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(Zeil)doek valt voor ‘t Staende Tuygh

Begin dit jaar was al een van de 
twee accordeonisten opgestapt, 
na de zomervakantie bleek dat 
ook de tweede accordeonist wil-
de stoppen. Toen ook de dirigent 
besloot zijn taak neer te leggen, 
zagen de koorleden geen ande-
re mogelijkheid dan het ophef-
fen van het koor, dat op 16 janu-
ari 1995 in buurthuis De Brulboei 
werd opgericht. Het was Koen 
van der Wal, destijds vrijwilliger 

bij zowel het Zee- en Havenmu-
seum als bij het buurthuis, die de 
aanzet hiertoe had gegeven. On-
der de bezielende leiding van diri-
gent Wil Kramer werden de mees-
te van de 26 enthousiaste zangers 
voor het eerst geconfronteerd met 
shantys (werkliederen aan boord 
van de zeilschepen) en zeemans-
liederen. Het eerste optreden was 
na acht maanden tijdens Sail 1995 
in de vishal en een dag later op de 

Kanaaldijk. Het IJmuidens publiek 
was zeer enthousiast en binnen 
een aantal maanden was het aan-
tal leden van het koor verdubbeld 
tot 53.

In haar bijna 25-jarig bestaan heeft 
’t Staende Tuygh heel veel optre-
dens verzorgd, zowel in binnen- 
als in buitenland. Er werd deelge-
nomen aan shantyfestivals door 
heel Nederland en op bijna alle ha-
ven- en pre-sailfestivals in IJmui-
den en een paar in Rotterdam. 
Ook werd gezongen bij de afvaart 
van cruiseschepen, op riviercruise-
schepen, in verzorgingstehuizen, 
op feesten en partijen, tweemaal 

in Newcastle, in Hull, enzovoort. 
Het koor heeft drie cd’s en een dvd 
gemaakt en stond aan het baken 
van vier IJmuidense koren, te we-
ten Nelsons Blood, Grace Darling, 
de Raddraaiers en Nortada. Drie 
koorleden van het eerste uur, te 
weten Henk Pietersma, Henk Vis-
ser en Dieter van Laar, waren nog 
altijd actief en hebben in bijna 25 
jaar meer dan tweehonderd zan-
gers, muzikanten en dirigenten 
zien komen en gaan. Op zondag 
20 oktober zullen de leden op ge-
paste en grootse wijze afscheid 
van het koor nemen met een vaar-
tocht, met een diner (galgenmaal) 
als afsluiting. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Het oudste shantykoor van IJmuiden houdt op te be-
staan. Met pijn in het hart hebben de leden van ’t Staende Tuygh 
moeten besluiten om de stekker eruit te trekken. Het 25-jarig ju-
bileum zou over enkele maanden een feit zijn geweest, maar zal 
door dit besluit niet worden gevierd.

Vissersboot zinkt
in jachthaven 
IJmuiden - In de jachthaven 
Seaport Marina is zondagnacht 
een houten vissersboot gezon-
ken. 
Het schip, met de naam Jyden, 
kampte met lekkage, er was een 
pomp aan boord om te voorko-
men dat het schip te veel water 
zou maken. Desondanks zonk 

het voertuig in de loop van de 
nacht, maandag werden door 
Rijkswaterstaat maatregelen ge-
nomen om te voorkomen dat de 
dieselolie uit het schip zich zou 
verspreiden. Daarbij werd ge-
bruik gemaakt van absorberen-
de slangen. (foto: Erik Baalber-
gen)
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De Middensluis is bij de opening 
in 1896 de grootste in zijn soort 
ter wereld. Niet voor niets heet de-
ze sluis jarenlang de ‘Groote Sluis’. 
Pas bij de opening van de Noor-
dersluis ruim dertig jaar later krijgt 
deze de naam ‘Middensluis’. Al en-
kele jaren na de ingebruikname 
van de Groote Sluis wordt duide-
lijk dat deze te klein zal zijn voor 
de groeiende scheepvaart en de 
steeds toenemende afmetingen 
van schepen. Ook is de Groote 
Sluis een kritiek element voor de 
bereikbaarheid van Amsterdam; 
door een storing of aanvaring 
zal Amsterdam onbereikbaar zijn 
voor de grote vracht- en passa-
giersschepen.

Een staatscommissie onder lei-
ding van dr. Kraus constateert in 
1911 dat schepen van 300 meter 
lang en 30 meter breed binnen-
kort gangbaar zullen zijn. Als Am-
sterdam wil bijblijven, moet er een 
nog grotere sluis komen. In een 
vervolgrapport adviseert de com-
missie de bouw van een sluis van 
360 meter lang en 40 meter breed. 
In het rapport worden twee mo-
gelijke locaties genoemd. De eer-
ste is in de loop van het oorspron-
kelijke kanaal, ten westen van de 
Zuidersluis. De grote schepen 
kunnen dan in een rechte lijn van-
af zee op de sluis aanvaren, en vi-
ce versa. Ook na de sluis loopt de 
vaarroute dan in een rechte lijn 
verder. Ten zuiden van de bestaan-
de sluizen wordt een nieuwe Zui-
dersluis aangelegd. Daarbij wordt 
een deel van IJmuiden afgebro-
ken. Alles voor de vooruitgang en 
de bereikbaarheid van Amster-
dam…

De tweede mogelijke locatie is 
ten noorden van de Middensluis. 
Omdat het fort aan de noordelij-
ke monding van het kanaal in de 

weg ligt voor een rechte vaarrou-
te, zal de sluis verder landinwaarts 
komen. Hierbij zal een �ink stuk 
van de Breesaap en het omliggen-
de duingebied opgeo�erd moe-
ten worden.

De Eerste Wereldoorlog (1914-
1918) vertraagt de besluitvor-
ming. In 1915 wordt een wets-
voorstel ingediend voor de aanleg 
van de sluis van 400 meter lang en 
50 meter breed, met een drem-
peldiepte van 15 meter beneden 
N.A.P. Gelukkig voor IJmuiden 
en minder prettig voor de Brees-
aap valt de keuze op de tweede 
voorgestelde locatie. De nieuwe 
sluis wordt van beton en krijgt rol-
deuren. Verder wordt de sluis iets 
schuin geplaatst, wordt het land-
einde van de Noordpier naar het 
noorden verplaatst en komt er 
een vaargeul ten noorden van het 
fort. Hierdoor kunnen grote sche-
pen met een ruime bocht goed op 
de sluis aanvaren, zowel tussen 
de zee en de sluis als richting Am-
sterdam. Aan de landzijde van de 
sluis moeten de schepen direct op 
koers komen om de smalle door-
gang van de Velserspoorbrug te 
kunnen passeren.

In 1917 valt het besluit en in 1919 
start het graven van de bouwput. 
De aan de noordzijde van de Mid-
densluis ontstane buurt ‘IJmui-
den over de sluis’, of in de volks-
mond ‘Blikkenbuurt’ (zo genoemd 
omdat de bewoners de erven en 
schuurtjes tegen stuifzand be-
schermden met oude blikken pla-
ten), verdwijnt hierbij. Ook ver-
dwijnen grote stukken bosge-
bied. Het zand wordt gebruikt bij 
onder meer de bouw van het Am-
sterdamse Olympisch Stadion en 
de aanleg van wegen. In 1923 be-
ginnen de betonwerken. De bouw 
van het binnenhoofd, de schut-

kolkwanden en het buitenhoofd 
wordt gefaseerd “droog” uitge-
voerd; met bronbemaling wordt 
de bouwput droog gehouden. De 
sluis krijgt drie deuren, van elk 54 
meter lang, 20 meter hoog en 7½ 
meter breed. Twee deuren, waar-
van een als reserve, komen in het 
buitenhoofd en eentje komt in het 
binnenhoofd. De deuren staan 
op wagentjes die op in de sluis-
vloer bevestigde rails lopen. De 
sluisdeuren zijn in Rotterdam ge-
bouwd en worden met sleepbo-
ten over zee naar IJmuiden ge-
sleept. De eerste deur komt in 
1927 gereed.

De nieuwe sluis krijgt de naam 
‘Noordersluis’. De totale bouwkos-
ten voor de sluis zijn geraamd op 
13 miljoen gulden, maar bedragen 
uiteindelijk ruim 20 miljoen gul-
den. Op 13 maart 1930 passeert 
de ‘Johan van Oldenbarnevelt’, 
toen het grootste ooit in Amster-
dam gebouwde schip, onder gro-
te belangstelling de Noordersluis 
voor een eerste proefvaart. Op 
dinsdag 29 april 1930 stelt konin-
gin Wilhelmina de Noordersluis 
open voor het scheepvaartver-
keer. Het o�ciële openingsmo-
ment vindt plaats op de brug van 
de Johan van Oldenbarnevelt, die 
tegen 1 uur ’s middags door de 
binnendeur de sluis in vaart. Na 
een toespraak van de minister van 
Waterstaat geeft de koningin met 
het overhalen van een hendel het 
een sein om de buitendeur te ope-
nen. Na de vaartocht op zee meert 
de Johan van Oldenbarnevelt la-
ter op de middag bij de toeristen-
steiger aan en ontvangt de burge-
meester van Velsen de koningin 
en haar gevolg, voor onder meer 
een feestelijke rijtoer door IJmui-
den en IJmuiden over de brug. In 
IJmuiden wordt die dag nog lang 
gefeest!
Op de foto een herdenkingsbord-
je vervaardigd door aardewerkfa-
briek Petrus Regout ter gelegen-
heid van de opening van de Noor-
dersluis, met een gestileerde af-
beelding van de Johan van Olden-
barnevelt in de Noordersluis.

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de aanleg en opening van de 
Noordersluis.

Geweldige schenking:
15 mobiele airco’s
Regio - Zorginstelling Nieuw 
Unicum heeft een belangeloze 
schenking van vijftien mobie-
le airco’s (consumentenwaar-
de ruim 11.000 euro) gekregen 
van Inter�sh BV in samenwer-
king met Vink Koeltechniek. 
Het eerste contact was in de 
hittegolf eind juli en de airco’s 
zijn ondertussen al volop in ge-
bruik geweest.

Veel mensen met MS hebben 
hitte-intolerantie, dat wil zeg-
gen dat ze bij warm weer meer 
last hebben van de symptomen 
van MS. De verslechtering door 
warmte verdwijnt meestal weer 
als de temperatuur zakt, daarom 
kan een (mobiele) airco uitkomst 
bieden. Tarno Verburg vat de in-
stallatie van de mobiele airco in 
zijn appartement in één woord 
samen: ,,Zalig!’’ Hij legt uit: ,,MS is 
een ziekte die voor iedereen an-
ders uitpakt en die warmte van 
de afgelopen weken legt mij vol-
ledig lam. Het was echt funest 
voor mijn functioneren en ik was 

werkelijk tot niets in staat. Ik heb 
genoten van de koelte die de air-
co mij bracht!” Nieuw Unicum is 
Inter�sh BV en Vink Koeltechniek 
zeer erkentelijk voor deze schen-
king.

Tarno Verburg, bewoner van Nieuw 
Unicum, kreeg tijdens de warme 
dagen een van de vijftien mobiele 
airco’s. (foto: aangeleverd)

Jaarvergadering huurders-
raad Velison Wonen
IJmuiden - De jaarlijkse verga-
dering van de huurdersraad van 
Velison Wonen staat in het teken 
van zorgelijke ontwikkelingen 
binnen de sector. Voorzitter Ray-
mond Crezee: ,,Er is veel aan de 
hand. Huurders weten vaak niet 
dat de eerste drie maanden huur 
elk jaar rechtstreeks naar het Rijk 
gaan via de verhuurdershe�ng. 
Daardoor staan projecten, nieuw-

bouw en onderhoud onder druk. 
Wat zijn de consequenties en wat 
gaan de huurders daarvan mer-
ken? Ook de prestatieafspraken, 
die corporaties met huurdersra-
den en gemeenten maken, vol-
gen we op de voet.’’ 
De vergadering is op 9 oktober 
om 19.30 uur in zalencentrum 
Velserduin aan het Velserduin-
plein 3 te IJmuiden.

Turn Back Time in Thalia
IJmuiden - Op zaterdag 9 novem-
ber wordt in theater Thalia de tijd 
weer even teruggedraaid tijdens 
de derde editie Turn Back Time. 
Een avond vol optredens met de 
onovertro�en klanken uit de 70s, 
80s en 90s. De tijd van glitterkle-
ding, afro-kapsels, plateauzolen 
en de herkenbare sexy sound van 
soul, pop, rock, Nederpop en dis-
co komen op deze avond allemaal 
voorbij. 
Een geweldige line-up, bestaande 
uit DJ Vinyl, René Philippo, René 
van der Wel, Miss Beulah en de live 
band The Mortey Flames, zorgt er-
voor dat je alle megahits opnieuw 

gaat beleven op een avond die de 
pan uit swingt! Het decor in Thalia 
brengt het publiek, samen met de 
hits van toen, terug in de tijd. Turn 
Back Time is inmiddels een begrip 
geworden in IJmuiden en omstre-
ken, waar veel muziekliefhebbers 
reikhalzend naar uitkijken. Deze 
derde editie belooft wederom een 
supergezellig feest te worden!
Tickets zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar à 15,- euro via www.tha-
liatheater.nl en bij de voorver-
koopadressen Slijterij Zeewijck 
(Zeewijkplein 25) en Shellstation 
Post BV (Heerenduinweg 56). (fo-
to: aangeleverd)

Uitdeuken voor slechts 25 euro
Kleine deukjes herstellen bij 
Schadenet Kasius Velserbroek
Velserbroek - Op vrijdag 4 okto-
ber organiseert Schadenet Kasi-
us Velserbroek, na het eerdere 
grote succes bij andere �lialen, 
een speciale actiedag om kleine 
deukjes te laten verwijderen. Al-
leen op deze dag kan dat verve-
lende deukje dan tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs hersteld wor-
den, klaar terwijl de klant wacht.

Schadenet Kasius Velserbroek staat 
met een gespecialiseerd team klaar 
om deukjes, ter grootte van maxi-
maal een 2 euromunt, direct te ver-
helpen zonder spuiten. Klanten met 

een grotere deuk in de auto kunnen 
uiteraard ook altijd bij hen terecht 
voor een scherpe o�erte. Alléén 
op vrijdag 4 oktober van 08.00 tot 
16.00 uur is iedereen, na het maken 
van een afspraak, van harte welkom 
voor deze actieprijs. Normaliter kost 
het herstellen van een kleine deuk 
veel meer, maar door het bunde-
len kan dit nu veel goedkoper. Het 
voordeel voor de klant is 50% ten 
opzichte van de normale prijs. Aan-
melden? Bel 023 5376652.

Over Schadenet Kasius Velser-
broek

Schadenet Kasius Velserbroek aan 
de Broekerdreef 80 is al vele ja-
ren een begrip in de regio. Weke-
lijks worden er tientallen autoscha-
des hersteld, zowel voor de particu-
liere als zakelijke markt. Het bedrijf 
heeft samenwerkingsovereenkom-
sten met onder andere Achmea, 
Topherstel en Schadegarant. Scha-
denet Kasius Velserbroek maakt on-
derdeel uit van de Reco Autoscha-
degroep met totaal meer dan vijf-
tien vestigingen, alle gevestigd in 
de randstad en Flevoland. Reco 
maakt deel uit van de landelijke ke-
ten Schadenet. (foto: aangeleverd)
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Velserbroek - Al vijf jaar is het kleinschalige gezinshuis ‘Onder 
de Panne’ nu gevestigd aan de Annie Romeinstraat 2-4. Hier krij-
gen zeven (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking 
24-uurs zorg. De visie van stichting ’Ook Voor Jou’ is kleinschalig 
wonen en leven met elkaar, onder één dak in een huiselijke sfeer. 
Door deze kleinschaligheid kan namelijk voor elke bewoner de 
juiste begeleiding gegarandeerd worden.

Vacature voor ervaren woonbegeleider
Kleinschalig begeleid
wonen in Velserbroek

Deze kleinschaligheid is bewerk-
stelligd door middel van het ge-
zinshuis ‘Onder de Panne’; een 
woning waar ieder zijn/haar ei-
gen slaapkamer heeft, maar er sa-
men gewoond en geleefd wordt 
in de gezamenlijke ruimten als 
de woonkamer en keuken. Zo 
wordt er met elkaar geleefd als 
een (groot) gezin. Uitgangspunt 
is het realiseren van een zo ge-
woon mogelijk leven voor de be-
woners waarbij het de taak van 

de begeleiding is om de bewo-
ners zo goed als mogelijk te on-
dersteunen en te begeleiden op 
alle levensterreinen.  Deze vorm 
van wonen is zeer informeel en 
ouders en ander bezoek zijn ui-
teraard altijd en te allen tijden 
welkom.

In het gezinshuis is nog een va-
cature voor een ervaren woon-
begeleider voor minimaal 16 uur 
per week. Er wordt gewerkt in-

wisselende diensten waaronder 
slaapdiensten. Daarnaast zoekt 
de stichting nog vrijwilligers die 
samen met één of meerdere be-
woners iets in hun vrije tijd wil-
len doen (bijvoorbeeld sporten/
�etsen/wandelen) of ze naar hun 
werk willen brengen. Belangstel-
lenden kunnen een afspraak ma-
ken om eens langs te komen en in 
een persoonlijk gesprek alle vra-
gen te laten beantwoorden. Con-
tact opnemen kan door te bellen 
(06 40804263 / 023 5490842) of 
een e-mail sturen naar wonen@
ookvoorjou.com.  Bij een sollici-
tatie op de openstaande vacatu-
re graag ook cv bijsluiten. Aanvul-
lende informatie is op de website 
www.stichting-ookvoorjou.nl te 
vinden. (foto: aangeleverd)

Showroom Kozijnen Apotheek 
feestelijk geopend
Uitgeest - Aan de Oosterwerf 6 is 
vrijdag 27 september op feestelij-
ke wijze de showroom van de Ko-
zijnen Apotheek geopend. 

Eigenaren Hans Plug en Martijn 
Jacobs presenteren hier maar 
liefst 450 vierkante meter aan 
kozijnen en deuren, maar ook 
schuifpuien, garagedeuren en 
horren. Een showroom boordevol 
inspiratie, gecombineerd met ge-
degen advies van gecerti�ceerde 
experts. De Kozijnen Apotheek is 
dealer van het merk Profel, dat 
al meer dan zeventig jaar garant 
staat voor kozijnen en deuren van 
topkwaliteit die voldoen aan alle 
Europese kwaliteitsnormen. Door 
innovatie en eigen productie ga-
randeert Profel de hoogste kwa-
liteit en duurzaamheid. De Kozij-
nen Apotheek zorgt bovendien 
voor een uitstekende service, zo-

wel voor, tijdens als na de plaat-
sing. Vanzelfsprekend wordt bij 
de plaatsing uiterst zorgvuldig 
gewerkt met respect voor priva-
cy en wordt alles netjes achter-
gelaten. Buiten de uitstekende 

garantievoorwaarden is de Kozij-
nen Apotheek bij eventuele pro-
blemen natuurlijk altijd bereik-
baar om samen tot een goede 
oplossing te komen. (foto: aange-
leverd)

Voortijdige beslissing 
in Mazda MX5 teamkampioenschap

Regio - IJmuidenaar Michael van 
der Heijden en Heemskerker Niels 
Quist zijn met nog drie wedstrij-
den te gaan in het Hippe-din-
gen.nl/Mazda MX5/Teamkampi-
oenschap niet meer te verslaan 
en dus al kampioen. Na met wis-
selend succes te hebben deelge-
nomen aan het individuele kam-
pioenschap in 2018 besloten Mi-
chael en Niels om de handen in-

een te slaan en voor het team-
kampioenschap 2019 te gaan. 
Van meet af aan werden de over-
winningen binnengehaald door 
beide coureurs, die om en om aan 
de raceweekeinden deelnamen. 
Tijdens de racedag op 15 septem-
ber op het TT circuit in Assen (drie 
races) was het kampioenschap al 
binnen bereik. Daarvoor moest 
Michael wel bij alle races in de top 

drie bij de teams eindigen. Het 
verliep met drie eerste plaatsen 
zelfs zo voorspoedig dat Michael 
op de derde plaats eindigde bij 
het individuele rijderskampioen-
schap. Tijdens de uitloopronde 
lieten sponsors, monteurs en fans 
de champagne alvast knallen en 
werd er nog tot laat feest gevierd. 
Na de �naleraces op circuit Zand-
voort zal dat nog eens dunnetjes 
worden overgedaan. Tijdens die 
�naleraces zal Niels zijn uiterste 
best doen om dit mooie seizoen 
in stijl af te sluiten met een kam-
pioenwaardige overwinning. Pu-
bliek is daarbij van harte welkom 
op 12 oktober, de toegang op cir-
cuit Zandvoort is dan vrij. Ook 
willen Michael en Niels hun spon-
sors, monteurs, partners, vrijwil-
ligers en fans bedanken, want 
teamkampioen word je met zijn 
allen! (foto: aangeleverd)

Tuincentrum Welkoop helpt 
zwerfkatten op Dierendag

Het opgehaalde voedsel wordt 
verdeeld tussen de 150 kanslo-
ze katten van Stichting Zwerf-
katten Havengebied IJmuiden. 
,,Dit jaar bestaan we o�cieel vijf-
tien jaar, maar vrijwilligers zijn al 
in de jaren 80 begonnen met het 
castreren van de zwerfkatten in 
de IJmuidense haven. De dieren 
leefden in een Walhalla met een 
overvloed aan visresten en vei-
lige schuilplaatsen. Echter, met 
de toenemende sloop- en bouw-
activiteiten werd het leefgebied 
steeds kleiner en met de huidige 
milieuregels valt er voor de zwer-

vertjes niets meer te halen. Al-
le vis komt diepgevroren aan wal 
en de pufkisten zijn voorgoed 
gesloten”, aldus een woordvoer-
der. Het werk van de stichting be-
staat uit het castreren en bijvoe-
ren van de zwervertjes. De katten 
die nieuw zijn of medische hulp 
nodig hebben worden gevangen. 
Zij gaan naar de opvang voor ver-
dere zorg. Daar verblijven ook de 
permanente bewoners: bijzon-
der angstige katten, onzindelij-
ke katers of zeer agressieve ty-
pes. In een asiel of op straat zijn 
ze kansloos. Bij de opvang vinden 

zij een veilige haven. Vijftien jaar 
lang, iedere dag. De vrijwilligers-
organisatie heeft honderden kat-
ten gered en opgevangen. Een 
hele prestatie voor een club die 
afhankelijk is van donaties. ,,We 
hopen dat met de inzameling 
bij Welkoop wat extra’s binnen-
komt. Het leuke is dat iedereen 
hieraan mee kan doen. Een blik-
je kattenvoer van 60 cent of een 
pak vlooienpipetten van 20 euro. 
Er is voor iedere beurs iets!” Mee-
helpen? Kom op 5 oktober naar 
Welkoop aan de Hagelingerweg 
210 te Santpoort-Noord. Stich-
ting Zwerfkatten Havengebied 
IJmuiden draagt het keurmerk 
Goed Besteed en kan ook �nan-
cieel worden gesteund door een 
donatie over te maken: NL 85 IN-
GB 000 4761 772 onder vermel-
ding van Dierendag.

Santpoort - Tuincentrum Welkoop is altijd genegen een ‘pootje’ te 
helpen als het om hulpbehoevende dieren gaat. Zeker als het dan 
ook nog net Werelddierendag is geweest. Op zaterdag 5 oktober 
zijn veel zwerfkatten de gelukkigen. Vrijwilligers staan dan tus-
sen 12.00 en 16.00 uur met �yers klaar en stellen de vraag om kat-
tenvoer of spulletjes aan te scha�en en aan hen te overhandigen.

Week van de Coöperatie:
Verbinding, kennisdeling en 
verenigingsondersteuning

,,Tijdens de Week van de Coöpe-
ratie willen wij zo veel mogelijk 
inwoners van de IJmond met el-
kaar verbinden’’, aldus Jerry No-
tenboom, directievoorzitter van 
Rabobank IJmond. ,,Wij willen 
hiermee laten zien wat de meer-
waarde is van een bank met co-
operatieve wortels. Het is on-
ze ambitie om bij te dragen aan 
een krachtige regio waarin men 
prettig kan wonen, werken en 
recreëren. Daarom steunen wij 
impactvolle projecten en orga-
niseren wij de Week van de Co-
operatie.’’ Volgens Notenboom is 
er veel om naar uit te kijken: ,,Ui-
teraard staan de populairste ac-
tiviteiten - de ouderwetse ge-
zelligheid voor senioren en de 
voetbalclinic bij Telstar - dit jaar 
ook weer op het programma. 
Nieuw dit jaar is de Rabo Club-
Support Uitreikingsavond; een 
avond speciaal voor het vereni-
gingsleven in de IJmond waarbij 
we 50.000 euro aan coöperatief 
dividend zullen uitreiken.’’

Op maandag 7 oktober vindt 
deze Rabo ClubSupport Uitrei-
kingsavond plaats in de Stads-
schouwburg Velsen. Ruim 140 
lokale verenigingen en stichtin-
gen hebben de afgelopen we-

ken campagne gevoerd waar-
mee ze gezamenlijk 50.000 eu-
ro aan coöperatief dividend kun-
nen verdienen. Leden van Ra-
bobank IJmond hebben tot vrij-
dag (4 oktober) de kans om hun 
stemmen uit te brengen op hun 

favoriete club. De uitreikings-
avond wordt gepresenteerd 
door Second Opinion en de hu-
moristische omlijsting wordt 
verzorgd door cabaret-duo Arie 
& Silvester. Ook zal muziekver-
eniging Soli een optreden ver-
zorgen. Kaarten voor deze uit-
reikingsavond zijn gratis en elke 
IJmondiaan is welkom. Via www.
rabobank.nl/ijmond zijn nog en-
kele kaarten beschikbaar. (foto: 
aangeleverd)

Regio - De Week van de Coöperatie staat weer voor de deur. Vol-
gende week (7 tot en met 11 oktober) organiseert Rabobank 
IJmond voor het vijfde achtereenvolgende jaar een reeks inspi-
rerende activiteiten voor jong en oud. Dat gebeurt in samenwer-
king met lokale ondernemers, vrijwilligers en de ledenraad.

‘Thuis in Santpoort’
Een bijzonder hek in Santpoort

Een van de mooiere hekwerken 
van Santpoort is te vinden aan de 
Kweekerslaan in Santpoort-Noord. 
Het hek geeft toegang tot de Al-
gemene Begraafplaats De Biezen. 
Sinds 1828 was het bij Koninklijk 
Besluit verboden te begraven bin-
nen de bebouwde kom, dit van-
wege mogelijke gevaren voor de 
volksgezondheid. Toch werden er 
tot rond 1870 nog steeds Velsena-
ren begraven rondom de Engel-

munduskerk midden in het dorp 
(oud-)Velsen. Uiteindelijk werd de-
ze begraafplaats te klein en de lig-
ging in de kom van het dorp was 
dus al decennia lang in strijd met 
de nationale regelgeving. Als op-
lossing kocht burgemeester J.C. 
Enschedé  in 1873 Het Biezenland, 
een stuk bos- en  teelland aan de 
Kweekerslaan 21, een zijtak van 
de Biezenweg, om daar een nieu-
we algemene begraafplaats  te re-

aliseren.

Louis Paul Zocher, zoon van Jan 
David Zocher jr., beiden beroemde 
landschapsarchitecten, die ook el-
ders in Santpoort en Velsen werk-
zaam zijn geweest,  kreeg de op-
dracht de begraafplaats te ont-
werpen. Hij deed dit in de voor 
hem karakteristieke Engelse land-
schapsstijl met slingerende lanen, 
niveauverschillen en een bochti-
ge waterpartij. Voor het toegangs-
hek is een aparte inschrijving ge-
houden, die werd gewonnen door 
D. van den Arend.  Het smeedijze-
ren hek bestaat uit een spijlenhek 
met aan weerskanten een draai-
hek voor voetgangers. De hekpij-
lers hebben de vorm van een co-
lonnet, een smalle kolom, die naar 
boven uitloopt in een pijnappel 
met bladmotief. De pijnappel staat 
symbool voor onsterfelijkheid. In 
2005 is door de gemeente Velsen 
een algehele restauratie van dit 
“groene monument”, inclusief het 
hek uitgevoerd. 
(tekst: Lieke Baron/foto: Tialda Wil-
lems)
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3 OKTOBER
Lezing ’18 Vrouwen van Brede-
rode’ door Angelique Schipper 
van 19.30 tot 21.30 uur in de Ru-
ine van Brederode aan de Velse-
renderlaan 2 te Santpoort-Zuid. 
Toegangsprijs 10,00 euro inclu-
sief koffie/thee. Reserveren via 
www.hoenu.nl regio Haarlem. 
Info op www.ruinevanbredero-
de.nl.

Cabaretier Alex Ploeg met de 
voorstelling ‘Ultimatum’ om 
20.15 uur in de Stadsschouw-
burg Velsen aan de Groeneweg 
71 te IJmuiden. Info via www.
stadsschouwburgvelsen.nl. (Fo-
to: Diederick Bulstra)

4 OKTOBER
Bibliotheek IJmuiden: Praathuis 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum aan 
de Driehuizerkerkweg 34d te 
Driehuis. Tentoonstelling ‘De 
Magische Vogeltuin’ voor ieder-
een vanaf 4 jaar van 13.00 tot 
17.00 uur.

Ontmoetingsmiddag in De Spil, 
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. 
Van 14.00 tot 18.30 uur.

Informatiebijeenkomst IC Café 
in Petanque Union Kennemer-
land, Van der Aartweg 31 Haar-
lem. Van 19.30 tot 21.30 uur. In-
schrijven via: iccafe@spaarne-
gasthuis.nl

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Concert door violist Maxime 
Gulikers en celliste Charlotte 
Gulikers om 20.00 uur in ’t Mos-
terdzaadje aan de Kerkweg 29 
te Santpoort-Noord. Toegang 
gratis, een vrijwillige bijdrage in 
de onkosten is wenselijk. (foto: 
aangeleverd)

Telstar-Roda JC. Aanvang 20.00 
uur.

OG3NE met de Sweet Harmony 
Tour om 20.15 uur in de Stads-
schouwburg Velsen aan de 

Groeneweg 71 te IJmuiden. Info 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl. (foto: aangeleverd)

5 OKTOBER
Kofferbakmarkt op Plein 1945 
in IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 
uur.

Jaarlijkse bazaar Songs for You 
in de Vredevorst kerk, Laan der 
Nederlanden 152 in Beverwijk. 
Van 09.00 tot 14.00 uur. (foto: © 
Paul Hallmann Photography)

Kinderboekenweekfeest van-
af 10.00 uur in de bibliotheek 
aan het Dudokplein 16 te IJmui-
den met een voorstelling van de 
Jeugdtheaterschool van Kunst-
Form en aansluitend diverse 
activiteiten zoals een spel en 
workshops. Deelname is gratis. 
Info via www.bibliotheekvel-
sen.nl.

Bazaar in verenigingsgebouw 
De Rank van de Nieuwe Kerk, 
Kon. Wilhelminakade 265 IJmui-
den. Van 10.00 tot 18.00 uur. 

Biomarkt in de Kweektuin, in-
gang Kleverlaan 9 Haarlem. Tus-
sen 10.00 en 15.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Geschenkenveiling vanaf 09.00 
uur rond de Engelmundus-
kerk aan de Driehuizerkerkweg 
113 te Driehuis. Unieke twee-
dehands spullen, boeken, curi-
osa, zilverwerk, bloemstukken, 
enzovoort. Optreden gezellig-
heidskoor De Delta Singers om 
10.45 uur en veiling om 12.00 
uur.

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Museumschat-
ten/Wederopbouw Velsen/Zo 
Blauw. 4 Speurtochten/Escape-
spel. 

Winteropening bij SnowWorld 
Amsterdam aan de Heuvel-
weg 6-8 te Velsen-Zuid met on-
der meer proeflessen skiën of 
snowboarden, sleeën, clinic Te-
lemark-skiën, rodeo snowboar-
den en vrij skiën. Een stempel-
kaart kost 15,00 euro. Info via 
www.snowworld.com/winter-
opening. (Foto: Aangeleverd)

Ontmoetingsmiddag in De Spil, 
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. 
Van 14.00 tot 18.30 uur.

▲

Peutertheater ‘Het Astronautje’ 
gebaseerd is op het gelijknami-
ge prentenboek van astronaut 
André Kuipers om 14.00 uur in 
de Stadsschouwburg Velsen aan 
de Groeneweg 71 te IJmuiden. 
Info via www.stadsschouwburg-
velsen.nl. (foto: Natascha Sten-
vert)

Voorstelling ‘Spook in het kas-
teel’ door Theater Poppeng-
rollen om 15.00 uur in de Bos-
beekschuur tegenover molen 
De Zandhaas aan de Wüstelaan 
83 te Santpoort-Noord. Info via 
telefoonnummer 06 44294279. 
(foto: aangeleverd)

Ladies Night bij LTC Groeneveen 
aan het Kerkpad 61 te Sant-
poort-Noord. Aanvang 18.30 
uur, het tennissen is van 19.00 
tot 21.00 uur. Aansluitend feest-
avond met muziek van The Cra-
zy Old Boys. Toegang gratis. (fo-
to: aangeleverd)

Reünieconcert bigband 
Seabreeze om 20.00 uur (zaal 
open 19.30 uur) in het gebouw 
van de IJmuider Harmonie aan 
de Tolsduinerlaan 12 te Velsen 
Zuid (tegenover de buitenvel-
den van Telstar). Toegang gratis. 
(foto: aangeleverd)

6 OKTOBER
Rommelmarkt in Buurthuis 
De Brulboei, Kanaalstraat 166 
IJmuiden. Vanaf 10.00 uur. Toe-
gang is gratis.

Franciscusfeest, regionale vie-
ring. Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg 28 Haarlem. Aanvang 
10.00 uur. 

IVN Zuid-Kennemerland organi-
seert een Paddenstoelendag op 
Landgoed Elswout. Inloop van-
af 10.30 uur. Meer informatie: 
www.ivn.nl/zuidkennemerland 
of www.np.zuidkennemerland.

nl en tel. 023-5411123. (foto: 
aangeleverd)

Maandelijkse rondleiding door 
huis Beeckestijn en tuinen aan 
de Rijksweg 134 te Velsen-Zuid 
om 11.00 uur. Aanmelden via 
beeckestijn@natuurmonumen-
ten.nl. Deelname kost 9,00 euro 
(leden 5,00 euro).

Publieksdag Forteiland. De ver-
trektijden zijn: 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Retourvaart naar 
keuze om: 13.00, 15.15 of 17.15 
uur. (foto: aangeleverd)

Concert door salonorkest Café 
Noir van 11.00 tot 12.00 uur in 
de Ruïne van Brederode aan de 
Velserenderlaan 2 te Santpoort 
Zuid. Entreeprijs 5 euro (kinde-
ren 4-11 jaar 3 euro) inclusief 
koffie/thee/limonade. Reser-
veeroptie: www.hoenu.nl on-
der regio Haarlem. (foto: aange-
leverd)

Openlucht expositie Wonder-
land op Slot Assumburg in 
Heemskerk. Aanvang 11.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Concert door Felison Brass en 
Velser Amateur Orkest om 12.00 
uur in wijkcentrum De Stek aan 
de Heirweg 2a te Velsen-Noord. 
Toegang gratis. (foto: aangele-
verd)

IIJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Museumschat-
ten/Wederopbouw Velsen/Zo 
Blauw. 4 Speurtochten/Escape-
spel. 

Winteropening bij SnowWorld 
Amsterdam aan de Heuvel-
weg 6-8 te Velsen-Zuid met on-
der meer proeflessen skiën of 
snowboarden, sleeën, clinic Te-
lemark-skiën, rodeo snowboar-
den en vrij skiën. Een stempel-
kaart kost 15,00 euro. Info via 
www.snowworld.com/winter-
opening.

Pieter Vermeulen Museum aan 
de Driehuizerkerkweg 34d te 
Driehuis. Tentoonstelling ‘De 
Magische Vogeltuin’ voor ieder-
een vanaf 4 jaar van 13.00 tot 
17.00 uur.

Haarlems ensemble Bleke Ro-
zen in kerkje Stompe Toren in 
Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur. Toegang is gratis.

Concert ‘Elias’ door Haarlems 

Gemengd Koor om 14.30 uur 
in de Philharmonie aan de Lan-
ge Begijnestraat 11 te Haarlem. 
Kaartverkoop via www.theater-
haarlem.nl of via koorleden. In-
fo op www.hgk-koor.nl.

Pianoconcert door Lieselotte 
van Tol om 15.00 uur in ’t Mos-
terdzaadje aan de Kerkweg 29 
te Santpoort-Noord. Toegang 
gratis, een bijdrage in de onkos-
ten is wenselijk. (foto: aangele-
verd)

Jazzmatinee van 15.30 tot 18.30 
uur in brasserie De Boemel aan 
de Willem de Zwijgerlaan 61 te 
Santpoort-Noord met Trio Hans 
Keune, klarinettist Bernard Berk-
hout en vibrafonist Jacco Griek-
spoor. Toegang gratis.

Humoristische zangshow ‘Bij 
Twijfel Hard Zingen’ door Fran-
cis van Broekhuizen en Gregor 
Bak om 20.15 uur in de Stads-
schouwburg Velsen aan de 
Groeneweg 71 te IJmuiden. Info 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl. (foto: Merlijn Doomernik)

7 OKTOBER
Wandelen in een rustig tempo 
van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord. 

Bibliotheek IJmuiden: Cursus 
Klik & Tik van 10.30 tot 12.30 
uur. Van 15.30 tot 17.00 uur Ver-
haalkabaal. 

Lezing ‘Archaeology of Faith’ bij 
fotografiecentrum ISOO, Stati-
onsplein 46 Beverwijk. Aanvang 
20.00 uur.

8 OKTOBER
Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Belang-
stellenden kunnen zich aanmel-
den via contact@gezondnatuur-
wandelen.nl

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

Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl

Lotgenotengroep rouw van 
10.00 tot 11.00 uur in buurtcen-
trum De Spil aan de Frans Hals-
straat 29 te IJmuiden. Met elkaar 
praten over het verlies van een 
dierbare. Deelname is gratis. In-
fo bij Elisabeth Hoekstra van het 
Sociaal Wijkteam (06 83231221 
/ ehoekstra@swtvelsen.nl) of 
Margit Kooter van Socius (088 
8876900 / mkooter@socius-md.
nl).

Bibliotheek IJmuiden: Praat-
huis van 10.00 tot 12.00 uur. Van 

14.00 tot 16.00 uur Taalspreek-
uur.

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

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de 
trap in de hal van het zieken-
huis.

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

Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl

Voetbalclinic ‘Trainen met Tel-
star’. Voor jongeren tussen de 
8 en 14 jaar. Wil je meedoen? 
meld je dan direct gratis aan via 
www.telstarclinics.nl

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Museumschat-
ten/Wederopbouw Velsen/Zo 
Blauw. 4 Speurtochten/Escape-
spel. 

Pieter Vermeulen Museum aan 
de Driehuizerkerkweg 34d te 
Driehuis. Tentoonstelling ‘De 
Magische Vogeltuin’ voor ieder-
een vanaf 4 jaar van 13.00 tot 
17.00 uur. Workshop knutselen 
van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 
1,50 euro bovenop de entree-
prijs.

Bibliotheek IJmuiden: Voorlees-
feest van 14.30 tot 15.30 uur. 
Van 19.00 ot 21.00 uur Craft Ca-
fé. (afbeelding: aangeleverd)

Voorstelling ‘Hugo het monster’ 
door Theater Poppengrollen om 
15.00 uur in de Bosbeekschuur 
tegenover molen De Zandhaas 
aan de Wüstelaan 83 te Sant-
poort-Noord. Info via telefoon-
nummer 06 44294279.

Filmavond voor vrouwen in 
De Brulboei, Kanaalstraat 166 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. 
De film ‘the Wife’ wordt ver-
toond.

10 OKTOBER
Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl

Bibliotheek IJmuiden: Taal-
spreekuur van 10.00 tot 12.00 
uur.

Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek van 10.30 tot 12.00 
uur. (foto: Pixabay)

Bijbels Themacafé in de ont-
moetingsruimte van de Adel-
bertuskerk, Rijksstraatweg 28 
Haarlem. Aanvang 20.00 uur.
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Route Amsterdam - Newcastle:
DFDS kondigt twee nieuwe schepen aan

Moby zal de twee passagierssche-
pen kopen die momenteel op de 
route Amsterdam - Newcastle va-
ren, King Seaways en Princess Se-
aways, respectievelijk gebouwd in 
1987 en 1986. DFDS zal twee pas-
sagiersschepen kopen die mo-
menteel worden geëxploiteerd 
door Moby. De Moby Wonder 

en Moby Aki, gebouwd in 2001 
en 2005, en zullen na het toe-
treden tot de vloot worden her-
noemd. Kasper Moos, vice-pre-
sident Short Routes & Passenger 
van DFDS: ,,Deze ferry’s zijn ui-
termate geschikt voor onze rou-
te Amsterdam - Newcastle. Ze zul-
len onze passagiers voorzien van 

moderne faciliteiten aan boord en 
beschikken over meer capaciteit 
voor persoonsvoertuigen. Voor 
vrachtklanten is er gedurende het 
hele jaar een verhoogde capaci-
teit beschikbaar.” Naar verwach-
ting worden de ferry’s in de twee-
de helft van oktober 2019 gele-
verd en zullen een grondige reno-
vatie ondergaan, inclusief investe-
ringen aan boord en in de havens. 
De King Seaways en Princess Se-
aways worden tot januari en fe-
bruari 2020 gecharterd.

IJmuiden - DFDS heeft een overeenkomst gesloten met de Itali-
aanse ferrymaatschappij Moby om twee passagiersschepen uit te 
wisselen, met als doel het verhogen van het comfort en de capaci-
teit aan boord voor zowel passagiers als vrachtklanten.

Oudkarspel - Op zondag 13 ok-
tober wordt in Het Behouden 
Huis aan de Dorpsstraat 850 te 
Oudkarspel een spirituele fami-
liebeurs gehouden. Organisator 
Nicole van Olderen: ,,Als je het 
even niet weet, ben ik er altijd om 
je een advies te geven bij wie je 
misschien het beste terecht kunt. 
Want op een spirituele beurs ben 
je soms als een kuiken zonder 
moeder en heb je even een duw-
tje in de juiste richting nodig om 

je pad weer te kunnen volgen of 
een bemoedigend woord om vol 
te houden en door te gaan!’’ Op 
deze twaalfde editie zijn er wéér 
nieuwe deelnemers uit Sint Pan-
cras, Schagen, Noord- en Zuid-
Scharwoude, Broek op Lange-
dijk, Alkmaar, Kolhorn en Oud-
dorp aanwezig. Uitgebreide infor-
matie over de beurs, inclusief een 
overzicht van alle deelnemers, is 
op www.nickysplace.nl te vinden. 
(foto: aangeleverd)

Spirituele familiebeurs

Dubbel prijs voor de 
speculaasjes van Wesseling
Santpoort - De ‘R’ zit weer in de 
maand, de herfst is begonnen, 
dat vraagt om speculaas.

Dit jaar heeft banketbakkerij Wes-
seling de speculaas voor het eerst 
op twee manieren laten keuren 
op smaak, uiterlijk, brosheid enzo-
voort. Men hoopte hier in elk ge-
val een prijs uit te slepen, maar uit-
eindelijk bleken de speculaasjes 
met amandelen bij beide keurin-
gen in de prijzen te vallen. Het Ne-
derlands Bakkerij Centrum heeft 
de speculaasjes van Wesseling be-
kroond met goud en bij de lande-
lijke speculaaskeuring van grossier 
‘Beko’ werd het bedrijf winnaar van 
Noord-Holland en derde van heel 
Nederland in de categorie specu-
laasjes met amandelen. De lekker-
nij werd beoordeeld met een 8,03. 
Aan de wedstrijd deden 103 bak-
kers uit heel Nederland mee. Het 
team van banketbakkerij Wesse-
ling is uiteraard erg trots op het re-
sultaat, dat behaald is in anderhalf 
jaar tijd sinds de overname van het 
bedrijf. ,,We willen iedereen graag 
de smaak van onze speculaas laten 
proeven. U kunt bij ons in de win-
kel voorproeven en dan pro�teren 
van onze aanbieding: het twee-

de pakje speculaas voor de hal-
ve prijs.’’ Het recept van de specu-
laas blijft geheim: ,,We kunnen wel 
zeggen dat wij werken met eerlij-
ke grondsto�en, want dit vormt 

de basis van een goed speculaas-
je. En we stoppen er heel veel lief-
de en passie voor u in. Wij hopen u 
te zien in onze winkel.’’ (foto: aan-
geleverd)

Brasserie De Bank viert 2-jarig bestaan
Santpoort - Brasserie De Bank 
viert deze maand het 2-jarig 
bestaan. De sfeervol ingerichte 
brasserie kreeg eerder dit jaar 
de hoogste waardering in Vel-
sen bij de verkiezing van het 
leukste restaurant van 2019. De 
combinatie van de fraaie inrich-
ting en de uitstekende menu-
kaart met heerlijke versbereide 
gerechten heeft ervoor gezorgd 
dat velen inmiddels de weg naar 
brasserie De Bank wisten te vin-
den. Het is de perfecte locatie 
om onbezorgd te genieten van 
een heerlijke lunch. De lunch-
kaart is zeer uitgebreid, met niet 
alleen diverse belegde brood-
jes, maar ook �ammkuchen, sa-
lades en het succesvolle 12-uur-
tje in zowel een vlees- als visva-
riant. Gasten die in de tweede 
helft van de middag aanschui-
ven voor een drankje, kunnen 
daarbij allerlei lekkernijen be-
stellen, zoals rijkelijk belegde 
knapperige stukjes stokbrood in 
diverse variaties, maar natuurlijk 
ontbreken ook de kaasstengels, 
bitterballen en olijven niet. Van-

af 17.00 uur wordt een breed 
scala aan koude en warme tap-
as geserveerd, maar ook plates 
met bijvoorbeeld biefstuk of 
tonijnsteak. Om het 2-jarig be-
staan te vieren geldt de hele 
maand oktober dat elke twee-
de persoon gratis luncht (uit-

gezonderd dranken). Dagelijks 
tot 16.00 uur bezorgt De Bank 
ook aan huis via Thuisbezorgd.
nl binnen een straal van vijf ki-
lometer. Volg de pagina op Fa-
cebook en krijg de nieuwste ge-
rechten voorgeschoteld! (foto: 
aangeleverd)

11 oktober:
Coming-out dag in Velsen
Velsen - Vanaf dit jaar is de ge-
meente Velsen een Regenboog-
stad. De gemeente zet zich actief 
in voor de sociale acceptatie, vei-
ligheid en emancipatie van les-
bische vrouwen, homoseksuele 
mannen, biseksuelen, transgen-
ders en intersekse personen (LHB-
TI’s). Tijdens Coming-out dag ko-
men LHBTI’ers openlijk voor hun 
seksuele voorkeur uit: het uit de 
kast komen oftewel de coming-
out. Deze dag is mede georgani-
seerd door het Regenboogpanel 
dat vanaf dit jaar als actieve denk-
tank door de gemeente in het le-
ven is geroepen.
De dag start om 09.00 uur bij 
het stadhuis op Plein 1945. Bur-

gemeester Dales en wethouder 
Steijn hijsen samen de regen-
boogvlag. De burgemeester be-
zoekt later in de ochtend een ba-
sisschool, daar wordt het verhaal 
van ‘de Koning en de Koning’ voor-
gelezen aan de groepen 1, 2 en 3. 
De burgemeester ontvangt van de 
kinderen de ‘regenboog ambtske-
ten’. 
Met deze dag wordt extra be-
nadrukt dat iedereen altijd zich-
zelf moet kunnen zijn. LHBTI’ers 
en niet LHBTI’ers maken onder-
deel uit van de gemeente, daar-
om wordt er nadrukkelijk voor 
gekozen om deze dag samen en 
‘inclusief’ te vieren. De gemeen-
te Velsen organiseert een Regen-

boogbrunch in de burgerzaal van 
het stadhuis aan Plein 1945. Wet-
houder Steijn opent de lunch. Er 
zullen korte presentaties gege-
ven worden door onder andere 
Bureau Discriminatiezaken Ken-
nemerland, COC Kennemerland 
en de Roze Salon. Zij presenteren 
zich vanuit de infostands. Tevens 
zal een interactieve fototentoon-
stelling te zien zijn, die wordt ge-
organiseerd door de Respectbe-
weging.
De bijeenkomst in de burgerzaal 
duurt van 12.00 tot 15.00 uur. De 
gemeente nodigt iedereen vrijblij-
vend uit om binnen te lopen in de 
burgerzaal om de expositie te be-
kijken en interactief mee te doen.

Jaarmarkt Velsen-Zuid:
Minder druk, maar wel gezellig
Velsen-Zuid - Zoals elk jaar op 
de laatste zaterdag van septem-
ber vond in het afgelopen week-
einde de jaarmarkt rond de En-
gelmunduskerk plaats. 
Voor velen een vaste waar-
de in de agenda, lekker slente-
ren langs de diverse kramen, 

een gokje wagen bij het rad van 
avontuur, genieten van lekker-
nijen en van de muziek die live 
wordt gespeeld. 
Helaas zat het weer dit jaar niet 
echt mee, regelmatig kwam er 
een �inke plens water naar be-
neden, maar de sfeer was er niet 

minder om. Het was door de re-
gen minder druk dan in voor-
gaande jaren, maar deelnemers 
en bezoekers hielden de moed 
erin.
De opbrengst is bestemd voor 
het onderhouden van het kerk-
gebouw. (foto: Erik Baalbergen)

Cultuurvisie in gewijzigde 
vorm aangenomen

De Cultuurvisie kwam tot stand 
dankzij inbreng van verschil-
lende kanten. Ruim duizend 
inwoners vulden een enquê-
te in, in maart werd een Cul-
tuurtop met belanghebben-
den georganiseerd en de ge-
meenteraad sprak er in totaal 
drie keer over. Hieruit kwamen 
vier uitgangspunten voort: het 
culturele aanbod moet laag-
drempelig en toegankelijk zijn, 
instellingen en organisaties 
moeten worden aangespoord 
om samen te werken, de cultu-
rele identiteit van Velsen moet 
zichtbaarder worden en er 
moet meer ruimte komen voor 
innovatie. In de Cultuurvisie is 
dit vertaald in thema’s met bij-
behorende beleidsdoelen.
Tijdens de raadsvergade-
ring werden vorige week 
drie amendementen bespro-
ken. Het meest verstrekken-
de wijzigingsvoorstel werd in-
gediend door GroenLinks en 

breed meegetekend door D66 
Velsen, LGV, CDA en PvdA. Net 
als 84% van de ondervraag-
de inwoners wilden zij dat het 
aanbod aan amateurkunstver-
enigingen en cursussen, zo-
als muziek- en danslessen, fi-
nancieel ondersteund zou blij-
ven. In de conceptvisie werd 
met dit geld namelijk gescho-
ven door in te zetten op een 
cultuurpas voor inwoners met 
een laag inkomen. Uiteindelijk 
steunden alle fracties behalve 
PS de borging van verenigin-
gen en lessen voor talentont-
wikkeling.
De mogelijke invoering van 
een cultuurpas gaat daarmee 
niet ten koste van het aan-
bod, maar kan een extra voor-
ziening worden om inwoners 
te stimuleren deel te nemen 
aan culturele activiteiten. Een 
voorstel van D66 Velsen, CDA 
en ChristenUnie om de al be-
staande sportpas om te bui-

gen tot sport- en cultuurpas 
haalde het niet. De door PvdA, 
PS, Velsen Lokaal en Groen-
Links voorgestelde aanpassing 
om het onderzoek naar de cul-
tuurpas uit te breiden naar een 
Velsenpas werd wel aangeno-
men. Die zou dan zowel bruik-
baar zijn voor alle inwoners als 
voor meer aanbod gelden dan 
cultuur alleen. 
Na het debat werd de Cultuur-
visie in gewijzigde vorm una-
niem aangenomen. De ge-
meenteraad roemde vooral 
het proces, de vier uitgangs-
punten en het onderzoek naar 
een nieuw multifunctioneel 
podium, omdat het Witte The-
ater nog steeds gemist wordt. 
Veel fracties gaven wel aan uit 
te kijken naar de vervolgstap-
pen van wethouder Jeroen 
Verwoort (VVD), zodat zoveel 
mogelijk inwoners uiteindelijk 
kunnen genieten van het rijke 
culturele aanbod in Velsen.

Velsen - Vorige week donderdag besprak de gemeenteraad de Cultuurvisie 2020-2024. Hierin staan 
de plannen die de gemeente de komende jaren heeft op het gebied van cultuur. Na bijna twee uur 
debat werd de Cultuurvisie aangenomen inclusief twee wijzigingen: verenigingen en cursussen blij-
ven verzekerd van �nanciële ondersteuning door de gemeente en er komt een onderzoek naar een 
Velsenpas voor alle inwoners.
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Bij vereniging Santpoorts Belang
Ruilbeurs voor 
dameswinterkleding
Santpoort - Ongedragen kleding 
in de kast? Uitgekeken op de hui-
dige garderobe of past de kleding 
niet goed meer? Kom dan op za-
terdag 12 oktober naar de ruil-
beurs voor dameswinterkleding 
in ’t Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201 (naast 
DekaMarkt) in Santpoort-Zuid. 

Kleding, maar ook tassen en ac-
cessoires, kunnen worden inge-
leverd op donderdag 10 okto-
ber tussen 12.00 en 13.00 uur in 
’t Brederode Huys. Dit kan echter 
ook voor aanvang van de beurs 
vanaf 12.00 uur of op afspraak. 

Belt in dat laatste geval even naar 
nummer 06-47679759. De kle-
ding moet schoon en heel zijn, al-
le knopen eraan, ritsen goed slui-
tend, enzovoort. 
De kleding mag niet verwassen 
zijn, geen rare verkleuringen en/
of pluisjes hebben en mag niet te 
gedateerd zijn. Men mag even-
veel kleding mee naar huis ne-
men als men heeft ingebracht. Er 
is een paskamer beschikbaar en 
in het gelijktijdig te houden Re-
pair Café kan kleding worden in-
genomen of verkort. Niet geruil-
de kleding gaat naderhand naar 
een non-pro�torganisatie.

He�  V� sen   
lee�  voor

Voorlezen is goed 
voor ieder kind. 
Peuterjuf Sjoerdtje 
Rasmussens leest 
haar drie kinderen 
maar wat graag 
voor en is gek op 
kinderboeken. 
Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand 
een column in onze krant.

Deze keer kwamen de boeken 
die ik graag met jullie deel, zo-
maar naar mij toe. Via via kwa-
men de appelfee, Sappelientje en 
andere bosbewoners mijn leven 
in. De droomappels en Sappeli-
entje en altijd lente, geschreven 
door Charlotte Skovgård en Lydia 
Schaap. De twee schrijfsters ont-
moetten elkaar als collega’s op 
een kinderdagverblijf. Ze ontdek-
ten snel dat ze raakvlakken had-
den, onder andere voor het ver-
tellen van verhalen. En twee van 
deze verhalen brachten zij uit bij 
uitgeverij Begin! De illustraties 
zijn werkelijk betoverend en ne-
men de kinderen mee naar een 
prachtig bos. Daar waar de ap-
pels worden gemaakt en de wij-
ze uil, echt wijze uitspraken doet. 
De boeken zijn een ode aan de 
innerlijke wijsheid van het kind. 
Elk kind staat dichtbij zijn eigen 
kracht. Die vergeten wij volwas-
senen vaak in alle drukte van de 
dag. Vanuit deze kracht ontstaat 
vanzelf creativiteit of scheppings-
kracht. Kijk naar een kind en leer 
van de speelsheid, spontaniteit, 
oneindige vreugde, dromen en 

creativiteit in het nu moment.

,,He, zie je daar die kleine, oran-
je Eekhoorn, onder sappelien-
tjes’s boom, staan? Hij heeft alles 
gehoord. Wat erg. Sappelientje’s 
blad is opgegeten. Tja, wat nu? Een 
herfstbos zonder appels! Ik moet 
gauw naar wesp om het te vertel-
len.” 
De boeken zijn zeer geschikt voor 
peuters en jonge kleuters. (foto: 
Sjoerdtje Rasmussens)

Meerderheid volwassenen 
wil gezonder eten
Regio - Bijna twee derde van de 
volwassenen in regio Kennemer-
land wil gezonder eten of drin-
ken. Men wil vooral minder zoet 
zoals snoep en suiker. Dit en meer 
blijkt uit onderzoek van GGD Ken-
nemerland onder haar inwoners-
panel. In april 2019 vulden bijna 
2.100 panelleden een online vra-
genlijst in over gezonde voeding.

De helft van de panelleden die 
gezonder willen eten of drin-
ken, vindt dat moeilijk. Een grote 
groep heeft dan ook behoefte aan 
hulp, vooral van de partner (70%). 
Twee derde van hen krijgt al hulp 
van de partner, een derde (nog) 
niet. Minder panelleden heb-
ben behoefte aan hulp van ande-
re naasten zoals kinderen (29%) 
of vrienden (20%). Dat geldt ook 
voor hulp van professionals. In to-
taal heeft 46% van de panelleden 
die gezonder willen eten of drin-
ken, behoefte aan hulp van één 
of meer professionals zoals een 
diëtist, leefstijlcoach of huisarts. 
Ruim een kwart van hen krijgt die 
hulp al, bijna drie kwart (nog) niet. 
Het is niet onderzocht waarom ze 
die hulp niet krijgen.

Lagere prijs en betere informa-
tie zou helpen
Niet alleen hulp van naasten en 
professionals, maar ook veran-
deringen in de omgeving zou-
den het volgens de panelleden 
makkelijker maken om gezonder 
te eten en drinken. Bijna de helft 
van de panelleden die hun voe-
dingsgedrag willen veranderen, 
geeft aan dat het hen zou helpen 
als gezond eten goedkoper zou 
zijn. Een bijna even grote groep 
zou geholpen zijn met betere in-
formatievoorziening, onder ande-
re op etensverpakkingen. Panelle-
den vinden het vooral belangrijk 
dat hun voeding lekker, vers en 
gezond is. Veel van de zeven na-
gevraagde richtlijnen uit de ‘Schijf 
van Vijf’ van het Voedingscen-
trum worden vaak opgevolgd. Zo 

drinkt bijna 90% van de panelle-
den genoeg vocht, kiest ruim 80% 
vooral volkoren, eet bijna 80% da-
gelijks genoeg groente en kiest 
een even grote groep gezonde 
vetten.

De minst opgevolgde richtlijn 
is die voor vlees: slechts de helft 
van de panelleden eet niet meer 
dan 500 gram vlees per week. Een 
minderheid van de panelleden 
(22%) volgt vaak alle zeven nage-
vraagde richtlijnen op. Een veel 
groter deel (72%) vindt zijn eigen 
voedingsgedrag gezond. Toch 
ziet ook deze groep ruimte voor 
verbetering: ruim de helft van hen 
wil gezonder eten of drinken. Al-
le resultaten van het onderzoek 
zijn terug te vinden op www.ge-
zondheidsatlaskennemerland.nl 
(Factsheets en rapporten > GGD 
Panel > Gezonde voeding). De 
website www.voedingscentrum.
nl geeft meer informatie over 
de Schijf van Vijf en geeft diver-
se mogelijkheden om (op goed-
kope wijze) gezond en lekker te 
eten. Ook zijn er voorbeelden te 
vinden van Eetwissels: kleine ver-
anderingen om de stap richting 
gezonde(re) voeding makkelij-
ker te maken. De app ‘Kies Ik Ge-
zond?’ geeft toegang tot alle eti-
ketinformatie van een product. Zo 
is makkelijk te zien of een product 
in de Schijf van Vijf staat, en of er 
een gezonder alternatief is.

GGD Kennemerland hoort graag 
wat er bij inwoners leeft op het 
gebied van gezondheid, zorg en 
welzijn. Dat doet de organisatie 
onder andere met behulp van een 
inwonerspanel. Via www.ggdken-
nemerland.nl/panel kan men zich 
hiervoor aanmelden. Elke inwo-
ner in de regio Kennemerland 
van 18 jaar of ouder kan lid wor-
den. Een panellid ontvangt onge-
veer vier keer per jaar een uitnodi-
ging om online een korte vragen-
lijst in te vullen. Deelname is vrij-
blijvend. 

Vier het leven
Nationale Stoelyoga Dag
IJmuiden - Zondag 13 oktober 
is de vierde editie van de Nati-
onale Stoelyoga Dag. Yogaflex 
IJmuiden neemt hieraan deel. 
Om 10.30 uur wordt een les 
stoelyoga aangeboden in een 
zaal op de tweede verdieping 
van Woonzorgcentrum W.F. Vis-
serhuis aan de Houtmanstraat 1.

Het is een dag om het leven te 
vieren, te verbinden, de vitali-
teit vergroten, te ontspannen 
en stil te staan bij de mooie din-
gen in het leven. Op verschillen-
de locaties in Nederland wor-
den lessen stoelyoga georga-
niseerd. De komende drie jaar 
slaan Stoelyoga Nederland en 
de Hartstichting de handen in-
een om samen de Nationale 

Stoelyoga Dag te organiseren. 
Hiermee wordt geld ingezameld 
voor dit goede doel.

Stoelyoga is een mooie manier 
om de zithouding te verbeteren 
en de bloedsomloop te stimule-
ren. Daarnaast wordt door mid-
del van stoelyoga gewerkt aan 
de spieren, de gewrichten en 
de balans. Het is een moment 
om op te laden en stress te ver-
minderen. Ook voor mensen die 
beperkt zijn in hun beweging is 
stoelyoga een goede uitkomst. 
De kosten voor deelname aan 
de les bedragen 5,00 euro, de 
opbrengst gaat geheel naar de 
Hartstichting. Aanmelden via 
yogaflex@kpnmail.nl kan tot za-
terdag 12 oktober.

Kaarslichtlezing
18 Vrouwen van Brederode
Santpoort - Vanavond van 19.30 
tot 21.30 uur vindt in de Ruïne 
van Brederode aan de Velseren-
derlaan 2 te Santpoort-Zuid een 
lezing plaats in de sfeervolle don-
jon met knapperend haardvuur. 
De lezing wordt gehouden in het 
licht van de Maand van de Ge-
schiedenis waarin vrouwen cen-
traal staan vanwege ‘100 jaar 
Vrouwenkiesrecht’. Angelique 
Schipper is medebeheerder van 
de Ruïne van Brederode. 
De lezing over 18 Vrouwen van 
Brederode maakt onderdeel uit 
van haar onderzoek naar de 18 
Heren van Brederode, waarover 
zij haar tweede kinderboek aan 

het schrijven is. In de lezing be-
gint ze met de moeder van de 
stamvader van Brederode uit de 
12e eeuw en via vele echtgeno-
tes eindigt ze met een applaus 
voor twee bijzondere dochters 
van de machtigste Brederode in 
de Gouden Eeuw. Hoe zichtbaar 
zijn de vrouwen die voor een 
aanzienlijk deel de macht be-
paalden van de Heren van Bre-
derode? 
De toegangsprijs bedraagt 10 
euro inclusief een kopje ko�e of 
thee. Reserveren kan via hoenu.
nl regio Haarlem. Kijk op www.
ruinevanbrederode.nl voor meer 
informatie. (foto: aangeleverd)

Pinautomaat wordt gemist
Santpoort - Bij de onlangs 
nieuw geopende supermarkt 
aan het Blekersveld wordt 
door veel buurtbewoners de 
pinautomaat node gemist. 
Door Stichting Santpoort 
werd eerder dit jaar al ernstig 
bezwaar gemaakt tegen het 
verdwijnen van de pinauto-
maat, gemeenteraadslid Cees 
Sintenie stelde er vragen over 
aan het college van burge-
meester en wethouders.

De pinautomaten van ABN-AM-
RO, ING en Rabobank worden in 
de komende tijd allemaal om-
gebouwd tot nieuwe automa-
ten van Geldmaat. Deze orga-
nisatie gaat de automaten voor 
de drie banken beheren en kiest 
voor een nieuwe, efficiëntere 
verdeling. Dat kan inhouden dat 
op sommige plaatsen automa-
ten verdwijnen, omdat zich op 
relatief geringe afstand meer-
dere automaten beschikbaar 
zijn. Een woordvoerster noemt 
als voorbeeld een situatie in een 
gemeente elders in het land. 

waar zich maar liefst zeven pi-
nautomaten in hetzelfde win-
kelcentrum bevonden. Geld-
maat gaat pinautomaten ver-
wijderen waar dat kan en toe-
voegen waar dat nodig is. On-
langs wendde een bewoonster 
zich tot de ING Bank, waar ze 
klant is. Een woordvoerder liet 
haar weten dat over enige tijd 
een vrijstaande pinautomaat in 
de omgeving van de nieuwe su-
permarkt in Santpoort-Zuid zal 
worden geplaatst. De woord-
voerster van Geldmaat kon ech-
ter nog geen uitsluitsel geven 
over de termijn waarop dit ge-
beurt. 
Om veiligheidredenen wordt al-
leen een ruwe planning open-
baar gemaakt, die elke vier we-
ken wordt geactualiseerd. Ook 
kunnen incidenten, zoals plof-
kraken, van invloed zijn op de-
ze planning. Uit de planning, 
die via www.geldmaat.nl wordt 
gepubliceerd, blijkt in elk geval 
dat er in oktober nog geen nieu-
we pinautomaat in Santpoort-
Zuid zal worden geplaatst.

Sociaal Wijkteam 
tegen eenzaamheid
IJmuiden - In de Week tegen Een-
zaamheid wil het Sociaal Wijk-
team graag iedereen een hart on-
der de riem steken. Veel mensen 
voelen zich wel eens eenzaam. 
Het Sociaal Wijkteam deelt op 
de weekmarkt van donderdag 
3 oktober in IJmuiden een gra-
tis cupcakepakket uit. Van 10.00 
tot 12.00 uur zijn de teamleden 
op de markt te vinden zolang de 

voorraad strekt. Met dit pakket 
kan men iemand die eenzaam is 
verrassen! 
Men kan samen de cupcakes bak-
ken en ze opeten. Extra gezel-
lig wordt het als men ook gas-
ten uitnodigt. Het Sociaal Wijk-
team staat ook op de markt om 
advies te geven op de gebieden 
van eenzaamheid, �nanciën, wo-
nen, welzijn of zorg.

Verkoop ten bate
van project in Madras
Santpoort - De Creatieve Maan-
dagochtendgroep (CMOG) houdt 
op zaterdag 12 oktober een ver-
koop van eigengemaakte pro-
ducten ten behoeve van het pro-
ject Helpende Handen van Step-
han Vidyakar in Madras. Dat ge-
beurt tijdens het jaarlijkse Pin-
kenweekend bij de Naaldkerk 
aan de Frans Netscherlaan. Via de 
stichting Santpoort Helpt Madras 
gaat de opbrengst naar India. Vi-
dyakar biedt daar onderdak aan 
de ‘verschoppelingen der aarde’, 
die aan hun lot zijn overgelaten. 
Het gaat om baby’s en hoogbe-
jaarden en alles wat daartussen 
is. De kinderen biedt hij onder-

wijs, de ouderen werken geza-
menlijk in de kleinschalige land-
bouw of veeteelt op het eigen 
terrein. Om ook medische zorg 
te kunnen bieden is in het com-
plex een ziekenhuis. Alle gebou-
wen en goederen zijn betaald 
door donaties. De CMOG is bij de 
Naaldkerk te gast, maar hoopt na-
tuurlijk ook dat veel mensen de 
kramen, catering en andere acti-
viteiten in en bij de parochiekerk 
zullen bezoeken. Kramen van de 
CMOG zijn bemand tussen 09.00 
en 14.00 uur, maar het godshuis 
blijft voor de andere activiteiten 
ook ’s middags open. (foto: aan-
geleverd)

Café Noir in 
Ruïne van Brederode
Santpoort - Op zondag 6 okto-
ber speelt het Velsense salonor-
kest Café Noir het laatste zon-
dagconcert van dit seizoen in de 
Ruïne van Brederode. 
Café Noir is een salonorkest be-
staande uit acht musici uit de 
omgeving van Santpoort: vier 
strijkers, drie blazers en een pi-
anist. Café Noir brengt de mu-
ziek van begin 20ste eeuw weer 
tot leven: de polka’s, two steps, 
walsen en tango’s belichamen 
de popmuziek van toen. Salon-
muziek is amusementsmuziek, 
die onder de palmen in het Kur-
haus en Tuschinski ten gehore 
werd gebracht. Het is licht ver-
teerbare muziek, die verrassend 
bekend in de oren klinkt. Tijdens 

het feestelijke concert (Café Noir 
bestaat ruim 25 jaar) op zondag 
6 oktober neemt het salonorkest 
het publiek mee op reis terug in 
de tijd naar de thé dansant mét 
kopje ko�e. Kijk op www.salon-
orkestcafenoir.nl voor meer in-
formatie of zoek Salonorkest Ca-
fé Noir op Facebook. Het concert 
vindt plaats van 11.00 tot 12.00 
uur. 
De entreeprijs voor de Ruïne van 
Brederode (Velserenderlaan 2, 
Santpoort Zuid) bedraagt 5 euro 
(kinderen 4-11 jaar 3 euro) inclu-
sief ko�e/thee/limonade. 
Na a�oop is de inhoud van de 
hoed voor het orkest. Reserveer-
optie: www.hoenu.nl onder re-
gio Haarlem. (foto: aangeleverd)
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Gerecyclede kunst aan Kanaaldijk

Herbert Nouwens maakte het 
enorme object in 1993 in op-
dracht van de Rijksgebouwen-
dienst. Jarenlang stond het voor 
het pand van de Belastingdienst 
in Amersfoort, maar dat pand is 
twee jaar geleden verkocht en 
het beeld was sindsdien weer in 
beheer van de kunstenaar zelf. 
Hij attendeerde de gemeente Vel-

sen op de mogelijkheid om het 
aan te kopen, het college presen-
teerde het voorstel tot aankoop 
vervolgens aan de leden van de 
kunstcommissie. Zij oordeelden 
dat het kunstwerk een waarde-
volle toevoeging is aan de open-
bare ruimte van IJmuiden en ga-
ven een positief advies af. Ook 
de gemeenteraad ging akkoord, 

de aankoop viel binnen het bud-
get dat beschikbaar is voor het 
project ‘De Rauwe Loper’ en kun 
daardoor vrij eenvoudig worden 
bekrachtigd.
,,Door een kunstwerk op deze wij-
ze over te nemen, help je als ge-
meente het Nederlands erfgoed 
voor de toekomst te bewaren en 
weer zichtbaar te maken’’, aldus 
het college. Later dit najaar volgt 
nog een o�cieel moment voor 
de ingebruikname van het kunst-
werk, dat behoort tot de grotere 
spraakmakende beelden in ons 
land. (foto: Ton van Steijn)

IJmuiden - Geen gloednieuw kunstwerk, maar een bestaand ob-
ject dat een tweede leven krijgt. Aan de Kanaaldijk is ‘Fuga’ ge-
plaatst, een veertien meter hoog kunstwerk van Herbert Nou-
wens, vervaardigd uit scheepsstaal. Het past uitstekend bij het 
rauwe, nautische karakter van IJmuiden.

Concert Felison Brass 
en Velser Amateur Orkest
Velsen-Noord - Op zondag 6 ok-
tober vindt het zesde concert van 
de Velser Gemeenschap plaats. De-
ze keer zullen Felison Brass en het 
Velser Amateur Orkest een optre-
den verzorgen in De Stek in Vel-
sen-Noord. Het concert begint om 
12.00 uur en is gratis toegankelijk.

Felison Brass is de enige brass-
band in de gemeente Velsen. Dit 
jaar viert de vereniging haar 60-ja-
rig jubileum. Wat ooit is begonnen 
als ‘Drumband Schulpen en Meer-
weiden’ is uitgegroeid tot de hui-
dige brassband. Kenmerkend voor 

een brassband is dat de samenstel-
ling alleen uit koperen blaasinstru-
menten bestaat, aangevuld met 
een breed scala aan slagwerk- en 
percussie-instrumenten. Voor een 
relatief kleine groep muzikanten is 
een uitgebreid repertoire beschik-
baar, dat zich uitstrekt over ver-
schillende genres. Of het nou klas-
siek, pop, folk, �lm, musical, mars, 
traditionals of originele werken 
zijn, Felison Brass is met haar ei-
gen sound een graag gezien orkest 
in de gemeente Velsen en daarbui-
ten. Onder leiding van Alan Gibson 
staat Felison Brass garant voor mu-

zikaal entertainment en luisterple-
zier.
Het Velser Amateur Orkest (VAO) 
bestaat uit een kleine groep muzi-
kanten onder muzikale leiding van 
Christine Bleeker. Sinds 1 april 2015 
hebben zij er bewust voor gekozen 
geen begeleidingsorkest meer te 
zijn en spelen ze ook de zangnum-
mers uitsluitend instrumentaal.
Dat neemt niet weg dat men bij be-
kende nummers gerust mag neuri-
en, zingen en/of dansen. Het reper-
toire bestaat uit evergreens, oldies, 
ballads en popmuziek. (foto: aan-
geleverd)

Bijzonder duo op viool en cello

Santpoort - Op vrijdag 4 oktober 
om 20.00 uur treden in ‘t Mosterd-
zaadje violist Maxime Gulikers en 
celliste Charlotte Gulikers op. De-
ze twee jonge talenten, broer en 
zus, hebben een zeer afwisselend 

programma samengesteld van 
barok tot de 20ste eeuw. Uitge-
voerd wordt werk van Cirri, Ravel, 
Glière en Händel/Halvorsen.
Regelmatig spelen Maxime ( 
1994) en Charlotte ( 1995) samen 

op concerten. Ze willen het pu-
bliek laten horen hoe krachtig 
de combinatie van viool en cello 
is. De muziek van Ravel uit 1922 
vormt een heuse uitdaging. Hij 
gebruikte voor zijn tijd (1922) de 
meest moderne speeltechnieken 
en harmonieën. Het stuk zit vol 
kleur en e�ect en weet de luiste-
raar steeds weer te verrassen en te 
boeien. 
Maxime en Charlotte Gulikers be-
schikken beiden over een indruk-
wekkend CV dat bol staat van prij-
zen en onderscheidingen. Maxi-
me vervolgde zijn studie in Berlijn 
en Charlotte doet haar masterop-
leiding bij Pieter Wispelwey in Am-
sterdam. Het optreden in ’t Mos-
terdzaadje aan de Kerkweg 29 te 
Santpoort-Noord is gratis toegan-
kelijk, een bijdrage in de onkosten 
is wenselijk. De zaal is vanaf 19.30 
uur geopend. (foto: aangeleverd)

Eerste Techport Technologieweek

Nieuwe technologieën, innova-
ties en digitalisering zorgen er de 
komende jaren voor dat er volop 
baankansen ontstaan op het ge-
bied van techniek, technologie 
en ICT. Vooral in de IJmond liggen 
de banen voor het oprapen door 
de aanwezigheid van grote spe-
lers als Tata Steel, Crown van Gel-
der, het sluizencomplex en de op-
komst van o�shore wind. Binnen 
Techport werken bedrijven, over-
heid en scholen samen om te zor-
gen voor voldoende aanwas voor 
de technologische beroepen. Tij-
dens de evenementen Tech Your 
Talent en Promotie Event Techniek 
in de sporthal in Beverwijk geven 
meer dan 35 regionale bedrijven 
en onderwijsinstellingen work-
shops aan leerlingen uit het voort-
gezet- en basisonderwijs. Op deze 
manier doen de leerlingen een di-
vers beeld op van technologische 

beroepen en studies. Zo kunnen 
zij onder andere bedrijven bezoe-
ken als PWN, Vitasys en Infrabindt.

Voor het bedrijfsleven, bestuur-
ders van scholen en de overheid 
is op 9 oktober het jaarlijkse Tech-
port Netwerkevent in de Felison 
Cruise Terminal. Centraal bij dit 
evenement staat de samenwer-
king tussen bedrijven en scholen. 
Daarnaast neemt Rina Joosten, co-
founder van Seedlink Tech, een 
tech scale-up voor Arti�ciële Intel-
ligentie (AI), de deelnemers mee in 
de mogelijkheden en kansen van 
digitalisering in de maak- en on-
derhoudsindustrie. Via techport.nl 
kan men zich aanmelden voor het 
Techport Netwerkevent. Tijdens 
de Techport Technologieweek is 
er voor het eerst een speciaal pro-
gramma voor docenten en ou-
ders. Docenten van stichting OPO 

IJmond krijgen tijdens de studie-
dag concrete handvatten om tech-
nologie onderwijs toe te passen in 
de klas. Boy, de bekende vlogger 
van Quest Jr. brengt een bezoek 
aan de studiedag en zal live één 
van zijn experimenten uitvoeren.

De ouders van de leerlingen uit 
groep 7/8 zijn welkom op donder-
dag 10 oktober van 19.00 tot 21.00 
uur in sporthal Beverwijk. Deze 
ouders staan samen met hun kind 
op het punt om een keuze te ma-
ken voor een vervolgopleiding. 
Een moeilijke taak, want hoe weet 
je waar het talent van je kind het 
best tot zijn recht komt? Waar kies 
je voor? Naast praktijkvoorbeel-
den ontdek je als ouder dat er een 
grote variatie is aan technische be-
roepen en dat er voor ieder kind 
toekomst  mogelijkheden zijn in 
de technologie! Voor dit program-
ma kan men zich via http://bit.ly/
TTW-ouders aanmelden. Meer in-
formatie over de Techport Tech-
nologieweek is te vinden op www.
techport.nl en op social media met 
#TTW.

IJmond - Van 7 tot en met 11 oktober doen 800 vmbo, havo en 
vwo-leerlingen, 2000 leerlingen uit groep 7/8, ouders, docenten, 
ambtenaren en het bedrijfsleven uit de IJmond mee aan de eerste 
Techport Technologieweek. De evenementen in deze week staan 
volledig in het teken van het promoten technologie.

Open avond op 4 oktober
Zanggroep Voices terug in IJmuiden
IJmuiden - Zanggroep Voices 
is weer terug in IJmuiden. Tot 
november 2016 repeteerde de 
zanggroep in het Fidelishof, 
maar door de verkoop van het 
pand was de groep vrij plotse-
ling genoodzaakt te verhuizen. 
Omdat in Velsen geen geschik-
te ruimte werd gevonden, is 
men toen uitgeweken naar De 
Linge in Haarlem-Noord.

De wens om terug te keren naar 
IJmuiden bleef bestaan en dit 
voorjaar werd uiteindelijk toch 
een geschikte ruimte gevonden 
in de Petrakerk aan de Spaar-
nestraat. Met vereende krachten 
heeft de zanggroep zichzelf de-
ze zomervakantie verhuisd en 
repeteert nu weer elke vrijdag-
avond in  een van de zalen van 
deze kerk. Een van de leden haalt 
aan: ,,Het is �jn om weer terug te 
zijn in ons vertrouwde IJmuiden. 

Hier liggen toch onze roots.” In ju-
ni heeft de zanggroep in Haarlem 
een open repetitie gehouden, dat 
leverde twee nieuwe leden op. 
Omdat nieuwe leden nog steeds 
van harte welkom zijn, wordt op 
4 oktober nogmaals een open re-
petitie gehouden, nu in IJmuiden.

,,Vrijdag is een heerlijke avond. 
Na een week hard werken kun je 
jezelf helemaal ontspannen door 
lekker te zingen en nieuwe mooie 
nummers in te studeren”, vindt 
secretaris Adri Gomes. ,,Met el-
kaar zingen is een heerlijke week-
afsluiter op de vrijdagavond. Het 
moet vooral ontspanning zijn”, 
vult penningmeester Jannie van 
Loo aan. De groep zingt popmu-
ziek: rock & roll, ballads en ande-
re nummers uit de Top 2000. De 
nummers zijn vooral Engels- of 
Nederlandstalig, meestal vier-
stemmig, maar soms ook in een 

andere bezetting of taal. Een paar 
maal per jaar wordt opgetreden 
voor publiek. Op dit moment 
werkt Voices aan een wintercon-
cert op 20 december.

Elke vrijdagavond wordt gere-
peteerd onder de bezielende lei-
ding van dirigent Arjen Busscher 
en begeleidend pianovirtuoos 
Jasper Swank. Tijdens de open 
avond kan iedereen komen mee-
zingen. Voorzitter Gerrit Ausma 
licht toe: ,,Op deze avond kun-
nen belangstellenden kennis ma-
ken met de diversiteit van onze 
muziek en ook meezingen als ze 
willen. Laagdrempelig en zonder 
enige verplichting.” De open re-
petitie begint om 20.00 in de zaal 
onder de Petrakerk aan de Spaar-
nestraat 8, door wegwerkzaam-
heden is de ingang tijdelijk bij de 
hoofdingang van de Petrakerk. 
(foto: aangeleverd)

Extra parkeerplaatsen aan Lagersstraat
IJmuiden - De gemeente gaat 
twee extra parkeerplaatsen toe-
voegen aan het plan voor de 
nieuwe indeling van een terrein 
aan de Lagersstraat. Bewoners 
hadden hierom verzocht, omdat 
het nu al lastig parkeren is in de 
wijk. Eind dit jaar wordt gestart 
met de omvorming van het be-
tre�ende gebied, waarin uitein-
delijk veertien kavels zullen ont-
staan.

Op het terrein staat nu nog een 
schoolgebouw, dat dienst heeft 
gedaan als dependance van ba-
sisschool De Vliegende Hollander 
heeft gestaan. Langs de Lagers-
straat, maar ook langs de omlig-
gende straten, staan auto’s nu al 
her en der op het trottoir gepar-
keerd. ,,Het is vaak lang zoeken naar 
een plek’’, zegt een bewoner, terwijl 
hij in zijn auto stapt. Vooral sinds 
de renovatie van de �ats aan de De 
Noostraat is voltooid, lijkt de situa-
tie te zijn verslechterd. Toen de be-
woners van het gebied de plannen 
van de gemeente zagen, waren ze 

dan ook niet allemaal enthousiast. 
Drie zienswijzen werden bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders ingediend. Die waren allemaal 
gerelateerd aan het aantal parkeer-
plaatsen in de wijk ten opzichte van 

het aantal woningen. 
Het college heeft het plan nog eens 
goed onder de loep genomen en 
kans gezien om twee extra parkeer-
plaatsen aan het ontwerp toe te 
voegen. (foto: Bos Media Services)

De Lagersstraat in IJmuiden met links het schoolgebouw dat plaats moet 
maken voor de uitgifte van veertien kavels.
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 4 oktober 20.00 uur Telstar - Roda JC

Telstar kansloos in Eindhoven
Telstar heeft het lelijk laten afwe-
ten in het uitduel tegen FC Eind-
hoven. Zonder de zieke Redou-
an El Yaakoubi maar met Shaquill 
Sno in de basis is de start niet 
best. De thuisclub komt na drie 
minuten met het eerste doelge-
vaar. Met de voeten brengt An-
thony Swolfs redding. In de 17e 
minuut wordt Telstar voor de eer-
ste keer gevaarlijk. Het schot van 
Elayis Tavsan wordt door Bart Bie-
mans voor de doellijn wegge-
trapt. Vijf minuten later is er een 
grote kans voor Glynor Plet. De 
spits heeft de bal voor het inkop-
pen maar hij kopt het leer van 
het doel af. In de 30e minuut is 
daar bijna de 1-0. Op een haar 

na mist het gekrulde schot van 
Joey Sleegers het Velsense doel. 
Twee minuten later prijkt de 1-0 
wel op het scorebord. De bal uit 
een steekpass van Joey Slee-
gers belandt met enig fortuin 
voor de voeten van Samy Bou-
rard. Hij schuift de bal binnen. 
Vlak voor rust breidt FC Eindho-
ven de stand uit. Uit een voorzet 
van Marcelo Lopes tikt Joey Slee-
gers de bal tegen de touwen: 2-0.

In de rust blijft Reda Kharchouch 
in de kleedkamer achter. Hij 
wordt door Rashaan Fernandes 
vervangen. In de 49e minuut 
wordt Elayis Tavsan door Jay Id-
zes binnen de beruchte krijtlijnen 

ten val gebracht. Scheidsrech-
ter Van den Kerkhof twijfelt geen 
moment en wijst gedecideerd 
naar de stip. Senne Lynen denkt 
dit klusje te klaren. Niet dus. Zijn 
schot vanaf elf meter wordt door 
Ruud Swinkels gekeerd. Ik moet 
erbij zeggen dat de keeper op het 
moment dat de Belg de pingel in-
schiet, beweegt. En dat mag niet. 
Dit is het breekpunt, want zes mi-
nuten later is het aan de ande-
re kant wel raak. Kaj de Rooij be-
reikt Samy Bourard. De Belg vol-
leert de bal tegen het net: 3-0. 
In de 74e minuut redt Anthony 
Berenstein de spreekwoordelij-
ke eer. Zijn afstandsschot wordt 
door Collin Seedorf lichtjes ge-

toucheerd en ploft achter Ruud 
Swinkels tegen de touwen: 3-1. 
Met nog acht minuten op de klok 
bepaalt Collin Seedorf de eind-
stand op 4-1. De verdediger zet 
zelf de aanval op en rondt af: 4-1. 
(tekst: Marja Korbee)

Opstelling Telstar: 1. Anthony 
Swolfs, 2, Shaquill Sno, 4. Charlie 
Gilmour, 6. Frank Korpershoek, 
7. Elayis Tavsan (78e min. 13. Ili-
as Bronkhorst), 8. Senne Lynen 
(63e min. 17. Sven van Doorm), 
9. Reda Kharchouch (46e min. 
15. Rashaan Fernandes), 11. An-
thony Berenstein, 14. Marcus 
McGuane, 18. Benaissa Bena-
mar en 29. Glynor Plet.

Relatiedag in het 
Rabobank IJmond Stadion
Naast de activiteiten van de 
voetballers op het veld, heeft het 
Rabobank IJmond Stadion heel 
wat meer te bieden. Met haar 
unieke ligging, de vele mogelijk-
heden rondom de verschillende 
zalen, de verschillende mogelijk-
heden tot activiteiten en natuur-
lijk de WOW factor van het stadi-
on! Graag nodigen wij u uit om 
op donderdag 10 oktober zelf 
de mogelijkheden van het Rabo-
bank IJmond Stadion te ervaren. 
De middag staat in het teken van 
diverse activiteiten, workshops 
en wij presenteren u graag on-
ze zalen. Deelname aan het pro-
gramma is geheel gratis.
 
Programma:
14.00: Ontvangst met ko�e & 
thee
14.15: Welkomstwoord door al-
gemeen directeur Pieter de 
Waard
14.30: Activiteit deel I
15.15: Pauze met drankje + hapje 
door onze Cateraars.
15.45: Gyuri Vergouw; Presenta-
tie over trainingen en penalty-
clinics.
16.15: Activiteit deel II
17.00: Afsluiting
 
Workshops en activiteiten

- In samenwerking met Stan-
dup4 nemen wij U mee in De we-
reld van verschil. Deze metho-

diek brengt gedrag van mensen 
en de verschillen binnen teams 
letterlijk in kaart. Geen lange rap-
porten maar toegankelijke, visu-
ele en leuke instrumenten die er-
voor zorgen dat de onderlinge 
dialoog snel op gang komt. De 
PersonalMap is het basisproduct, 
een toegankelijk instrument dat 
op een leuke en eenvoudige wij-
ze inzicht geeft in het eigen ge-
drag en de manier van commu-
niceren. Na het invullen van een 
vragenlijst wordt het DISC ge-
dragspro�el letterlijk in kaart ge-
bracht. De namen van de steden, 
rivieren, bergen en zeeën op de 
PersonalMap vertellen van alles 
over hoe de deelnemer zich ge-
draagt, wat de voornaamste val-
kuilen zijn en hoe anderen hem 
of haar soms kunnen ervaren.
Standup4 verzorgt trainingen in 
Gedragsverandering en Gastvrij-
heid voor alle bedrijven en orga-
nisaties. 

- Een unieke ervaring in betaald 
voetbal omgeving: footgolf. 
- Rondleiding door het gehele 
stadion met uitleg over de mo-
gelijkheden van onze zalenver-
huur.
 
Aanmelden
Bent u ook aanwezig op 10 ok-
tober? Aanmelden kan tot 7 ok-
tober via nancy@sctelstar.nl. (fo-
to: Telstar)

Vacature: Steward

Telstar is op zoek naar Stewards 
(m/v). Het betreft een vrijwillige 
functie, de functie start tijdens 

het nieuwe voetbalseizoen. Als 
steward zorg je er samen met je 
collega’s voor dat bezoekers van 

het Rabobank IJmond Stadion 
in een goede en veilige sfeer de 
wedstrijden en evenementen 
van Telstar kunnen bezoeken. 
Je fungeert als gastheer/-vrouw 
en maakt het de bezoekers zo-
veel mogelijk naar hun zin.

Werkzaamheden 
Als stewards ontvang je bezoe-
kers van het Rabobank IJmond 
Stadion. Je zorgt ervoor dat de 
toegangskaarten worden ge-
scand, wijst de zitplaatsen en 
fouilleert waar nodig de bezoe-
kers. Je bent het aanspreekpunt 
voor supporters van de tribune 
waar je werkzaam bent. In over-
leg met de afdeling Veiligheid 
word je ingezet bij evenemen-
ten in en rond het Rabobank 
IJmond Stadion, zoals de wed-
strijden en mogelijk voor eve-
nementen. 

Wie zoeken wij? 
- Achttien jaar en ouder (m/v)
- Goede sociale vaardigheden 

en een representatieve uitstra-
ling 
- Dienstverlenend, proactief 
en een sterk verantwoordelijk-
heidsgevoel
- Uitstekende communicatie-
vaardigheden (Nederlands)
- Flexibel inzetbaar
- Van onbesproken gedrag 
(VOG kan gevraagd worden)

Het pro�el 
- Vrijwilligersvergoeding van 
maximaal 1500 euro per jaar  
- Bedrijfskleding 
- Opleiding tot steward volgens 
het UEFA-certi�caat 
- Jaarlijkse feestavond 
- Je werkt met een leuke groep 
stewards

Geïnteresseerd? 
Wil jij werken in een hecht team 
bij jouw favoriete club? Laat 
dan via info@sctelstar.nl je ge-
gevens achter, dan nemen wij 
zo snel mogelijk contact met je 
op. (foto: aangeleverd)

Train als een Witte Leeuw!
Drie dagen lang van 09.00 tot 
17.00 uur het leven als een prof 
ervaren? Dit is je kans! 
In het Rabobank IJmond Stadi-
on worden de kinderen bege-
leid en getraind als echte pro-

fessionele voetballers door ge-
certificeerde voetbaltrainers. 
Naast de voetbaltrainers zijn 
de professionele voetballers 
van Telstar ook aanwezig om 
de kinderen van de nodige 

voetbaltips te voorzien. 
De Witte Leeuwen hebben ui-
teraard alle tijd om vragen te 
beantwoorden, handtekenin-
gen uit te delen en op de foto 
te gaan met alle kinderen. 

Kortom alles is aanwezig voor 
drie onvergetelijke dagen! Lees 
alles over inschrijven en voor-
waarden via www.telstarcli-
nics.nl. (foto: Ron Pichel foto-
grafie)

Dierendag bij 
de Witte Leeuwen
Witte Leeuwen, 4 oktober dieren-
dag, Telstar - Roda JC: een match 
made in heaven!
Speciaal om deze gedenkwaardi-
ge dag te vieren hebben wij een 
mooie actie voor alle supporters 
met een dier in hun achternaam. 
Bent u bijvoorbeeld meneer De 
Leeuw, Mevrouw De Mol, Meneer 
De Wolf of Mevrouw Vis? Dan 
kunt u met 50% korting naar de 

wedstrijd van de Witte Leeuwen 
tegen Roda JC! Wat moet je hier-
voor doen? Kom jij in aanmer-
king voor deze leuke actie? Stuur 
dan jouw gegevens naar admi-
nistratie@sctelstar.nl en ontvang 
de unieke code om tegen de-
ze mooie korting de wedstrijd te 
bezoeken. Ben of ken jij iemand? 
Laat het ons dan snel weten! (fo-
to: aangeleverd)
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Onnodige remise Stormvogels 
tegen te hard spelend DEM

Stormvogels startte met dezelf-
de basisspelers als een week eer-
der, maar moest met lede ogen 
toezien dat Thomas Scholten 
en Glenn Bruinsma in de eerste 
helft geblesseerd het veld moes-
ten verlaten door te harde char-
ges van een paar DEM-spelers. 
Scheidsrechter Erwin Dam bleef 
tot ieders verbazing zijn gele 
kaarten op zak houden. Niet al-
leen de scheidsrechter en het te 
hard spelend DEM waren nega-
tieve obstakels voor Stormvogels, 
ook de te harde wind was voor de 
technisch betere IJmuidenaren 
een nadeel.

Stormvogels ging heel sterk uit 

de startblokken, want in de twee-
de minuut was het reeds raak. Een 
verre dieptepass van Brian Ezeo-
ke belandde voor de schietgrage 
voeten van Krop, die doelman Er-
win Hoogeland met een gericht 
schot het nakijken gaf, 0-1. 
Na deze vroege openingstref-
fer bleef Stormvogels de toon-
aangevende ploeg en drie minu-
ten hierna kon doelman Hoog-
eland met veel pijn en moeite 
met zijn voet redding brengen op 
een inzet van opnieuw Krop. Aan 
de andere kant moest de IJmui-
dense doelman Floris Serné ge-
strekt naar de hoek om een har-
de schuiver van Hidde Fenenga 
onschadelijk te maken. Halverwe-

ge de eerste helft opnieuw een 
aanval op de benen van Schol-
ten die door deze te harde charge 
en daarvoor het veld moest verla-
ten. Rowan van Eijk werd zijn ver-
vanger en werd centrumverdedi-
ger. Daardoor schoof Bruinsma 
op naar het middenveld, maar 
op die positie stond hij niet lang, 
want ook hij werd het slachto� er 
van een te harde aanslag op zijn 
benen.

Evenals de eerste helft begon 
het tweede part veelbelovend. In 
de 48ste minuut speelde Ezeoke 
zich op rechts mooi vrij en vanaf 
25 meter liet hij doelman Hoog-
eland opnieuw een geweldige 
redding verrichten ten koste van 
een hoekschop. Ezeoke nam de-
ze corner zelf en plaatste de bal 
precies op het hoofd van Krop; 
0-2. Na deze tweede tre� er zak-
te het spelpeil van Stormvogels 

weg tot een bedenkelijk niveau. 
Speelde hierbij de lastige har-
de wind parten? In de 69ste mi-
nuut mocht het team van trainer 
Dennis Knaap een vrije schop ne-
men en vanaf 25 meter joeg Nik 
Jongbloed de bal langs de muur 
en langs doelman Serné; 1-2. Een 
paar minuten in blessuretijd nam 
Jongbloed opnieuw voor DEM 
een vrije schop en in een kluwen 
van spelers belandde de bal pre-
cies op het hoofd van invaller Mi-
chael Limmen die de bal achter 
Serné kon werken; 2-2. De IJmui-
denaren hadden na de gelijk-
maker te weinig tijd om voor de 
drie punten te gaan; zij namen nu 
slechts een punt mee naar IJmui-
den, veel te weinig gezien het 
wedstrijdverloop.

Aanstaande zaterdag een echte 
stadsderby op Zeewijk, want dan 
is VV IJmuiden de tegenstander.

In de uitwedstrijd tegen DEM heeft Stormvogels twee punten te 
weinig gekregen. Na een 0-2-voorsprong leek Stormvogels qua 
veldspel af te stevenen op een ruime overwinning, maar door 
twee doelpunten uit vrije schoppen wist DEM in de slotfase op ge-
lijke hoogte te komen, 2-2.

VSV schiet met scherp
Na twee wedstrijden is het nog 
te vroeg om VSV bij de favorie-
ten voor het kampioenschap 
te scharen, maar de start ver-
loopt voor VSV bijna vlekke-
loos en dit zal zeker naar meer 
smaken. Afgelopen zondag was 
Voorschoten het slachto� er van 
de dadendrang van VSV en zij 
mochten nog van geluk spre-
ken dat VSV slechts vijfmaal het 
doel trof.

Trainer David Zonneveld lijkt de 
juiste mix tussen jong en oud te 
hebben gevonden en het tot nu 

toe vertoonde spel zal hem dui-
delijk tot genoegen stemmen. 
Vanaf de aftrap was het VSV dat 
de klok sloeg en het duurde 16 
minuten voordat Nick v/d Meer 
voor VSV het doel trof en de stand 
op 0-1 bracht. Daan Tervoort volg-
de 8 minuten later zijn voorbeeld 
en schoot de 0-2 in de touwen. 6 
minuten later gooide Jorden de 
Waal met de 0-3 de wedstrijd de-
� nitief op slot, al putte Voorscho-
ten nog enige hoop uit de 1-3 vlak 
voor rust. Na de rust boorde VSV 
die hoop gelijk de grond in want 
in de 57e minuut was het Bram 

Hillenaar die de 1-4 op het sco-
rebord bracht en een paar minu-
ten later was het Moreno Blom 
die met de 1-5 aan alle hoop voor 
Voorschoten een einde maakte.

Dat Voorschoten aan het einde 
van de wedstrijd nog eenmaal 
wist te scoren was om des kei-
zers baard (2-5). Volgende week 
staat de uitwedstrijd tegen het 
nog puntloze Sporting Leiden 
op het programma en VSV in de-
ze vorm moet in staat worden ge-
acht om daar een positief resul-
taat te behalen. Zaterdag 1 speelt 

in een poule met een oneven aan-
tal tegenstanders en dit beteken-
de dat zij afgelopen zaterdag wa-
ren vrijgesteld. Aanstaande zater-
dag kan het team van trainer Paul 
Meinders tegen Overbos thuis la-
ten zien of zij dit seizoen een rol 
van betekenis in de competitie 
kunnen gaan spelen, want hoe-
wel Overbos na twee wedstrij-
den nog puntloos is, is dit wel het 
team dat VSV vorig seizoen kans-
loos liet in de jacht op promotie 
via de nacompetitie. De aanvang 
is om 14.30 uur op sportpark De 
Hofgeest.

VV IJmuiden herstelt zich goed
Het beste medicijn voor het 
weekend was Reiger Boys. Waar 
de jongens van IJmuiden de eer-
ste wedstrijd nog niet hun ni-
veau wisten te halen, zag de 
wedstrijd van zaterdag tegen 
Reiger Boys er een stuk beter uit. 
IJmuiden begon goed aan de 
wedstrijd. Veel druk naar voren 
was een goede oplossing, met 
als gevolg de snelle 1-0 door Mi-

lan van Essen. Met kansen voor 
beide ploegen wist IJmuiden de 
stand op 1-0 te houden. De rust 
was voor Reiger Boys, bleek la-
ter. Net na rust was het 1-1 en 
kon IJmuiden weer opnieuw be-
ginnen.
Gelukkig was het wederom Mi-
lan van Essen die de bal in de 
51ste minuut binnen schoot. 
IJmuiden kon het voetbal weer 

oppakken dit leverde de nodi-
ge kansen op. Het was dan ook 
Milan van Essen die voor de der-
de keer raak schoot en zo de bal 
mee naar huis kon nemen.
Het laatste half uur waren er nog 
wel kansen maar Reiger Boys kon 
niet beter en IJmuiden
Scoorde ook niet meer. De uit-
slag van 3-1 kon nog eventjes 
gevierd worden in de kantine.

Zaterdag staat de derby tegen 
STV voor de deur op sportpark 
Zeewijk. De wedstrijd zal om 
14.30 uur beginnen. De dames 
wonnen van Zandvoort, die ver-
leden jaar nog kampioen wer-
den; met 0-2 kwamen de dames 
naar IJmuiden toe. Het waren 
Robin de Bie en Lieke Best die de 
doelpunten voor hun rekening 
namen.

Akrides wint in Zwolle
Velsen - Akrides heeft vrijdag-
avond in Top Sport Centrum The-
ater van de Sport in Zwolle een 
59-85 zege geboekt op de Zwol-
sche Athletische Club (ZAC). Het 
team van coach Mark Hooiveld 
had nagenoeg de gehele wed-
strijd de leiding en Akrides raak-
te maar liefst dertien van de acht-
entwintig driepuntspogingen (46 
procent). Het bezoekende team 
uit Velsen domineerde boven-
dien in de rebound (60-38) en had 
in Niels Kollaard met zeventien 
stuks (waarvan zes aanvallend) 
zijn toprebounder. De in de eer-
ste helft zorgvuldig opgebouwde 
voorsprong (36-41) werd verder 
uitgebouwd in het derde kwart 
(51-68) en de overwinning kwam 
vervolgens nooit meer in gevaar. 
Met 23 punten werd small for-
ward Wytze Blom topscorer voor 
Akrides maar ook Laurens de Vil-
der (16), Bas Rozendaal (11,10 re-
bounds), Rik Wessels (11,9 assists) 
en Jeremy Sodusta (10) eindig-
den qua punten in de dubbele cij-
fers. Na twee uitwedstrijden op rij 
staat er aanstaande zaterdag voor 

de heren Velser Basketbal Club 
Akrides weer een thuiswedstrijd 
op het programma. Akrides ont-
vangt zaterdagavond in Sport-
hal IJmuiden-Oost The Red Stars 
uit Soest dat net als Akrides twee 
van zijn eerste drie wedstrijden 
heeft gewonnen. De wedstrijd 
zal om 20.00 uur beginnen en de 
toegang is gratis. (Archibald Aker-
boom) (foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws
Winter is coming
IJmuiden - Bij Damclub IJmuiden 
(DCIJ) wordt het dit seizoen drin-
gen aan de top bij de onderlinge 
competitie. Zo kwamen afgelo-
pen vrijdag acht van de tien spe-
lers van het eerste tiental in actie, 
die allemaal een gooi naar de ti-
tel willen doen. Hierdoor zal club-
kampioen Krijn ter Braake alle zei-
len bij moeten zetten om zijn titel 
te prolongeren. 

Na een goede overwinning op 
Jacqueline Schouten mocht Ter 
Braake het nu opnemen tegen 
koploper Martin van Dijk. Met 
een fraaie omsingeling bracht hij 
Van Dijk in de problemen, waar-
na hij met een grote ruil een win-
nende doorbraak forceerde. Met 
Jesse Bos, twee jaar geleden nog 
clubkampioen en topscorer van 
de hoofdklasse, gaat het minder 
goed. Tegen Wim Winter bracht 
hij in de opening een heksenketel 
op het bord, die Winter koelbloe-
dig neutraliseerde. Daarna wist 
Winter (links op de foto) met het 
nodige opportunisme een ver-
borgen doorbraakcombinatie uit 

te halen. Met dit verrassende re-
sultaat lijkt Winter een belangrij-
ke outsider voor de titel te zijn. 
Ook Ron Tielrooij leek te gaan 
winnen, maar met twee schijven 
voorsprong liet hij Nicole Schou-
ten nog naar dam lopen. Dat had 
hij beter niet kunnen doen, want 
in een dammeneindspel haalde 
Nicole een verrassende rondslag 
uit met remise als resultaat. Bij 
Stijn Tuijtel tegen Kees Pippel was 
het afwachten wie een beslissing 
zou moeten nemen aan de kor-
te vleugel van Pippel. Uiteindelijk 
kon Tuijtel een combinatie naar 
dam nemen, maar meer dan re-
mise leverde dit niet op.
Jan-Maarten Koorn belandde te-
gen Jacqueline Schouten in een 
korte vleugelopsluiting. Koorn 
wist de opsluiting nog te verbre-
ken en kwam daarna niet meer 
in de problemen: remise. Tot slot 
kwamen ook Bram van Bakel en 
Klaas de Krijger tot een punten-
deling. De Krijger leek een goe-
de Ghestem-doorstoot te nemen, 
maar zette na een ruil van Van Ba-
kel niet door. (foto: aangeleverd)

Bij FC Velsenoord:

Vriendenvoetbal weer begonnen
Op zaterdag 31 augustus is het 
nieuwe seizoen van het vrien-
denvoetbal bij FC Velsenoord 
weer van start gegaan. De maand 
september is een aanloopperi-
ode geweest, aangezien veel le-
den nog op vakantie waren. Toch 
was de gemiddelde opkomst van 
voetballers boven verwachting. 
Zeker vijftien voetballers voetbal-
den elke zaterdag op het Sport-
park van FC Velsenoord.

Vriendenvoetbal wordt bedreven 
door oud-voetballers, die niet 
meer in competitieverband wil-
len voetballen, omdat het te snel 
en te hard gaat. Vriendenvoetbal 
bestaat dit seizoen vijftien jaar bij 
FC Velsenoord en is vooral popu-
lair bij voetballers die er aanvan-
kelijk helemaal mee wilden stop-
pen. Er mogen geen tackles ge-
maakt worden en fysiek contact 
wordt zoveel mogelijk ontwe-
ken. Er wordt gespeeld op een 
klein veld met kleine doeltjes. Uit- 
en achterballen of corners zijn 
er niet; er wordt altijd doorge-

speeld. Het is een soort walking 
soccer met afwijkende regels.

De gemiddelde leeftijd is 45-plus. 
Toch zijn veel voetballers ruim bo-
ven de 50 jaar en sommige spe-
lers zijn de 60 al gepasseerd. Er 
wordt niet langer dan een uur ge-
speeld, zodat het voor iedereen 
uit te houden is. Dit seizoen heeft 
het Vriendenvoetbal veertig bal-
sponsors gevonden, waardoor el-
ke week een bal kan worden weg-
gegeven aan een persoon die de 
Facebookpagina deelt en liket. 
Ook worden jaarlijks diverse wan-
deltochten, biertochten en een 
walking soccer toernooi georga-
niseerd, maar ook een klaverjas-
toernooi rond de kerstdagen en 
een dart- en pooltoernooi.
Nieuwe leden zijn welkom, er 
wordt gespeeld op sportpark 
Rooswijk van 14.30 tot 15.30 
uur. Via www.fcvelsenoord.nl of 
rechtstreeks bij Koen Roemeling 
(k.roemeling@quicknet.nl) kan 
men zich aanmelden. (foto: aan-
geleverd)






