay.com)

Koken op inductie 
heeft de toekomst
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Ketel service-abonnement
inclusief gratis storingservice
- persoonlijke benadering
- elk jaar onderhoud/controle
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Stap nu over

Natuurlijk ook voor een nieuwe
ketel of warmtepomp
Actie geldt tot 31 december 2018
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Veilig en behaaglijk de winter in



In het buitengebied in de buurt van Castricum wonen Jan Westerhoven (59 jaar) en Yvonne van Gij-
tenbeek (63 jaar) in een boerderij, die oorspronkelijk eind 19e eeuw gebouwd is. Hun Noord-Hol-
landse kapbergboerderij komt alleen boven het kanaal nog voor en is 15 jaar geleden geheel her-
bouwd met gebruik van oude materialen. Het woord ‘kapberg’ refereert aan een overkapte hooi-
berg. Omringd door weilanden en water, molens en koeien, wonen Jan en Yvonne met veel plezier in 
hun met verzamelingen ingerichte huis. Jan runt er ook zijn handels- en goederentransportbedrijf.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Inspiratie
Aan de keuzes voor de inrichting van hun boerderij liggen 
een paar zaken ten grondslag. Jan vertelt er graag over. 
,,Het begon allemaal met de ko�  emolen en het keuken-
rek van mijn grootouders, die in de Hofgeest woonden, te-
genwoordig Velserbroek. De zachtgroene kleur van het rek 
voor onder andere meel, nagelen en sago, werd de basis-
kleur voor de keukenkasten. De rest van gebruikte kleuren 
in huis zijn op het zachte frisse groen afgestemd.” Een an-
dere inspiratiebron is een dik gastenboek van Chalet De Ui-
lenboom, tegenwoordig Boschbeek genaamd, gevestigd 
aan de Wüstelaan in Santpoort-Zuid. Het boek is een uniek 
document van weleer vol foto’s van feesten en partijen, 
menu’s en handgeschreven dankbetuigingen. ,,Mijn vader 
was een bekend persoon in Santpoort, hij was onder ande-
re uitbater van Chalet De Uilenboom.”

Verzamelingen als inrichting
Het huis van Jan en Yvonne is van alle gemakken voorzien, 
maar oogt nostalgisch door de vele decoratieve gebruiks-
voorwerpen. Soms ziet Jan ook de schoonheid in van im-
perfectie, zoals een deels verroest uithangbord. ,,Het hing 
altijd buiten en is een uniek exemplaar, vandaar dat ik hem 
toch kocht.” De inrichting is uniek te noemen, Jan en Yvon-
ne omringen zich met spullen, die veel verhalen ontlokken 
bij hen. Zo is er na het bezoeken van een veiling van oldti-
mers in Ascot, Engeland, spontaan een Volkswagen T 1 ge-
kocht. Via de openslaande tuindeuren is hij met het veiling-
nummer nog achter zijn voorruit, in hun woonkamer be-
land. ,,Het viel mij op, dat tussen al die kostbare oldtimers 
dit busje een glimlach wist te ontlokken bij de veelal erg 
deftige en rijke bezoekers. De prijs viel mee, want links ge-
stuurde wagens zijn in Engeland niet zo geliefd.”

Café-antiek
,,Heb je even?” lacht Yvonne, als ik Jan vraag, wat hij zoal 
verzamelt. Al vrij snel valt het woord ‘café-antiek’. Dan heb-
ben we het al gauw over de spullen, die ons in de gezel-
lige woonkeuken en huiskamer omringen: emaillen recla-
meborden, waarin met name roken en jenever drinken 
worden aangeprezen. Maar ook over jeneverglazen, rela-
tiegeschenken, � essen, kruiken en voorraadketels voor li-
keuren. Overigens werd jenever tot de jaren vijftig vorige 
eeuw gespeld als ‘genever’, leer ik. En Schiedam telde meer 
dan 100 geneverstokerijen. Eigenaars van café’s weten Jan 
te vinden, als zij decoraties zoeken voor hun onderneming. 

Even binnenkijken

,,Hartstikke leuk omdat je met de juiste spullen de gezellige 
sfeer van vroeger op kan roepen. Ik koop alleen dingen, die 
ik zelf leuk vind, dat is het belangrijkste criterium”, aldus Jan 
Westerhoven jr., die als zoon van de bekende herbergier in 
Santpoort behept is met het verlangen naar de nostalgi-
sche gezelligheid van een horeca-onderneming. ,,Ik varieer 
graag, ik koop alleen als het iets toevoegt en om mijn ver-
zameling te verbeteren. Als ik het niet verkoop, is het ook 
goed.” In die categorie zijn een witte vleugel en een contra-
bas in het interieur beland, ook al speelt het stel geen noot. 
,,Muziek maakt gezellig”.

Servies
In een grote servieskast in de ruime woonkeuken, die een 
hele wand beslaat, staan behalve allerhande geneverkruik-
jes, twee soorten blauwwit servies. Ze luisteren naar de 
namen Beatrix en Butter� y en zijn vroeger geproduceerd 
door de Nederlandse aardewerkfabriek Societé Ceramique. 
,,Soms kom ik weleens wat tegen of koop ik een mooi recla-
mebord en dan krijg ik het erbij. Met hoogtijdagen wordt 
het servies gewoon gebruikt. Soms kan ik mensen blij ma-
ken met een ontbrekend of gebroken onderdeel uit hun 
verzameling, zoals een zoutvaatje of melkkannetje, dat is 
helemaal mooi”.

Tingel tangel 
In de huiskamer en in de bijkeuken staan twee prachtig ver-
sierde pronkkasten, die uit café’s in België en Frankrijk ko-
men. Zij blijken een mechaniek te bevatten. Na het inwer-
pen van een muntje speelt er een soort muziek zoals ge-
bruikt in � lms waarin Charley Chaplin speelde. ,,Men noemt 
het een mechanische piano, maar het is meer de techniek 
van een draaiorgel en heet oorspronkelijk een tingeltan-
gel.” Die naam doet de kasten inderdaad eer aan.

Liever niet in huis
In koor: ,,Honden met zwiepende staarten en kleine kinde-
ren, die de wereld aan het ontdekken zijn.”

Ruim zien
Soms is de relatie tot café-antiek wat verder weg te zoe-
ken, zoals in het geval van de Volkswagenbus. In de tuin is 
de voormalige bloemenkiosk, die jarenlang dienstdeed op 
het plein achter station Haarlem, in gebruik genomen als 
buitenkeuken alias terrasoverkapping. Her en der liggen 
in huis picknickmanden, fotoalbums en ko� ers. ,,Ik zwicht 
voor iets, als het warm en nostalgisch gezellig is, als je kan 
zien dat het geleefd heeft. Dan vind ik het decoratief. Ik wil 
er zelf met plezier naar kijken, ook al verkoop ik het later 
misschien weer,” aldus Jan. 

Komt nog
Jan en Yvonne verheugen zich op komst van de tafel, die 
van de vader van Jan is geweest. ,,Die tafel heeft heel Sant-
poort gezien, zei mijn vader altijd. Er is op gedanst tijdens 
de Santpoortse feestweek, er is aan gegeten in Chalet De 
Uilenboom en toen mijn vader in Maastricht ging wonen, 
verhuisde hij met hem mee. Dat die tafel nu bij mij thuis in 
mijn eigen keuken een plek gaat krijgen, met alle sporen 
van gebruik van al die jaren, daar verheug ik mij enorm op”, 
aldus een glunderende Jan. Yvonne benadrukt dat die ta-
fel geleefd heeft. Het zal een prachtige aanvulling op hun 
steeds veranderende collectie zijn, een tafel met een ziel.

Ook een keer deelnemen aan de rubriek ‘Even Binnenkij-
ken’? Laat het weten door een mail te sturen aan service@
jutter.nl

De schoonheid van imperfectie 
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