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Sinterklaas is weer in ‘t land!
IJmuiden - Duizenden mensen 
waren zaterdag op de been om 
de intocht van Sinterklaas mee 
te beleven. Burgemeester Frank 
Dales heette de Goedheiligman 
welkom en zowel bij de haven 
als op Plein ‘45 was het bijzonder 
druk. 
De intocht zelf verliep zonder 
noemenswaardige problemen, 

maar toch kreeg het kinderfeest 
een zwart randje. In de nacht voor 
de intocht hebben onbekenden 
een speciaal door de gemeente 
afgezet terrein voor eventuele de-
monstranten besmeurd met rotte 
vis. Bij de gemeente waren geen 
demonstraties tegen Zwarte Piet 
aangekondigd, maar uit voorzorg 
liet de gemeente wel een gras-

veldje met hekken afzetten, zodat 
eventuele demonstranten daar 
hun mening zouden kunnen ver-
kondigen. 
De lucht van rotte vis zorgde nu 
vooral voor overlast bij de passe-
rende bezoekers van de optocht. 
Het maakte echter voor de feest-
vreugde bij de kinderen weinig 
verschil. Er werd volop gezon-

gen, gelachen, met vlaggetjes ge-
zwaaid en gesmuld van de trakta-
ties die de Pieten uitdeelden. 

Elders in deze krant meer foto’s 
van de intocht in IJmuiden. Ko-
mend weekeinde doet Sinter-
klaas andere gemeentedelen aan, 
zie hiervoor de pagina ‘Wat is er te 
doen’. (foto: Erik Baalbergen)

Bij Tata Steel Nederland

Naar verwachting 1500 banen weg
Velsen - Het banenverlies bij Ta-
ta Steel is het gesprek van de 
dag. De staalproducent heeft 
aangekondigd dat in Europa tot 
drieduizend banen zullen ver-
dwijnen. De Centrale Onder-
nemingsraad van Tata Steel in 
Nederland vreest dat zeker de 
helft hiervan voor rekening van 
de vestiging in Velsen zal ko-
men.

Een verlies van vijftienhonderd 
banen is volgens Frits van Wie-
ringen van de Centrale Onderne-
mersraad buiten alle proporties. 
Hij wijst op het feit dat Tata Steel 
Nederland een gezond bedrijf 
is en wijst een reorganisatie van 
dergelijke omvang met kracht 
af. Tata Steel neemt de maatre-
gel omdat het bedrijf last heeft 
van goedkoop staal uit China, dat 
in Europa op de markt wordt ge-
dumpt. Ook de importheffingen 
voor Europees staal, die door de 
Verenigde Staten werden inge-

steld, zijn hier debet aan. Een an-
dere belangrijke factor waarop de 
directie van de staalgigant antici-
peert, is de tegenvallende auto-
verkoop. Veel staal uit de Velsense 
fabriek wordt door de auto-indu-
strie afgenomen, een lagere ver-
koop van auto’s heeft dus direct 
effect op de omzet van Tata Steel.

Hoewel Tata Steel zelf nog geen 
concrete mededelingen heeft ge-
daan over de wijze waarop de re-
organisatie precies zal plaatsvin-
den, gaat men er in Velsen van uit 
dat het in ongeveer twee derde 
van de te schrappen banen kan-
toormedewerkers zal betreffen. 
De vakbonden FNV en CNV heb-
ben in een eerste reactie laten we-
ten niet blij te zijn met de maat-
regel, maar storen zich bovendien 
aan het feit dat de directie nog 
steeds niet met concrete informa-
tie is gekomen waaruit blijkt hoe-
veel banen er precies gaan ver-
dwijnen en op welke afdelingen.
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www.vishandeltel.nl

op uw bestedingsbedrag in de winkel op de 
Halkade 48 in IJmuiden. Alleen geldig op dinsdag 
en woensdag gedurende de maand november.

Op vertoon van deze bon krijgt u 

10% korting 

✁

die bonKnip uit

 ZATERDAG 23 NOVEMBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen HCSC
(‘Meer op zaterdag’)
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MEER DAGLICHT IN 
UW WONING?
DENK EENS AAN 

OPENSLAANDE DEUREN!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN
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• Van 19 tot en met 21 november 2019 be-
zoekt wethouder Diepstraten het Smart 

it  xpo orld ongres in Barcelona, 
Spanje. Dit congres staat in het teken van 
de verandering van de slimme stedelij-
ke verandering en de rol van gegevens op 
het gebied van o.a. duurzaamheid, afval-
verwerking, mobiliteit en klimaatadaptie.  

m dit voor elkaar te krijgen is er samen-
werking, innovatie en leiderschap nodig. 
De wethouder bezoekt dit congres in zijn 
functie als portefeuillehouder en als lid 
van commissie Informatiesamenleving 
van de Vereniging ederlandse emeen-
ten. Het doel van deze deelname van ge-
meente Velsen is om kennis, inspiratie en 
kennen op te doen.

• onen en org op de kaart geeft informa-
tie over de regio uid-Kennemerland  
I mond. Deze website ondersteunt het 

oon-, elzijn- en orgbeleid. De ge-
meenten, woningcorporaties en zorg- en 
welzijnspartijen in deze regio hebben ge-
zamenlijk de gegevens voor deze website 
aangeleverd. p deze site vindt u cijfers 
over de leeftijdsontwikkeling, huishou-
dens, woningen en beschikbare voorzie-
ningen. et deze informatie helpen orga-
nisaties inwoners langer zelfstandig thuis 
te wonen. e bieden hulp waar nodig is.

Meer informatie;  
• www.velsen.nl gemeenteraad
• Klik op  vergaderkalender
• Klik op  overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Een duurzaam huis kan je veel opleve-
ren. Een lagere energierekening, meer 
wooncomfort en je draagt bij aan een be-
ter milieu. Maar welke aanpassingen kun 
je doorvoeren om energiezuinig en duur-
zaam te wonen? Rabobank IJmond orga-
niseert hierover een Duurzaam Wonen 
Event op dinsdag 26 november in het Ra-
bobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid. 
Aanvang 19.00 uur 
 
Tijdens deze avond, die georganiseerd 
wordt samen met reenhome en lokale on-
dernemers uit de I mond, word je wegwijs 
gemaakt in de wereld van verduurzaming. 

ok de gemeente Velsen  is op deze markt 

aanwezig.

• ntdek welke stappen je neemt wanneer  
   je je huis verduurzaamt

• Stel je  nancieringsvragen aan  nancieel  
    adviseurs van de Rabobank I mond

• ntmoet lokale bedrijven die jouw huis  
    duurzaam kunnen verbouwen

Start jouw ori ntatie op de verduurzaming 
van je huis. Inschrijven kan voor 2  no-
vember via www.rabobank.nl lokale-bank
ijmond  

Duurzaam Wonen event

Wijziging avondopenstelling 
met Sinterklaasviering

4 december geen paspoort 
of ID kaart aanvragen
De apparatuur voor het aanvragen van 
paspoorten en identiteitskaarten wordt 
vervangen.  kunt daarom op woensdag 

 december 2019 geen paspoort of iden-

titeitskaart aanvragen. Voor het ophalen 
van uw paspoort of identiteitskaart kunt u 
gewoon een afspraak maken.

In verband met Sinterklaas zijn de werk-
eenheden Burgerzaken en het Klantcon-
tactcenter in plaats van donderdagavond  
december open op dinsdagavond  decem-
ber.  kunt op deze avond terecht tussen 

1 .00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt 
uitsluitend op afspraak.  kunt voor deze 
extra avondopenstelling alleen telefonisch 
een afspraak maken. Het telefoonnummer 
is 1 02  of 02 - 200.

Het plantseizoen in Velsen is gestart. 
Woensdag 20 november plantte wethou-
der Sebastian Dinjens samen met mensen 
van de dagbesteding van de Hartekamp 
Groep nieuwe bomen in de Bellatrixstraat. 
Gemeente Velsen deelde ook zakjes met 
bij-vriendelijke bollen uit. Iedereen hielp 
volop mee om de bollen te planten.

“Met de nieuwe bomen en het planten van 
de bollen maken we samen werk van het ver-
groenen van Velsen”, aldus wethouder Din-
jens. “De bloeiende bomen en de kleurige 

bolbloemen zullen de Bellatrixstraat in het 
voorjaar een mooie groene uitstraling ge-
ven.”

In totaal zijn er 22 nieuwe iepen geplant op 
de plekken waar tot voor kort essen stonden. 
De essen groeiden niet goed genoeg op deze 
plek vanwege de zoute zeewind. r is nu ge-
kozen voor drie verschillende iepsoorten 
omdat een iep wel goed tegen zeewind kan. 
Het gaat hierbij om soorten die minder ge-
voelig zijn voor de iepziekte. 

Plantseizoen gestart

Traditiegetrouw huldigt de gemeente 
Velsen jaarlijks haar sportkampioenen en 
worden andere sporters in het zonnetje 
gezet.

Tijdens dit sportfestijn worden de kampi-
oenen van het jaar 2019 bekendgemaakt en 
ontvangen deze winnaars een uniek beeld-
je dat speciaal voor de Velsense sportkam-
pioenen is ontworpen door Ada eenheer. 
De gemeente Velsen vraagt iedereen om 

kandidaten voor te dragen voor de titel van 
Velsense Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent tot 1  jaar , aster vanaf 0 
jaar  en ehandicapte Sporter van het jaar. 

ieuw dit jaar is de Sport en ultuur Impuls 
verenigingsprijs waarmee een sportvereni-
ging  00,- kan winnen. Deze wordt uitge-
reikt aan een sportvereniging in Velsen. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.sportgalavelsen.nl

Kandidaten gezocht voor 
Sportgala 2020

(Foto Reinder Weidijk )
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In veel huizen ligt vaak nog prachtig 
speelgoed waar maar weinig mee ge-
speeld wordt. Dat is jammer. Daarom or-
ganiseren Stichting Welzijn Velsen en de 
gemeente Velsen op dinsdag 26 novem-
ber een speelgoedruilbeurs. Hier kunnen 
ouders speelgoed waar niet meer mee 
gespeeld wordt ruilen voor iets anders. 
Ook is deze speelgoedruilbeurs voor fa-
milies met een kleine beurs  een manier 
om gemakkelijk aan leuke Sinterklaasca-
deaus te komen. 

Hoe werkt het?
De speelgoedruilbeurs is alleen voor vol-
wassenen. Op twee locaties kun je op maan-

dag 25 november tussen 13.00 en 16:00 uur 
speelgoed brengen. Dit kan bij buurtcen-
trum De Spil aan de Frans Halsstraat 29 
in IJmuiden of wijkcentrum De Stek aan 
de Heirweg 2 in Velsen-Noord. Je krijgt 
dan een waardebon die je op dinsdag 26 
november tussen 10.00 en 12.00 uur kunt 
inruilen voor ander speelgoed tijdens de 
speelgoedruilbeurs. Lukt het niet om het 
speelgoed op maandag te brengen? Geen 
probleem, kom dan gewoon naar de ruil-
markt om direct speelgoed te ruilen. Let op: 
knu� els worden niet geruild in verband met 
hygiëne. Dus sprokkel snel alle spellen, puz-
zels, speelgoed en kinderboeken bij elkaar 
en kom het ruilen!

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen of problemen waar u zelf niet uit komt.
Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970

 
 
 
 

dinsdag 26 november  
van 10.00 tot 12.00 uur 

buurthuis de spil 
 
 

ruilregels: 
 lever schoon en heel speelgoed in 

 ontvang ruilbonnen om wat uit te kiezen 
 we ruilen géén knuffels 

 leeftijdscategorieën: 0-2, 3-5, 6-7jaar 
 de ruilbeurs is alleen voor ouders 

 
 

Meer weten? 
Buurthuis de spil 

Frans halsstraat 29 IJmuiden 
0255 510186 

 
 

De speelgoedruilbeurs is een samenwerking tussen stichting welzijn velsen en gemeente velsen 

dinsdag 26 november 
van 10.00 tot 12.00 uur

Speelgoedruilbeurs 
voor Sinterklaas

Woensdagmiddag 27 november  kan jong en 
oud  vogelhuisje maken en ophangen bij be-
graafplaats Duinhof.  De vogelhuisjes zijn 
voor de koolmezen, pimpelmezen en staart-
mezen. In de zomer helpen deze vogels op 
een natuurlijke manier tegen de overlast 
van de Eikenprocessierups en de buxusmot.

Voor wie komt helpen is er in Brasserie Des 
Dunes ko�  e/thee / limonade met iets lek-
kers erbij. 

Ook wethouder Sebastian Dinjens komt om 
de handen uit de mouwen te steken.

Datum: woensdagmiddag 27 november 
Tijd: tussen 13.15 - 15.30 uur 
Adres: Slingerduinlaan 4, 1971 JT 
              IJmuiden  

Aanmelden voor deze activiteit kan op 
duinhof@velsen.nl 

Kom vogelhuisjes maken en 
ophangen bij Brasserie Des Dunes

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur 

per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een 
afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is een 
formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding 
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens 
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken 

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www. O�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. U kunt zich abonneren op een door u 
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de 
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties ver-
schijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen. 
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Aanvragen

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden 
Kanaalstraat 27, vergroten pand tot 3 bouw-
lagen, geheel gebruiken als 1 eengezinswo-
ning (14/11/2019) 59271-2019

Velsen-Noord
Uitweg 1, legaliseren kamergewijze verhuur 
(12/11/2019) 66868-2019

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, kappen boom 
(achtertuin) (13/11/2019) 94233-2019

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 99, plaatsen dakkapel 
(14/11/2019) 95354-2019
Bosbeeklaan 21, kappen twee bomen 
(15/11/2019) 93172-2019

Velserbroek
Lepelaar 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(15/11/2019) 93996-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, kappen boom 
(voortuin) (13/11/2019) 94233-2019

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld voor: 

IJmuiden
Canopusplein 12, vervangen gevelkozijnen 
(voor- en achterzijde) (15/11/2019) 72559-

2019
Verleende onthe�  ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�  ng verleend 
voor: 

IJmuiden 
Dudokplein 10, sloopwerkzaamheden en los-
sen winkelinventaris:
22 februari 2020 tussen 19:00 en 01:00 uur; 
23 februari 2020 tussen 08:00 en 19:00 uur;
28 februari 2020 tussen 05:00 en 07:00 uur 
(13/11/2019) 93438-2019 

Verleende fi lmvergunningen APV arti-
kel 2:72 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben fi lmvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Bioscoopfi lm “nr 10”, diverse locaties en 
data::
t.h.v. Industriestraat 25-26, havengebied;
21 november 2019 van 07:00 tot 19:00 uur
22 november 2019 van 13:00 tot 00:00 uur
25 november 2019 van 10:00 tot 22:00 uur
15 december 2019 van 14:00 tot 22:00 uur
20 december 2019 van 14:00 tot 22:00 uur
t.h.v.Harlingenstraat;
25 november 2019 van 06:00 tot 13:00 uur
t.h.v.Plein 1945/ De Noostraat, ING pinauto-
maat;
22 november 2019 van 19:00 tot 20:00 uur

t.h.v. Kennemerlaan 88, (Keuken Paul);
22 november 2019 van 09:00 tot 12:00 uur 
(15/11/2019) 93488-2019
De burgemeester van Velsen heeft het hier-
na volgende besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het onderstaande be-
sluit gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals college 
van burgemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorzie-
ning kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning verleend voor: 

Santpoort-Noord
Intocht Sinterklaas, op 23 november 2019 
van 12:00 tot 17:00 uur, locatie: centrum 
(15/11/2019) 65425-2019

Besluiten

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor het 
volgende perceel:

•  Scheldestraat 0,  19 2 T   I ID

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 

langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Velsen 2020
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken met inachtneming van artikel 149 
Gemeentewet bekend dat de raad van Vel-
sen in zijn vergadering van 7 november 2019 
heeft besloten:

1. De Verordening Voorzieningen Huisves-
ting Onderwijs Velsen 2020 vast te stellen
2. De Verordening Voorzieningen Huisves-
ting Onderwijs Velsen vastgesteld in de-
cember 2014 in te trekken
3. De besluiten onder 1 en 2 per 1 januari 

2020 in werking te laten treden.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 ja-
nuari 2020.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepu-
bliceerd op www.o�  cielebekendmakingen.nl. 
Tevens ligt de verordening 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. 

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 2 november tot en met 8 no-
vember 2019 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Huygensstraat 30, vervangen begane grond-
vloer (11/11/2019) 98741-2019  
Perceel gelegen tussen argadantstraat, 
Kruitenstraat en Vissershavenstraat, tijdelijk 
gebruik (2 jaar) middenterrein IJmuider Del-
ta voor stallen vrachtwagenopleggers zonder 
koelmotoren, tijdelijk plaatsen (2 jaar) ter-
reinafscheiding (13/11/2019) 99993-2019
Grote Beerstraat 45, bouwen erker (voorzijde) 
(15/11/2019) 100969-2019

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, verplaatsen propaantank 
(12/11/2019) 99528-2019

Santpoort-Zuid
Olga van Gotschlaan 1, kappen boom 
(10/11/2019) 98675-2019

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 90, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (11/11/2019) 99130-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen boom 
(12/11/2019) 99353-2019
Velserbroek
Waterviolier 4, bouwen garage/berging 
(13/11/2019) 99792-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden 
De Ruyterstraat 148, plaatsen dakopbouw in-
clusief dakkapel (13/11/2019) 71332-2019

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Santpoort-Noord 
Chicken Queen, wekelijks op maandag en 
dinsdag, locatie: Burgemeester Weertplant-
soen/Hagelingerweg (14/11/2019) 100641-
2019
Chicken Queen, verlenging standplaatsver-
gunning (zaaknr 7926-20180) voor 5 jaar, we-
kelijks op zondag vanaf 5 januari 2020, locatie: 
Burgemeester Weertplantsoen/Hagelinger-
weg (14/11/2019) 100646-2019

Velserbroek
Visverkoop, verlenging standplaatsvergun-
ning (zaaknr. 29548-2019) voor 5 jaar van-
af 28 december 2019, locatie: Vestingplein 
(13/11/2019) 99848-2019
Chicken Queen, verlenging standplaatsver-
gunning (zaaknr. 7926-2018) voor 5 jaar, we-

kelijks op vrijdag vanaf 3 januari 2020, locatie: 
Ster Bastion (14/11/2019) 100651-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 9 no-
vember tot en met 15 november 2019 de vol-
gende aanvragen voor een evenementenver-
gunning heeft ontvangen op grond van de 
Algemene plaatselijke verordening artikel 
2:10. De datum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

Velsen-Zuid
Beeckestijn Cross, op 26 januari 2020 van 
10:00 tot 12:30 uur, locatie: Landgoed Beec-
kestijn en Kantine VVI , Tolsduinerlaan  
(14/11/2019) 100810-2019

Velsen-Noord
Sinterklaas intocht, op 23 november 2019 van 
10:00 tot 12:00 uur locatie: Grote Houtkade 
(01/11/2019) 100181-2019
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De gemeenteraad heeft in haar vergadering 
van 7 november 2019 vastgesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 
2020
verordening Roerende woon- en bedrijfs-
ruimten 2020

verordening Hondenbelastingen 2020
verordening Rioolhe�  ngen 2020
verordening Afvalsto� enhe�  ng 2020
verordening Precariobelasting 2020
verordening Toeristenbelasting 2020
verordening Watertoeristenbelasting 2020
Legesverordening 2020

verordening Marktgelden 2020
verordening Standplaatsgelden 2020
verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
verordening Parkeerbelasting 2020 
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verorde-
ning Parkeerbelasting 2020

Ter inzage
U kunt de belastingverordeningen inzien bij 
de balie van het stadhuis.  De belastingver-
ordeningen kunt u ook inzien op www.over-
heid.nl/lokalewetenregelgeving.nl

Mededelingen

• Benoeming twee leden van de Raad van 
Toezicht van de St. OPOIJmond

 Binnen de raad van toezicht van de 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
IJmond zijn twee vacatures ontstaan. 
De raden van de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen, dienen conform 
de statuten van de Stichting de leden 
van de Raad van Toezicht te benoemen. 

• Bekrachtigen geheimhouding grondex-
ploitatie

 In verband met de fi nanciële belangen 
van de gemeente besluit de raad om de 
door het college opgelegde geheimhou-
ding van de bijlage bij het raadsvoorstel 
“Sluiten grondexploitatiecomplex Kal-
verstraat” te bekrachtigen.

• 2e bestuursrapportage 2019

• Verklaring van geen bedenkingen voor 
het wijzigen van het gebruik van een 
schuur in een aula voor uitvaartdiensten 
op de gemeentelijke begraafsplaats De 
Biezen, Kweekerslaan 21 te Santpoort-
Noord. Gemeente Velsen wil op de ge-
meentelijke begraafplaats De Biezen te 
Santpoort-Noord het gebruik van de be-
staande schuur wijzigen in een aula voor 
uitvaartdiensten en wil een aangelegd 
pad legaliseren. Daartoe is een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend.

• Verordening maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2019

• Subsidiebeleidskader Velsen 2019

• Benoeming steunfractielid voor de PvdA 
mevrouw Gemser 

De raadsvergadering is donderdag 28  
november 2019. 
Locatie: Het gemeentehuis, ingang 
Plein 1945, IJmuiden, Aanvang 19u30. 

AGENDA VAN DE RAADBESPROKEN IN DE SESSIES

Woonvisie                                                                                                          
De afgelopen jaren is er veel veranderd op de woningmarkt, zo-
wel lokaal als regionaal, waardoor het huidige woonbeleid niet 
meer aansluit bij de ambities van Velsen. Het college stelt de raad 
daarom voor het woonbeleid te herzien met de Woonvisie Vel-
sen 2040. De woonvisie gaf voldoende stof tot een geanimeerd en 
goed debat tussen de verschillende partijen. Dit leidde er toe dat 
de raadsleden goed de verschillende belangen op tafel brachten. 
De portefeuillehouder had daardoor geen tijd meer om de gestel-
de vragen in het debat te beantwoorden. De sessie wordt daarom 
voortgezet tijdens de sessieavond in december.

2e Bestuursrapportage                                                                                                          
Tijdens deze sessie stond de 2e Bestuursrapportage van 2019 
centraal. De bestuursrapportage geeft inzicht over de uitvoering 
van de Begroting 2019. Tijdens de sessie is er met name over de 
door het college voorgestelde beleidsintensivering voor de voor-
bereiding van de handhaving op “Illegale bewoning” en “Veilig, 
duurzaam en vitaal recreëren” gesproken. Ook zijn vragen gesteld 
over onder andere de brief van de kinderombudsman, bouwiniti-
atieven, de ketenregisseur, de reserve participatiewet en nieuwe 
(tijdelijk) formatie. Via een memo zal voor de besluitvorming van 
de bestuursrapportage de openstaande vragen beantwoord wor-
den. Hierin komt ook een uitgebreide toelichting over het pro-
ject “illegale bewoning en bewoning en veilig recreëren” en een 
overzicht van al het eerder toegekende budget en de uitgaven voor 
handhaving. 

Subsidiebeleidskader
Een nieuw subsidiebeleidskader wordt tijdens deze sessie voor-
gelegd aan de raad. Dit is het juridische kader voor de verstrek-
king van subsidies. In de sessies in november 2018 en januari 
2019 heeft de raad voor de uitgangspunten van dit kader al input 
geleverd. De raadsleden waren erg tevreden over het voorliggende 
kader en waren te spreken over de wijze waarop dit samen met de 
raad tot stand is gekomen. 

Verordening maatschappelijke ondersteuning:
Met ingang van 1 januari 2020 is de wetswijziging over het abon-
nementstarief voor Wmo-voorzieningen van kracht. Door deze 
wetswijziging moet  de gemeente Velsen de huidige Verordening 
vervangen. In de sessie werd deze verordening positief onthaald 
en hebben raadsleden de wethouder onder meer op het hart ge-
drukt om de fi nanciële krapte van gemeenten inzake de nieuwe 
wetgeving aan te kaarten bij het ministerie. 

Armoedevisie
Een nieuwe armoedevisie voor de gemeente Velsen is in de maak. 
Het college bevindt zich in de fase waarin zij zich een mening aan 
het vormen is over de gewenste uitgangspunten en vormgeving 
van een armoedevisie. Graag geeft het college de raad hierbij in 
een vroeg stadium de ruimte om kaders en ideeën mee te geven. 
Tijdens de sessie is een korte presentatie gegeven over de huidige 
aanpak van armoede in de gemeente Velsen, de resultaten van de 
onderzoeken en wat mogelijkheden zijn voor verandering. Aan de 
hand van stellingen hebben de raadsleden met elkaar een gesprek 
gevoerd over de uitgangspunten voor het toekomstig armoede-
beleid. De portefeuillehouder heeft veel input gekregen en gaat 
daarmee aan de slag. 

Prestatieafspraken woningbouw
De gemeente, de drie Velsense woningcorporaties en de huur-
dersraden hebben afspraken gemaakt over diverse onderwerpen 
met betrekking tot de woningmarkt. Voordat de afspraken defi ni-
tief worden vraagt het college de gemeenteraad via een sessie om 
inbreng over deze voorgenomen afspraken. In de sessie sprak de 
heer Van Oorschot namens de huurdersraden van Velsense wo-
ningcorporaties in over hun zorgen over onder meer de uitvoer-
baarheid van de prestatieafspraken en de verhoging van huurlas-
ten voor bewoners. De raadsleden vroegen de portefeuillehouder 
onder meer om extra aandacht te bieden aan de uitvoerbaarheid 
van de afspraken, uniformiteit van lasten voor huurders en de 
aanpak van scheef wonen. 

Nieuws van de raad
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Vrijdag 29 november

Scholenmarkt in Velserbroek
Velserbroek - Het kiezen van de 
juiste middelbare school na de 
basisschool is niet eenvoudig. 
De scholen in de regio bieden 
verschillende opleidingen en 
hebben hun eigen specialitei-
ten. Een kennismaking met de 
scholen in de regio is een eerste 
stap in dit keuzeproces. Daar-
om wordt er een scholenmarkt 
georganiseerd op 29 novem-
ber in het Polderhuis in Velser-
broek. Alle scholen in de regio 
zijn daar vertegenwoordigd.

Dus als een achtstegroeper pre-
cies wil weten wat de sportklas of 
de dansklas is, kan hij/zij daar de 
juiste vragen over stellen. Of als 
een ouder het verschil wil weten 
tussen gymnasium of vwo dan is 
er op de scholenmarkt de gele-
genheid dat na te vragen.  Ook 

zaken als bijvoorbeeld dyslexie-
beleid, af- en opstromen of klas-
sengrootte kunnen worden nage-
vraagd bij de aanwezige scholen.
De bezoekers van de drukbezoch-
te scholenmarkt kunnen daar-
naast een algemene indruk krij-
gen van de verschillende middel-
bare scholen.
De scholen presenteren zich heel 
verschillend en leggen allemaal 
hun eigen accenten. Brochures, 
folders en schoolgidsen zijn er 
om mee te nemen. 
En na een bezoek aan de scholen-
markt kan het gesprek beginnen 
tussen ouder en kind welke scho-
len het meest in aanmerking ko-
men voor verder onderzoek. Dan 
volgen proe�esjes, Open Dagen, 
informatieavonden, en Doemid-
dagen Een proces dat tenslotte 
eindigt met de  aanmelding bij 

een van de middelbare scholen. 
Op 29 november kan de eerste 
stap worden gezet!
De scholenmarkt wordt gehou-

den in het Polderhuis, Vesting-
plein 58, Velserbroek, aanvang 
19.00 uur einde 21.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Repair Café Velserbroek
Velserbroek  - Al ruim een jaar 
is er iedere maand een Repairca-
fé in Velserbroek. Een Repair Café 
is een gratis toegankelijke bijeen-
komst die draait om (samen) re-
pareren. Er is gereedschap en ma-
teriaal aanwezig om alle moge-
lijke reparaties uit te voeren aan 
kleding, meubels, elektrische ap-
paraten, �etsen, speelgoed etc. 
Ook zijn deskundige vrijwilligers 
aanwezig, met reparatiekennis 
en – vaardigheden op allerlei ter-

reinen. Het volgende Repair Ca-
fé is op vrijdag 29 november van 
14.30 tot 16.30 uur in Wijkcen-
trum de Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227.  Er staat een fooienpot 
voor de onkosten die gemaakt 
worden. 
De organisatoren verwachten de-
ze keer hun 200e bezoek(st)er, die 
gaan ze in het zonnetje zetten!
Voor alle andere bezoekers staan 
de ko�e en thee klaar met iets 
lekkers erbij. (foto: aangeleverd)
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COLOFON

Het zal weinig IJmuidenaren en 
Kanaaldijkrijders zijn ontgaan: de 
stalen constructie die sinds enke-
le weken bij het kanaal ter hoogte 
van het Witte Theater is verrezen 
en sinds vorige week prominent 
ter plekke de skyline bepaalt. Het 
betreft het onlangs vanuit Amers-
foort naar IJmuiden verplaatste 
kunstwerk van de hand van de 
beeldhouwer Herbert Nouwens.

Herbert volgt op jonge leeftijd 
een opleiding klassiek beeldhou-
wen bij onder meer de Koninklij-
ke Academie van Beeldende Kun-
sten in Den Haag en de Stads-
academie voor Toegepaste Kunst 
in Maastricht. Hij ontwikkelt zich 
tot een abstracte beeldhouwer 
en gaat vooral met staal wer-
ken. Herberts beide grootvaders 
en eigen vader waren smid. Het 
werken met metaal zit Herbert 
dus in het bloed en in de genen. 
Tot 2004 werkt hij in diverse ate-
liers in Amsterdam. In 1992/1993 
werkt Herbert op het terrein van 
de voormalige Westergasfabriek 
in opdracht van de Rijksgebou-
wendienst voor de Rijksbelas-
tingdienst aan de ‘Fuga’, een van 
zijn grote werken. Het roestige en 
gekromde staal is afkomstig van 
schepen die averij hebben op-
gelopen en koopt hij bij diverse 
scheepsreparatiewerven. De Fu-
ga wordt in vier delen vervoerd 
en krijgt een plaats bij het belas-
tingkantoor in Amersfoort, bij sta-
tion Schothorst.

Enkele jaren geleden verkoopt 
de Rijksgebouwendienst het kan-
toor en de nieuwe eigenaar wil 

de Fuga niet hebben. Nouwens 
krijgt de Fuga weer in beheer en 
gaat op zoek naar een nieuwe be-
stemming. Hij vindt de oever van 
het Noordzeekanaal bij IJmui-
den en de sluizen de mooiste 
plek en biedt de Fuga voor 1 eu-
ro excl. onkosten aan de gemeen-
te Velsen aan. De kunstcommis-
sie geeft een positief advies en de 
gemeente gaat tot aankoop over. 
De verantwoordelijke wethou-
der is heel open over de onkos-
ten van 27.500 euro. Het benodig-
de budget komt vanuit het pro-
ject ‘De Rauwe Loper’ van de ge-
meente Velsen. Fuga’s nieuwe lo-
catie wordt het driehoekige stuk-
je grond aan het Noordzeekanaal 
waar de Geul vanaf de Kanaaldijk 
wegloopt, niet ver van het Witte 
Theater en de voormalige trein-
halte Julianakade.

In de laatste week van septem-
ber wordt de Fuga in delen op 
het terrein afgeleverd. Het geheel 
komt bij velen over als een illega-
le schrootdumping en de reacties 
zijn heftig. In oktober gaat Her-
bert aan de slag met een lasap-
paraat, daarbij af en toe geholpen 
door een hijskraan – soms twee 
– om de staalconstructie weer 
in elkaar te zetten. Vorige week 
maandag, op 11 november, is het 
kunstwerk overeind gezet. De 
constructie mag niet diep in de 
grond worden geplaatst, vanwe-
ge de aanwezige leidingen. Het 
wordt op betonplaten bevestigd 
en steekt twee meter hoger in de 
lucht dan destijds in Amersfoort. 
Berekeningen tonen aan dat we 
niet bang hoeven te zijn dat de 16 

meter hoge en 35 ton zware staal-
constructie zal knikken, omvallen 
of omwaaien.

Na a�oop kijkt Herbert tevreden 
naar het resultaat. Het rauwe ui-
terlijk past in de omgeving. Als je 
over de Kanaaldijk naar het wes-
ten rijdt, zie je de open construc-
tie staan, als twee armen die de 
handen ineen slaan. Veel IJmui-
denaren zullen nog moeten wen-
nen. De stormen rond de Domes-
tikator en de Bikinibar zijn nog 
maar net geluwd, of die rond de 
Fuga barst al weer los. Het hart 
van de IJmuidenaar ligt nu een-
maal op de tong. Maar de Fuga 
kan ook deze storm van kritiek 
aan. Het terreintje rondom wordt 
weer groen ingericht. In het voor-
jaar zal het kunstwerk worden 
onthuld. Via een prijsvraag krij-
gen IJmuidenaren de gelegen-
heid om een nieuwe naam voor te 
dragen. We zullen de reacties en 
bijnamen die op de social media 
al de ronde doen hier maar niet 
herhalen, om de lezer en lezeres 
rode oortjes te besparen...

Tijdens een fotorondje vori-
ge week dinsdag – de dag na de 
rechtopzetting van de construc-
tie – kom ik Herbert tegen, die zelf 
het resultaat op de gevoelige chip 
aan het vastleggen is. Enthousi-
ast en trots vertelt hij het verhaal 
achter de Fuga. Het werk symbo-
liseert de strijd met het water. Hij 
is blij dat het werk een nieuwe 
bestemming gekregen heeft, zo 
dicht bij het sluizencomplex en 
het kanaal waar de schepen, waar 
dit staal van afkomstig is, letterlijk 
zelf hebben gevaren. Of hij de kri-
tiek van veel IJmuidenaren kent? 
Herbert weet dat een kunstwerk 
iets bij mensen oproept en heeft 
zo een en ander gehoord, maar 
ach, hij en de Fuga zullen ook die 
storm wel trotseren!

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens 
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie tafe-
relen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaar-
digheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor het nieuwe 
kunstwerk aan de Kanaaldijk.

Paul Haenen: een 
avondje puur genieten
Velsen - Zaterdag ging de nieu-
we cabaretvoorstelling van Paul 
Haenen in première in de Stads-
schouwburg Velsen. In de show 
‘Haenen Brengt Vreugde’ laat hij 
zien nog altijd een van de meest 
geestige en eigenzinnige cabare-
tiers van Nederland te zijn. Zo be-
looft Haenen al vroeg in de voor-
stelling zijn verhaal niet te per-
soonlijk te maken. Volgens hem 
krijgt het cabaretpubliek de laat-
ste jaren al genoeg ellende te ver-
werken, zoals de sores van Fin-
kers (leukemie), Kroos (depres-
sie), Van ‘t Hek (hartproblemen) 
en De Jonge (Hella). Een paar mi-
nuten later gooit Haenen onge-
geneerd zijn voornemen over-
boord en begint hij hartstoch-
telijk voor te lezen uit zijn eigen 
dagboek. Het blijkt het startsein 

van een onvoorspelbare en komi-
sche show, waarin Haenen vaak 
van de hak op de tak springt. Zo 
vertelt hij eerst over de moeiza-
me relatie met zijn ouders (‘licha-
melijk autistisch’) en geeft hij ver-
volgens zijn hilarische visie op al-
ledaags nieuws uit de gemeen-
te Velsen. Niet veel later roept hij 
weer op tot grensoverschrijdend 
gedrag, zoals hier en daar een 
kleine handtastelijkheid. De on-
berekenbare verhalen zijn meest-
al komisch, soms warrig en een 
enkele keer ongemakkelijk. De 
geestige toegift – met typetjes 
Dominee Gremdaat en Margreet 
Dolman – is een mooie afsluiting 
voor de liefhebber, die met de 
ruim twee uur durende show so-
wieso al op z’n wenken bediend 
is. (Joeri de Vries)

IJmuiden heeft nu een opruimcoach
IJmuiden - Professional organizer 
Petra Niesten is gestart met haar 
bedrijf Learn2organize. Als ‘op-
ruimcoach’ leert zij mensen op-
ruimen en organiseren. 

Heb je teveel spullen? Gebrek aan 
tijd? Misschien ben je tijdelijk het 
overzicht kwijtgeraakt door een in-
grijpende levensgebeurtenis zoals 
een verhuizing, gezinsuitbreiding, 
een echtscheiding of een ziekte. 
Wanneer je huis meer stress en on-
rust oplevert in plaats van rust en 
ontspanning is het tijd om hulp in 
te schakelen van een professional 
organizer.
Het beroep is uit Amerika over-
gewaaid maar hier nog niet inge-
burgerd. Petra: ,,Mede dankzij pro-
gramma’s zoals ‘Ons huis vol spullen’ 
(RTL4) komt er meer belangstelling 
voor het beroep en ook het oprui-

men zelf. Een opruimcoach inscha-
kelen is eigenlijk ook best logisch. 
Als het niet lukt om af te vallen, dan 

huur je een personal trainer in. Als 
je moeite hebt met opruimen, dan 
huur je een organizer in.”
Hoe werkt Learn2organize? Petra: 
,,Tijdens het intake gesprek luis-
ter ik goed naar wat de klant wil. Is 
er van beide kanten een klik, dan 
gaan we samen op zoek naar op-
lossingen die passen bij de klant. Ik 
stel een actieplan op en vervolgens 
gaan we samen aan de slag.” Naast 
opruimen en organiseren bij cliën-
ten thuis, biedt Learn2organize ook 
‘Virtual Organizing’ waarbij de bege-
leiding plaatsvindt via laptop, tablet 
of telefoon. ,,Virtuele opruimsessies 
zijn korter en daardoor makkelijker 
in te plannen in een drukke agenda.”
Wil je graag weten wat Learn2orga-
nize voor jou kan betekenen? Plan 
dan een gratis en vrijblijvend in-
take gesprek in op www.learn2or-
ganize.nl. 

Professional organizer Petra Nies-
ten leert mensen opruimen en or-
ganiseren (foto: aangeleverd)

In Memoriam 
Simon de Hoog

Velsen - Na een kort ziekbed is maandagochtend Simon de Hoog 
overleden. Simon werkte bijna 40 jaar in het onderwijs en was 
meer dan 35 jaar actief in de hockeywereld. Hij is 62 jaar gewor-
den.

Het moeten er duizenden geweest zijn, de kinderen die van Si-
mon gymles, hockeytraining of zelfs voetbaltraining hebben ge-
had. Zijn leven stond volledig in het teken van anderen. Door ze 
te helpen, ze beter te maken of gewoon door een arm om ze heen 
te slaan. Vooral kinderen die het extra hard nodig hadden konden 
op zijn steun rekenen. Simon stond altijd klaar voor de  mensen 
in zijn omgeving. Dat hij daardoor uitgroeide tot een zeer geliefd 
persoon blijkt wel uit de talloze reacties die de afgelopen dagen 
op social media zijn verschenen.

Zijn loopbaan in het onderwijs begon in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw op de Beatrixschool en de  Hendrik Piersonschool in 
IJmuiden. Sinds 1999 werkte hij op het Tender College, waar hij 
zowel gymleraar als stagecoördinator was. In die rol heeft hij heel 
veel jongeren aan een stageplek of baan geholpen. Het was zijn 
passie om het optimale uit ieder mens  te halen.
Dat lukte hem ook op het hockeyveld. Als trainer, als coach, als co-
ordinator en als verenigingsbestuurder. Door de jaren heen was 
KHC Strawberries in Driehuis altijd zijn club, maar ambities dreven 
hem ook naar de verenigingen in de buurt. In de jaren negentig 
boekte hij mooie sportieve successen met zowel Strawberries He-
ren 1 als Overbos Heren 1 (Beverwijk). Hij  was toen ook districts-
trainer van de KNHB.

In 2000 maakte Simon de overstap naar de dames. Hij stond ze-
ven jaar aan het roer bij Overbos, was korte tijd coach van HBS en 
had maar liefst negen seizoenen Strawberries Dames 1 onder zijn 
hoede (naast de twee jaar in de jaren negentig). Al die tijd gaf hij 
ook trainen aan jeugdteams, want hij vond het belangrijk om een 
bijdrage te leveren aan talentontwikkeling.
Dit seizoen zou hij voor het tweede opeenvolgende jaar assistent-
trainer/coach van Overbos Dames 1 zijn en daarnaast een be-
langrijke rol gaan spelen bij de talentvolle jongens B-lichting van 
Strawberries, maar dat is er door zijn ziekte niet meer van geko-
men.

Naast het hockey was Simon ook een periode actief bij VV IJmui-
den, de buurclub van Strawberries waar zijn zoons Ruben en Jo-
chem lid van waren. Hij was daar trainer, zat in de jeugdcommis-
sie en dacht mee over de jeugdopleiding. Daarnaast organiseerde 
hij jarenlang de regionale competitie voor mini’s.

Simon is rustig ingeslapen, zonder pijn en in de nabijheid van zijn 
vrouw Marian. ‘Wij hebben er vrede mee, want het ging niet meer. 
Het lichaam was op’, schrijft zij op Facebook. Simon en zijn ge-
zin kregen in de afgelopen dertien weken talloze berichten, bel-
letjes, kaarten en bloemen. ‘Dat was overweldigend en geeft ons 
veel troost.’ 

Friso Huizinga
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Ook dit jaar: adopteer een kerstboom 
in het Pieter Vermeulen Museum

Driehuis - Ook dit jaar is het in 
feestmaand december mogelijk 
een ‘groene’, dat wil zeggen bio-
logisch gekweekte en duurzame 
kerstboom te adopteren. In on-
ze regio kan dat bij het Pieter Ver-
meulen Museum in Driehuis. Zo’n 
kerstboom met kluit huur je voor 
een bedrag tussen de 20 en 50 eu-
ro, breng je begin januari weer te-

rug, en diezelfde boom kun je vol-
gend jaar opnieuw met kerst in 
huis hebben. Die her te gebrui-
ken kerstbomen komen van de 
biologische kwekerij ‘Randijk’ in 
Leusden, bij Amersfoort, dus in ei-
gen land. Die kweker werkt zon-
der kunstmest of chemische be-
strijdingsmiddelen. In het Pieter 
Vermeulen Museum zijn er daar-

van opnieuw zo’n vijftig beschik-
baar. Ze zijn daar op te halen op 
zondag 15, woensdag 18 en zon-
dag 22 december, steeds tussen 
13.00 en 16.30 uur. Terugbren-
gen kan op zondag 5 en woens-
dag 8 januari 2020, tussen 13.00 
en 16.30 uur.
Er zijn kerstbomen van uiteenlo-
pende formaten, van 1,20 tot 2 
meter hoog: de huurprijzen vari-
eren van 20 tot 50 euro. Man be-
taalt €10 euro statiegeld. Bij het in 
januari in goede staat terugbren-
gen krijgt men dat bedrag weer 
terug. Man kan de boom regis-
teren zodat men dezelfde boom 
weer een stukje gegroeid, vol-
gend jaar opnieuw in huis kan 
krijgen. Reserveren is niet nodig, 
maar wel aan te bevelen. Want ’op 
is op’. Natuur- en milieueducatie-
centrum  Pieter Vermeulen Muse-
um denkt zo bij te dragen aan het 
belang van groen en duurzaam-
heid. Het museum is gevestigd 
aan de Driehuizerkerkweg 34d, 
1985 EL in Driehuis. 
Op website www.pietervermeu-
lenmuseum.nl staat hierover meer 
informatie. (foto: aangeleverd)

Rabobank IJmond wederom 
hoofdsponsor stratentoernooi

Velserbroek - Deze week hebben 
de organisatoren van het Straten-
voetbaltoernooi in Velserbroek  
de samenwerking tussen Rabo-
bank IJmond en Stichting Stra-
tenteams Velserbroek verlengd.
In januari 2020 wordt de 30ste 
editie van het Zaalvoetbal voor 

Stratenteams Velserbroek ge-
houden. Al 25 jaar is Rabobank 
IJmond hoofdsponsor van dit 
sportieve evenement dat geheel 
Velserbroek verbindt. 
Vrijdag 17 januari starten 8 stra-
ten in de 1e poulefase. Op za-
terdagmiddag 18 januari spe-

len 4 straten tegen elkaar. Het is 
nog mogelijk om een straat in te 
schrijven voor de zaterdagmid-
dag poule. Stuur een Whats-app 
naar 06-11155083 of e-mail naar 
r.tousain@tiscali.nl om een straat 
alsnog aan te melden.
Zaterdagavond 18 januari voet-
ballen wederom 8 straten voor 
een plek op de �nale dag. 
Zaterdag 25 januari is de �nale-
dag met de 6 �nalisten die gaan 
uitmaken wie de Stratenteams-
kampioen van 2020 is. Uiteraard 
is ook RTL Artiestenteams aanwe-
zig voor een leuke wedstrijd te-
gen de Velserbroekse Sterren-se-
lectie. De avond word afgesloten 
met een feest in de kantine van 
het polderhuis.
Op de foto  van links naar rechts 
Peter Geldof (organisatie), Jerry 
Notenboom (Rabobank IJmond) 
en Rob Tousain (organisatie. De 
foto is gemaakt door Reinder Wei-
dijk.

Volgende week is het zo ver!
Castle Christmas Fair op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Volgende week 
donderdag opent de Castle 
Christmas Fair 2019 haar deu-
ren. Na vier succesvolle edities 
in Slot Assumburg in Heems-
kerk, wordt de lustrum-editie 
dit jaar georganiseerd bij Bui-
tenplaats Beeckestijn, Velsen-
Zuid. Ook dit jaar wordt er uit-
gepakt met vele leuke stands, 
inspirerende workshops, sfeer-
volle (big)bands en koren. De 
Castle Christmas Fair is van don-
derdag 28 november tot en met 
zondag 1 december. Donder-
dag, vrijdag en zaterdag van 
11.00 tot 22.00 uur, zondag van 
11.00 tot 18.00 uur.

Dagelijks om 11.00 uur zal men 
warm worden verwelkomd door 
de Kerstman die de poorten voor 
de bezoekers zal openen. Ver-
spreid over de dag zullen er ver-
schillende live optredens plaats-
vinden, waaronder de Tata Steel 
Big Band en Voice of Holland kan-
didaat Bart Brandjes.   

Ambachten
Bij het betreden van de kerstmarkt 
voelt men gelijk de gezellige sfeer 
door de verschillende ambach-
ten. Een bekend vissersbedrijf uit 
IJmuiden zal bijvoorbeeld verse 
paling en andere vissoorten ro-
ken. In een ambachtelijke houto-
ven wordt oerbrood gebakken 
door Brandhof Bijzonder Brood. 
Ook kunt u genieten van bijzon-
dere theeën, vers gebrande loka-
le ko�e, maar ook van wereldmer-
ken als Lavazza. 

Kerstshoppen
Geniet van ruim 150 stands waar 
u inspiratie op kunt doen voor 
de feestdagen. In het hoofdhuis 
treft u uiteenlopende exposan-
ten met onder andere handgebla-
zen kerstballen, sieraden, kunst 
en antieke curiosa aan. Achter het 
hoofdhuis staan fraaie pagode-
tenten, overdekte kramen, markt-
plaatsen en hippe foodtrucks. Ook 
is er een horecaplein met podium 
gecreëerd. Naast typische kerst-

producten, zoals kerstengelen en 
antieke kerstversiering, zijn er uit-
eenlopende producten op het ge-
bied van lifestyle, mode en wo-
nen.

Brasserie & Koetshuis
Zowel in het Koetshuis als Bras-
serie Beeckestijn kunt u genieten 
van heerlijke winterse lekkernij-
en zoals snert, stamppot of ko�e 
met appeltaart. Als u op tijd bent, 
vraag naar de huisgemaakte pe-
renstrudel met peren uit eigen 
moestuin bij Brasserie Beeckestijn. 

Charles Dickens 
Geheel in stijl wordt u ontvangen 
door het Motoren Museum met 
een antieke Volvo en een authen-
tieke stoommachine. Speckled 
Sheep is er dit jaar ook bij met hun 
Welsh Hill Speckled Face schapen.  
Voor het entertainmentprogram-
ma, plattegrond en de tickets kunt 
u terecht op de website www.cast-
lechristmasfair.nl. (foto: aangele-
verd)

Gratis dierenfoto bij Van 
Roijen Dierenspecials
Santpoort-Noord - Dinsdagmid-
dag 26 november komt van 13.00 
tot 18.00 uur de dierenfotograaf 
bij Van Roijen Dierenspecials aan 
Hoofdstraat 158 in Santpoort. 
Dit is de ideale gelegenheid om een 
echte mooie foto van uw hond of 
kat te laten maken. 
Uw huisdier mag ook samen met 
uw kind op de foto. Per klant ont-

vangt men een gratis zwart-
wit foto van 10 bij 15 centime-
ter. Er zijn kleurenfoto’s of an-
dere leuke cadeau-ideeën bij 
te bestellen, zoals een sleutel-
hanger of een bord met ‘Hier 
waak ik’ met de uitgekozen fo-
to. Voor informatie: 023-5390926 
of www.vanroijendierenspecials.nl. 
(foto: aangeleverd)

Theatershow Dance Works 
één groot feest
Velsen - Eén groot feest, afgelo-
pen zondag in de Stadsschouw-
burg Velsen. Dance Works ver-
zorgde er de jaarlijkse uitvoering, 
waarin het ‘schoentje zetten’ dit 
keer centraal stond. Niet alleen 
kinderen van Dance Works, maar 
ook leerlingen van De Vliegende 
Hollander en de Pleiadenschool 
namen deel aan de theatervoor-

stelling. Zij hadden hun dans-
jes op school al ingestudeerd 
en voegden zich naadloos bij de 
groep, die daarmee totaal op on-
geveer 185 kinderen kwam, vari-
erend in leeftijd van 4 tot en met 
12 jaar. Het publiek werd bij bin-
nenkomst in het theatergebouw 
getrakteerd op sinterklaasliedjes, 
gespeeld en gezongen door leer-

lingen van Muziekschool IJmui-
den. De voorstelling, waarin het 
theaterspel werd verzorgd door 
stagiaires van het Nova College, 
afdeling theater, duurde een uur 
en was voor zowel de deelnemen-
de kinderen als de hulpouders en 
het team van Dance Works bij-
zonder geslaagd. (tekst: Bos Me-
dia Services/foto: Ton van Steijn)

Gezellig avondtoernooi in 
Tenniscentrum Velserbroek
Velserbroek - Zaterdagavond or-
ganiseerde Tenniscentrum Velser-
broek het eerste haltoernooi van 
dit winterseizoen. Aan dit toer-
nooi mocht iedereen met een 
vast maatje inschrijven. Je hoeft 
geen lid van de KNLTB te zijn of al 
in onze hal te tennissen. Heel leuk 
dat we naast vele bekende ge-
zichten ook veel nieuwe koppels 
mochten verwelkomen. Het was 
duidelijk te merken dat bij veel 
vriendengroepjes een app was 
rondgegaan, zodat ze gezamen-
lijk inschreven.
Vanaf 19.00 uur mochten de da-
mes beginnen met hun wed-
strijdjes van een half uur. In to-
taal speelden iedereen 4 keer de-
ze avond. Tussendoor kon er even 
bijgepraat en gedronken worden 
en stond de tv aan voor het Ne-
derlands elftal.
De heren- en gemengde poules 
kwamen vanaf 19.30 uur in ac-
tie. Hoewel het natuurlijk een ge-
zelligheidstoernooi is, kon het er 
soms behoorlijk verhit aan toe 
gaan. De organisatoren hebben 
heel wat gelijke standen doorge-
kregen. Na a�oop ontvingen de 
winnaars ieder een cadeaubon 
voor een uur vrij tennissen. Na tel-
ling bleek het dameskoppel Mi-

lou Karssen en Ivette Eijlers toch 
echt de allerbeste van deze avond 
te zijn. Tot slot werd het rad van 
fortuin binnengereden en kreeg 
iedereen een lootje. Daniek en Ur-
sula draaiden aan het rad en deel-
den de prijsjes uit. Vooral de ama-
ryllissen waren erg in trek! 
In februari staat het volgende hal-
toernooi op de planning. Maar 

eerst het Kersttoernooi 2019 voor 
dubbels. Vanaf nu is de inschrij-
ving geopend. Via de site of www.
toernooiklapper.nl. Het toernooi 
wordt gehouden van 24 tot en 
met 30 december (beide Kerst-
dagen gesloten). Kortom, er ko-
men in de tennishal nog een aan-
tal leuke toernooitjes aan! (foto: 
aangeleverd)
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Wandelen goed tegen diabetes
Regio - Voor het tweede jaar heeft 
een groep van 45 inwoners van 
Haarlem en omstreken  meege-
daan aan de Nationale Diabetes 
Challenge. De deelnemers heb-
ben eerst twintig weken weke-
lijks gewandeld als training voor 
de Nationale Diabetes Challenge 
Week met als doel om die week 
vier dagen achtereen te wande-
len. Drie dagen in de eigen om-
geving en de laatste dag op het 
NDC-festival ergens in het land. 

Deelnemer Ab van de Duijn ver-
telt: ,,Ik voelde me echt hopeloos. 
Al vijftien jaar zat ik aan de diabe-
tesmedicatie, waarvan de laatste 
vijf jaar met extra ondersteuning 
van insuline. Ik ging alleen maar 
verder achteruit. Ik had verschil-
lende diëten gevolgd en een aan-
tal sporten uitgeprobeerd maar 
niks werkte tot nu toe om het vol 
te houden. De �yer van het diabe-
teswandelen van SportSupport 
was de stap om weer te gaan be-

wegen.’’ Ab slaagde er, met hulp 
van een diëtiste, in om veertien 
kilo af te vallen. Hij voelt zich �t-
ter dan ooit en vol energie. ,,Het 
allerbeste nieuws is dat ik hele-
maal van mijn diabetes 2 medi-
catie af ben, waarvan ik had ge-
dacht dat dit nooit zou gaan luk-
ken.” Volgend jaar starten de wan-
delingen weer in mei. Meer infor-
matie en voorinschrijven kan bij 
Lucia Groo� (Lgroo�@sportsup-
port.nl / 023 3037238).

Grootmeesters Tata Steel Chess 
Tournament 2020 bekend
Regio - Voor de zestiende keer zal 
wereldkampioen schaken Mag-
nus Carlsen over twee maanden 
plaatsnemen achter de schaak-
borden van het Tata Steel Chess 
Tournament. Ook Fabiano Caru-
ana, Anish Giri en Ian Nepomni-
achtchi, respectievelijk de num-
mers 2, 5 en 6 van de wereld-
ranglijst, doen mee, evenals oud-
wereldkampioen Viswanathan 
Anand en oud-toernooiwinnaar 
Wesley So . De 82e editie van 
het Tata Steel Chess Tournament 
vindt plaats van 10 tot en met 26 
januari 2020.

Net als in de afgelopen jaren 
wordt niet alleen in Wijk aan Zee 
gespeeld, ook trekken de groot-
meesters weer het land in. Op 
donderdag 16 januari spelen de 
Tata Steel Masters in het kader 
van Chess On Tour hun vijfde ron-
de in het Philips Stadion te Eind-
hoven. Alle speeldagen zijn gra-
tis toegankelijk voor belangstel-
lenden en zijn ook online live te 
volgen. ,,Met maar liefst zes de-
butanten wordt het een botsing 
tussen de gevestigde orde en 
de aanstormende jeugd’’, vertelt 

toernooi directeur Jeroen van den 
Berg. Hij legt uit: ,,Jorden van Fo-
reest, Vladislav Artemiev, Je�ery 
Xiong, Alireza Firouzja en Jan-Kr-
zysztof Duda zijn allemaal 21 jaar 
of jonger. Met slechts 16 jaar is 
het Iraanse supertalent Firouzja 
de jongste deelnemer. Hij maakt 
een stormachtige ontwikkeling 
door en wordt hier en daar al ge-
tipt als de mogelijke opvolger van 

wereldkampioen Magnus Carl-
sen. Firouzja zal net als Artemiev, 
Xiong, Yu, Dubov en Kovalev de-
buteren in de Tata Steel Masters. 
Ook de 23-jarige Daniil Dubov 
kan nog wel eens voor verrassin-
gen gaan zorgen. Hij zit momen-
teel in een sterke �ow.’’ Uitgebrei-
de informatie over het Tata Steel 
Chess Tournament is op www.ta-
tasteelchess.com te vinden.

Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland), Anish Giri (schaak-
grootmeester) en Jeroen van den Berg (toernooidirecteur) tijdens de be-
kendmaking van de deelnemers aan de Tata Steel Masters 2020. (foto: Ta-
ta Steel)

Wel en wee van de Bisschoppelijke 
Kweekschool in Beverwijk
Regio - De Bisschoppelijke 
Kweekschool was in de vorige 
eeuw een van de voorname in-
stituten van Beverwijk. Hon-
derden onderwijzers kregen 
er een gedegen opleiding. Mu-
seum Kennemerland belicht in 
de nieuwe tentoonstelling ‘PA-
driehoek, Burcht-vulkaan-oa-
se’ het verleden van deze in 
1984 naar elders vertrokken 
school. Te zien vanaf zondag 
heden.
 
Eerder dit jaar is het monumen-
tale schoolgebouw, nu een ap-
partementencomplex, fraai op-
geknapt. Het kan weer jaren 
mee. Museum Kennemerland 
sluit daar mooi op aan met te-
rugblik in de tijd: terug naar het 
jaar 1906 toen de kweekschool, 
met internaat, zich vestigde aan 
de Baanstraat. Het groeide uit 
tot een streng katholiek bolwerk, 
de burcht uit de titel van de ten-
toonstelling.
Vele Beverwijkers zullen zich nog 
levendig de ‘vulkanische uitbar-
sting’ in het cursusjaar 1969-1970 
herinneren. Met de condoomrel, 

studentenopstand, bezetting en 
ontruiming door een ware po-
litiemacht. Tussendoor kwam 
schrijver Jan Wolkers de studen-
ten een
hart onder de riem steken. Een 
en ander geheel passend in de 
democratiseringsgolf van toen. 
Dit roerige jaar komt uitgebreid 
aan bod.
In 1984 ging de school, inmiddels 
Pedagogische Academie (PA) 
geheten, dicht. Gelukkig bleef 
het hoofdgebouw zelf bestaan. 
Sindsdien heeft het een woonbe-
stemming met 55 appartemen-
ten. Terwijl de binnenstad van-
wege de stadsvernieuwing gro-
tendeels op de schop ging, ont-
wikkelde de zogenoemde PA-
driehoek zich tot een prachtige, 
historische en groene oase.
 
Met hulp van het Onderwijsmu-
seum zijn de tentoonstellings-
ruimten van het museum schools 
ingericht. Er is �ink wat �lmmate-
riaal, van voor en na de bezetting. 
Te zien zijn ook ge�lmde inter-
views met betrokkenen. Een blik-
vanger is een geïllustreerd dag-

boek van student Wim Peterse 
uit diens kweekschooltijd (1923). 
Verder zijn er lesboeken, agen-
da’s, foto’s en dergelijke, in bruik-
leen gegeven door oud-leerlin-
gen en anderen.
 
De PA-tentoonstelling is hele-
maal compleet met een boekje, 
dat oud-gemeentesecretaris Jan 
de Wildt over de Bisschoppelij-
ke Kweekschool schreef, een uit-
gave van Historisch Genootschap 
Midden-Kennemerland. Dat 
boekje bij een museumbezoek te 
koop. In de loop van de expositie 
zijn er lezingen en andere activi-
teiten, die verband houden met 
het onderwerp. Schrijfster Nel-
leke Noordervliet bijt op don-
derdag 21 november het spits af   
met een ‘opstandige lezing’ (aan-
melden noodzakelijk, zie website 
museum).
 
Museum Kennemerland, Noor-
derwijkweg 2a (hoek Wester-
houtplein). Openingstijden: za-
terdag, zondag en woensdag van 
14 tot 17 uur. Toegangsprijs: € 5. 
www.museumkennemerland.nl.

APA studenten in demonstratieve optocht op weg van De Slof naar de PA op 1 december 1969 | archief: Dag-
blad Kennemerland

Ook in Spaarne Gasthuis aandacht 
voor bloedserieus probleem
Regio - Iedere vrouw met hevig 
bloedverlies tijdens de menstrua-
tie heeft een verhaal. Een bloed-
serieus verhaal. Dat hoor je al-
leen zelden en dat is raar. Hevig 
menstrueel bloedverlies is na-
melijk een medische aandoening 
die nogal wat impact heeft: licha-
melijk, psychisch en sociaal. Toch 
gaat bijna de helft van de vrou-
wen nog altijd niet naar de huis-
arts.

Paula Pernet, gynaecoloog in het 
Spaarne Gasthuis en haar collega 
gynaecologen onderkennen al-
lemaal dit probleem. Zij zien we-
kelijks tientallen vrouwen op hun 
spreekuur met klachten van hevig 
bloedverlies. Pernet: “Hevig men-

strueel bloedverlies is een me-
disch erkende aandoening met 
zeer vervelende symptomen, zo-
als vermoeidheid en lange pijnlij-
ke menstruaties die soms zelfs tot 
bloedarmoede kunnen leiden.
Pernet: “Gelukkig is er veel aan 
te doen. Bijvoorbeeld: tabletten 
(met- of zonder hormonen) die 
het bloedverlies verminderen, 
een hormoonhoudend spiraaltje 
of het verwijderen van het slijm-
vlies in de baarmoederholte”

Stel je vraag aan de gynaeco-
loog
Heb je hevig bloedverlies en wil 
je hier een vraag over stellen aan 
de gynaecoloog? Dat kan de hele 
maand november per mail. Onze 

gynaecologen beantwoorden je 
vraag binnen 2 werkdagen. Stuur 
hiervoor een e-mail naar commu-
nicatie@spaarnegasthuis.nl.

Landelijke campagne
Het Spaarne Gasthuis sluit aan bij 
de landelijke campagne Bloed-
serieus. Vanaf 2019 komt de he-
le maand november in het te-
ken van deze campagne te staan. 
Overal in Nederland zijn dan 
voorlichtingsbijeenkomsten en 
extra spreekuren, waar je terecht 
kunt voor informatie bij de gynae-
coloog. In ziekenhuizen, maar bij-
voorbeeld ook in het theater én 
natuurlijk online. Voor meer in-
formatie: www.hevigbloedver-
lies.nl/.

Informatiebijeenkomst 
over de ziekte van Kahler
Regio - Het Rode Kruis Zieken-
huis Beverwijk organiseert dins-
dag 26 november een informa-
tiebijeenkomst over Multipel My-
eloom, ook bekend als de ziekte 
van Kahler. De avond is voor pa-
tiënten met Multipel Myeloom, 
hun partners, familie en andere 
belangstellenden.
Multipel Myeloom is de ongecon-
troleerde groei van kwaadaardi-
ge plasmacellen in het beenmerg 
en is een ongeneeslijke vorm van 

beenmergkanker.
Specialisten en andere zorgver-
leners vertellen over belangrijke 
aandachtspunten rondom Multi-
pel Myeloom. We bespreken on-
der andere het stellen van de di-
agnose  en de behandelingsmo-
gelijkheden anno 2019.
Er wordt ook verteld over de (bij)
werkingen van de behandeling 
met chemo-immunotherapie 
door de oncologieverpleegkun-
dige. De psycholoog besteedt 

aandacht aan het e�ect van de 
ziekte en behandeling op psy-
chosociaal gebied, en wat een 
psycholoog daarin kan beteke-
nen. Tenslotte vertellen de onco-
logische fysiotherapeut en de di-
etist over hun rol en mogelijkhe-
den bij Multipel Myeloom op ge-
bied van bewegen en voeding.
Aanvang 19.00 uur. De toegang 
is gratis, graag wel aanmelden 
via het formulier op de website 
www.rkz.nl.

Egels in winterslaap
Regio - Egelopvang Haarlem en 
Omstreken wil iedereen graag 
instrueren hoe om te gaan met 
egels, nu het winter wordt.
,,De volwassen egels gaan in win-
terslaap’’, vertelt Lara Jenner van 
het opvangcentrum. ,,Dat doen ze 
in een speciaal daarvoor gemaakt 
nest, dat ze op de meest gekke 
plekken kunnen maken, zelfs in 
(vuilnis)zakken. Ook de compost-
hoop is een geliefde plek.’’
Zij vraagt iedereen daar rekening 
mee te houden bij het opruimen 
van de tuin en/of schuur of van 
het gebruik van de composthoop
Let op: de egel is niet dood, maar 
diep in (winter)slaap.
Lare: ,,De egel ligt stijf opgerold, 
is koud, ademt heel weinig en de 
hartslag is heel laag, maar hij leeft 
wel degelijk! Laat de egel zo veel 
mogelijk met rust, dek het nest 
weer toe als je dit hebt geopend 
en laat de egel lekker slapen.’’
Jonge egeltjes gaan nog lang niet 

in winterslaap, want daar moe-
ten ze een bepaald gewicht voor 
hebben. Deze jonge egeltjes heb-
ben het nu moeilijk, want er is bij-
na geen eten (insecten e.d) meer.
Lara: ,,Help ze door wat bij te voe-
ren met bijvoorbeeld egelvoer of 
kattenbrokjes.’’

Ze vervolgt: ,,Als je een uitgerolde 
egel overdag zomaar ergens ziet 
liggen bel dan direct de Egelop-
vang in uw buurt (regio Haarlem: 
0628940779) of de Dierenambu-
lance. Deze egel is niet in winter-
slaap en heeft hulp nodig.’’ (foto: 
aangeleverd)





18 21 november 2019

Jubileumconcert 60 jaar Felison Brass
Velsen-Noord - Zaterdagavond 
30 november vindt het 60-jarig 
jubileumconcert plaats van Feli-
son Brass. Op deze avond zal Fe-
lison Brass onder leiding van di-
rigent Alan Gibson de luisteraars 
luchtig een gevarieerd  program-
ma voorschotelen, waar de band 
onder andere een aantal landen 
in de wereld zal aandoen. Maar 
ook kan men luisteren naar een 
prachtige cornet solo, Sometime, 
Somewhere. ‘Kortom een pro-
gramma wat zich het best laat 
omschrijven als; ‘voor elk wat wils’ 
en wat men uiteraard niet mag 
missen’, aldus de vereniging.
Het concert vindt plaats in wijk-
centrum De Stek aan de Heirweg 
2 in Velsen-Noord. Aanvang 19.30 
uur, zaal open 19.00 uur. Wie jarig 
is trakteer, dus de toegang van dit 
concert is gratis.  Na a�oop van 
het concert is er nog een gezellig 
samen zijn onder het genot van 
een hapje en een drankje. (foto’s: 
aangeleverd)

Reünie korfbalvereniging Neptunus
IJmuiden - Zaterdag 4 april 2020 
organiseren oud-leden van voor-
malig Korfbalvereniging Neptunus 
een reünie in Sporthal Zeewijk, Pla-
netenweg 301, IJmuiden van 16.00 
tot 00.00 uur. Op het programma 

staat onder andere een onderlinge 
wedstrijd. Uiteraard gaan de aan-
wezigen gezellig eten en de voet-
jes gaan ook van de vloer. Gedu-
rende de avond zullen er oude fo-
to’s getoond worden. Oud-leden 

die nog oude foto’s hebben wordt 
verzocht die te mailen. Aanmelden 
en foto’s mailen via kvneptunus@
gmail.com of 06-57329487 (Moni-
que Blok), zij stuurt graag meer in-
formatie toe. (foto: aangeleverd)

Aanleg nieuwe korfbalvelden gestart
IJmuiden - De aanleg van twee 
korfbalvelden naast sporthal 
Zeewijk is op woensdag 13 no-
vember o�cieel gestart. Wet-
houder Bram  Diepstraten hees, 
samen met de 3-jarige Lau-
ren Montijn en haar vader Jos, 
de vlag van korfbalvereniging 
DKV. Lauren is het jongste lid 
van die vereniging.

Voor DKV komt een jaren gele-
den bedacht plan nu in de uit-
voeringsfase. Voorzitter Ricar-
do Kerklaan is zeer te spreken 
over de wijze waarop door de ge-
meente Velsen en het bestuur van 
de vereniging is samengewerkt 
om dit plan te realiseren. DKV is 
nu nog gehuisvest op sportpark 
Schoonenberg en beschikt daar 
over verouderde accommodatie. 
Op de nieuwe plek heeft de club 
straks geen eigen clubhuis meer, 
in plaats daarvan zal gebruik wor-
den gemaakt van het bestaande 
sportcafé Nol in sporthal Zeewijk. 
Het is de bedoeling om komend 
voorjaar gebruik te kunnen ma-
ken van de twee nieuwe kunst-
grasvelden naast deze sport-
hal. Half april begint voor de le-
den van DKV de nieuwe competi-
tie op de buitenvelden. De bouw 
van een nieuwe gymzaal ach-

ter de bestaande sporthal, waar 
DKV tevens opslagruimte krijgt, 
zal dan echter nog niet gereed 
zijn. Door de stikstofproblema-
tiek zijn veel bouwplannen stil-
gelegd en ook dit project heeft 
daardoor vertraging opgelopen. 
De verhuizing van de korfbalver-
eniging past in het gemeente-
lijk beleid om de drie sportpar-
ken (Schoonenberg, Waterloo en 
Zeewijk) een kwaliteitsimpuls te 
geven. Voor Zeewijk geldt dat de 
diversiteit van het aantal sporten 

toeneemt door de aanleg van de 
korfbalvelden. Ook de drie na-
bij gelegen basisscholen kunnen 
straks gebruik maken van deze fa-
ciliteiten. De vrijkomende ruim-
te op sportpark Schoonenberg 
kan worden benut om ook daar 
verbeteringen te realiseren. Wet-
houder Bram Diepstraten is, ter 
voorbereiding daarop, al begon-
nen aan het maken van een ron-
de langs alle betrokken sportver-
enigingen. (tekst/foto: Bos media 
Services)

Nieuw jaarboek Historische Kring Velsen
Velsen - Onlangs is het nieuwe 
jaarboek Velisena van de Histo-
rische Kring Velsen verschenen. 
Hierin  staan diverse lange en kor-
te artikelen, waarvan een groot 
deel uit de recente historie van 
Velsen. Het blad bevat onder an-
dere artikelen over een Zeeuwse 
kanaalgraver die tijdens de op-
stand van 1866 werd gedood met 
aansluitend een eigen onderzoek 
van de HKV naar de toedracht van 
de gebeurtenissen tijdens die op-
stand. 

Verder een sfeerbeeld van het 
wonen in de noodwoningen in 
Velsen-Noord vlak na de Tweede 

Wereldoorlog, een analyse van 
het proefschrift van Lamberta van 
den Bergh van Eysinga uit 1933 
over de sociaalgeogra�sche staat 
van Velsen en een verhaal over de 
IJmuider worstel- en krachtsport-
vereniging IJKV Hercules, waarin 
u wellicht nog namen en plekjes 
in IJmuiden herkent. 

Vervolgens een verhaal over Cor 
Weber die in 1954 met militaire 
eer werd begraven op de inmid-
dels geruimde Engelmundus be-
graafplaats in Driehuis. De ge-
beurtenissen in Velsen tijdens de 
eerste dagen van de oorlog in mei 
1940 staan beschreven in een ar-

tikel met kopieën van de originele 
documenten alsmede het verhaal 
van het Engelse schip de Dotte-
rel dat veel vluchtelingen veilig 
naar Engeland bracht. Tenslot-
te het tweede deel over de Ticht-
tiende met een beschrijving van 
de Velserhaven, de vele archeolo-
gische vondsten in het gebied en 
de werking van een eendenkooi. 

Tussen deze artikelen door nog 
enkele korte verhalen en een fo-
topagina, totaal 72 pagina’s lees-
plezier. Velisena 28-2019 is te 
koop bij Brederode boeken in 
Santpoort, de Readshop in IJmui-
den en Rozing in Velsen-Noord.

Ca. 1950. Haring eten is goed werk, bij Hercules wordt men gezond en sterk. V.l.n.r. 1e 4 N.N., Wout Maasland, 
N.N., Arnold Swier, Engel Wijker, Jan Kraak, N.N., voorzitter Willem Schaap, N.N.  Bron: Gerard Swier (foto: aan-
geleverd)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-1234567Te koop:

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

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

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

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

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaal-
tjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de 
loep’. Haar oog viel deze week op:

Dit kabaaltje klinkt als een sin-
terklaasgedichtje. De oproep 
blijkt geplaatst door Jan We-
ber, die zich al bijna 20 jaar inzet 
voor een goede zaak: Ontspan-
ning Invaliden Gehandicapten. 
Jan stelt zich voor als de beheer-
der van de winkel van het OIG/
IHD aan de Industriestraat 66 in 
IJmuiden. De letters IHD staan 
voor Invalide Hulp Dienst. Der-
tig vrijwilligers helpen de win-
kel draaiende te houden. Tevens 
biedt de winkel twee stageplek-
ken aan Syriërs. 
De winkel is eenmaal per week 
op woensdagmorgen open. ‘s 
Morgens om acht uur staan er 
dan minstens al 40 mensen te 
wachten. Erg gewild zijn schoe-
nen, direct gevolgd door kle-
ding. Deze is van te voren op 
maandag en dinsdag uitgezocht 
en op knaapjes gehangen. Op 
nummer drie in de top tien van 
de verkoop staat klein huisraad 
of zoals Jan het noemt, leuke 
kleine spulletjes voor een klein 

prijsje. Overigens is er in de win-
kel van alles te koop, ook wit-
goed, TV’s, keukenspullen en 
speelgoed. Een bijna nieuwe 
wasmachine is er voor 75 euro 
te scoren. 
Het OIG doet behalve aan kle-
ding verzamelen via 12 bakken 
in Velsen, ook aan huisontrui-
mingen. Op maandag-, dinsdag- 
en woensdagmorgen kan men 
hiervoor ook het telefoonnum-
mer van de winkel bellen: tel. 
0255-522330. 
Concurrentie van commercië-
le kringloopwinkels ervaart Jan 
niet. Er is meer dan genoeg in-
breng en zijn prijsvoering is laag. 

Al het geld wat op deze manier 
in het laatje komt, gaat terug 
naar de mensen, zegt Jan trots. 
Voor een euro heen en een euro 
terug wordt het vervoer van een 
invalide of gehandicapte Velse-
naar per welbekende OIG-bus 
geregeld. Waar Jan meer over 
inzit, is wie hem op kan volgen. 
Volgend jaar wordt hij 80 jaar en 
sinds een jaar of vier, vijf zoekt 
hij een hiervoor geschikte dui-
zendpoot. 
Iemand die een aantal dagen 
per week kan plannen, organise-
ren, verkopen, uitleggen, bege-
leiden, coördineren en dat alles 
vrijwillig voor een schone zaak.

Gevraagd:
Zit u met overtollige spullen in uw 
maag?
Het oig wil ze heel graag.
Tel. 06-44900892







Kerstmenu Santa Claus
4 gangen menu 

€ 44.50 per persoon 
(vanaf 2 pers.)

Voorgerecht “The Four stars”
Kerst Hors-d’oeuvre bestaande 

uit vier soorten dim sum

Soep “The Royal Sea”
Een speciaal door de chef-kok bereide 

verrassingssoep

Hoofdgerecht “
Scent of the Wintergarden” 

Gewokte ossenhaas met sesam, 
gepekelde rettich en thaise basilicum. 

Sticky krokante kip met pijnboompitten en chili. 
Sauté van Chinese garnalen met sojaboter. 

Bijgerecht cantonese Hoi Sin Fan 
(gekruide kerry nasi met seafood)

Christmas Delight
Kerstdessert

Kindermenu
4 gangen menu 

(alleen voor kinderen tot en met 12 jaar)
€ 24.50 per persoon 

Voorgerecht
Vier seizoenen loempia’s

Soep
Kippensoep

-OF-
Tomatensoep

Hoofdgerecht
Kipfilet met zoetzuresaus 

Of 
Babi Pangang 

Bijgerecht keuze uit nasi/bami of patat 

Dessert
Kinderijsje

 

 Christmas Choice
2 gangen menu 

Uit te breiden tot 4
€ 34.50 per persoon

Voorgerecht “The Four stars”
Kerst Hors-d’oeuvre bestaande 

uit vier soorten dim sum

Optioneel + 7 6,- Soep
 “The Royal Sea”

Een speciaal door de chef-kok bereide 
verrassingssoep

Hoofdgerecht
Uit de volgende speciaal geselecteerde gerechten

kunt u per persoon 1 gerecht uitkiezen:
1. Pekingeend met champignons 

2. Gepaneerde kip in zoetzure saus 
3. Gemarineerd varkensvlees met 
seizoensgroenten in oestersaus 

4. Garnalen in pikante Gon Bao saus 
5. Ossehaas met zwarte pepersaus

6. Stoofpotje vegetarisch
Bijgerecht cantonese Hoi Sin Fan 
(gekruide kerry nasi met seafood)

Optioneel + 7 8,- 
Christmas Delight

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND VAN 
12.00 - 22.00 UUR. 
VAN 12.00 - 14.00 LUNCH À LA CARTE MOGELIJK.
RESERVERING GEWENST

KENNEMERBOULEVARD 300, 
1976 EH IJMUIDEN, 
TEL. 0255-512879, WWW.CHILING.NL
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Reserveren 023 538 55 99 of golfbaanspaarnwoude.nl

Graan voor Visch: een 
pareltje midden in de natuur

Velsen-Zuid - In een historisch pand, gele-
gen in een bosrijke omgeving ligt restau-
rant Graan voor Visch. U wellicht bekend 
door de nabijgelegen golfbaan. Golfbaan 
Spaarnwoude, een van de grootste golfba-
nen van Europa is bij uitstek ‘the place to 
be’ voor wandelaars en � etsers om in een 
gemoedelijke, sportieve sfeer neer te strij-
ken en te genieten van een uitstekende 
kop ko�  e, een lunch of diner. 
Want hoe � jn is het als er bekende gerech-
ten op de kaart staan die precies zo sma-
ken als je had gehoopt. Seizoensgebon-
den, dagvers en lokaal zijn de sleutelwoor-

den voor chef-kok Koos van Galen en zijn 
brigade. Zij vertalen deze ingrediënten 
en producten naar klassieke brasseriege-
rechten in een modern jasje die het onder-
scheid maken tussen lekker eten en een 
culinair hoogstandje.
Tel daar de vriendelijke, professionele be-
diening bij op, dan heeft dit restaurant al-
le ingrediënten in huis om het u naar de zin 
te maken. Alle elementen lijken te kloppen 
bij dit pareltje in het recreatiegebied waar 
iedereen welkom is om naar hartenlust te 
kunnen ronddolen in een schitterende na-
tuur. (foto: aangeleverd)

Plein 1945-4  •  1971 GA  IJmuiden  •  0255 512 555

Zie ons kerstmenu 

op de website

www.rhodos-ijmuiden.nl 

of onze 

facebookpagina!

Met kerst genieten van 
talloze Griekse lekkernĳ en

• Geen sessie • Geen tĳ dslimiet • Geen verplicht 3-gangen menu

Kennemerlaan 93a • 1972 EJ IJmuiden • Tel.fax 0255 - 523 856
Gratis parkeren voor de deur! www.parrilla-grande.nl

Dagelijks geopend van 16.00 t/m 23.00 uur. Maandags gesloten.

Argentijns restaurant

Parrilla Grande

Like us on facebook

Wij zijn 1e en 2e Kerstdag 
geopend

1 zitting - 4 gangen

 Kerstmenu’s E ,50p.p.51
Kennemerlaan 93a • 1972 EJ IJmuiden • Tel.fax 0255 - 523 856

Gratis parkeren voor de deur! www.parrilla-grande.nl
Dagelijks geopend van 16.00 t/m 23.00 uur. 

Kerstavond 24 december en nieuwjaarsdag 1 januari open!
À la carte

Zaterdag 23 november live music

KERSTMENU
PROEVERIJ VAN VIS

MILLE-FEUILLE VAN HUTSPOT EN SUKADE

GEBRADEN HERTENLENDE MET RODE KOOL

KAASPLATEAU
(dit gerecht vervalt bij 4-gangen)

GRAND DESSERT Á LA GASTERIJ DE HOUT

4-gangen € 55,00 per persoon
5-gangen € 65,00 per persoon

 
Bijpassend luxe wijnarrangement

4-gangen € 25,00 per persoon
5-gangen € 30,00 per persoon

Reserveer een tafel op www.gasterijdehout.nl, 
via eten@gasterijdehout.nl of 0225-769011

Houtmanstraat 37
1972EE  IJmuiden

0255 769011
www.gasterijdehout.nl
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Gasterij de Hout is klaar 
voor de feestdagen

IJmuiden - In het afgelopen 
half jaar hebben ingrijpende 
personele wijzigingen plaats-
gevonden bij Gasterij de Hout. 
Eigenaar Maurice Maas heeft 
zijn rol als gastheer ingeruild 
voor een plek achter de ka-
chel. Sinds de zomervakan-
tie zwaait hij als Chef kok de 
scepter in de keuken. Hij is 
hier in zijn element, roert in de 
pannen en maakt de mooiste 
gerechten voor u klaar.
Gastvrouw Barbara Bak ver-
welkomt u in het restaurant 
en zorgt ervoor dat het u aan 
niets zal ontbreken tijdens uw 
avondje uit.

Het aftellen is begonnen. De 
supermarkten staan alweer 
vol met de heerlijkste versna-
peringen en de woonwinkels 
puilen uit met de kerstversie-
ringen.
Bij Gasterij de Hout zijn wij 
ook druk in de weer om de 
kerstdagen zo lekker en ge-
zellig mogelijk te maken voor 
onze gasten. Maurice en Irene 
hebben een heerlijk menu sa-
mengesteld, Barbara en haar 
jongens zijn er klaar voor om 
deze aan u te serveren.
Zoals u van Gasterij de Hout 
gewend bent organiseren 
zij dit jaar wederom voor de 

feestdagen een wijnproeve-
rij om in de feeststemming te 
komen. Natuurlijk maken zij 
er een heerlijk 4-gangen me-
nu bij, zodat u van een mooie 
avond kunt genieten. Het me-
nu blijft een verrassing, maar 
de datum kunnen zij u alvast 
verklappen, donderdag 12 de-
cember, zodat u een plekje vrij 
kunt maken in uw agenda.
Voor informatie en of reserve-
ringen: eten@gasterijdehout.
nl.
Gasterij de Hout, Hout-
manstraat 37 in IJmuiden, 
0255-769011, www.gasterij-
dehout.nl. (foto: aangeleverd)
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De op een na laatste maand van 
het jaar. En dus kan het ook bij-
na niet anders dan dat er nieuwe 
boeken uit komen over de goe-
de Sint. En een wel heel bijzonde-
re Sint. “Supersint” is de titel van 
het boek dat geschreven is door 
Maranke Rinck en Martijn van der 
Linden. Het boek gaat over Marie. 
En Marie is gek op superhelden. 
Ze leest dan ook erg veel boeken 
over superhelden. Haar laatste 
boek heeft ze uit. En tijdens het 
uitlaten van haar hond besluit ze 
om aan Sinterklaas nieuwe boe-
ken te vragen over haar favoriete 
superhelden.

Marie wil graag een superheld zien, 
in het echt. Het is bijna vijf decem-
ber, zegt een meneer in het park. 
Misschien kom je Sinterklaas wel 
tegen? Is Sinterklaas een super-
held? Marie gelooft het niet. Maar 
dan begint de man te vertellen...

Het boek heeft prachtige illustra-
ties, gemaakt door Martijn van 
der Linden. In het boek staan leu-
ke weetjes over het paard van 
Sint, appeltjes van oranje en de 
speculaaspop, het grote boek en 
de chocolade munten.
Sinterklaas was eeuwenlang een 

held voor jongens en meisjes, ar-
me mensen, zeelieden en vissers.
En nu voor iedereen die zijn ver-
jaardag viert.

Deze maand wil ik jullie ook graag 
kennis laten maken met een heel 
ander boek. Het boek van Wonder-
lijke wezens die werkelijk bestaa 
geschreven door Tjerk Noordra-
ven en geïllustreerd door Made-
leine Kuijper. In dit 318 pagina’s 
tellende boek, staan de meest 
wonderlijke wezens beschreven. 
Heb jij bijvoorbeeld weleens ge-
hoord van een Erymanthisch 
zwijn? Of van een Manananggal? 
Nandibeer? In het boek leer je 
waar ze wonen, hoe zij zich voort-
bewegen en het belangrijkste 
hoe je ze kunt verjagen.

Supersint
Maranke Rinck en Martijn van der 
Linden
Uitgeverij Leopold

Het boek van wonderbaarlijke we-
zens die werkelijk bestaan
Tjerk Noordman en Madeleine Kuij-
pers
Uitgeverij Moon/ Overamstel

Veel leesplezier!Open huis Israël 
Producten Centrum
Regio - De consulenten van het Isra-
el Producten Centrum houden in no-
vember weer open huis. Op woens-
dag 27 november van 14.30 tot 
18.00 uur is iedereen welkom in het 
kerkgebouw van de Vrije Evangeli-
sche Gemeente, van Riemsdijklaan 
1 in Beverwijk. Er zijn  de gebruikelij-
ke producten uit Israël, extra aange-
vuld met sierraden, CD’s, jam’s, thee, 
kruiden, dadelpastas, kandelaars en 

wijn. De consulenten van het IPC 
werken als vrijwilligers om zo de klei-
ne ondernemers in Israel te onder-
steunen in hun levensonderhoud. 
De verkoop komt dus rechtstreeks 
hen ten goede. Voor telefonische in-
lichtingen, afspraken of bestellingen 
kunt u altijd bellen met mevrouw 
Zuidema, tel.: 0251-228286 of mai-
len: hzuidema@quicknet.nl. Zie ook: 
www.israelwinkel.nl.

Presentatie Velsen 
kalender verplaatst
Velsen -  Vorige week kondig-
den we in deze krant aan dat 
de Velsen Kalender 2020 zon-
dag 24 november om 16.00 uur 
gepresenteerd zou worden in 
het kerkje aan de Helmstraat in 
IJmuiden. Fotograaf Ed Geels 
kreeg daarop zoveel reacties dat 
hij bang is dat de locatie te klein 

is voor het aantal mensen dat 
van plan is te komen. Geels: ,,Ik 
belde Alex Hermans van de Wil-
deman in Santpoort, en die stelt 
zijn zaal nu beschikbaar voor de 
presentatie op zondag 24 no-
vember.’’
Het aanvangstijdstip blijft 16.00 
uur.

Workshop adventskrans 
maken in De Bolder
IJmuiden - Kinderen en volwas-
senen zijn welkom bij de work-
shop Adventskrans maken op za-
terdag 23 november in vereni-
gingsgebouw De Bolder aan de 
Bloemstraat 124 in IJmuiden. De 
deelnemers binden kransen van 
kerst-takken. Ze gaan hun eigen 
krans versieren met kaarsen en 
andere spullen die naar het kerst-

feest verwijzen. Materiaal is aan-
wezig. Natuurlijk mag iedereen 
ook zelf leuke dingetjes mee-
brengen om een krans mooi te 
versieren. 

Aanvang 14.00 uur. Deelname is 
gratis. Na a�oop mag iedereen de 
krans mee naar huis nemen. (foto: 
aangeleverd)

Leger des Heils 
collecteert in Velsen
Velsen - Vrijwilligers van het Le-
ger des Heils gaan van 25 tot en 
met 30 november langs de deu-
ren met de collectebus. De op-
brengst van de jaarlijkse deur-
tot-deurcollecte is bestemd voor 
lokale activiteiten waarmee het 
Leger des Heils sociale uitsluiting 
en eenzaamheid bestrijdt.

Steeds meer mensen zijn op zich-
zelf teruggeworpen en niet ie-
dereen redt het alleen. Voor de-
ze mensen wil het Leger des Heils 
een vangnet bieden. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld door middel van 

maaltijdprojecten, schuldhulp-
verlening, spelletjesmiddagen, 
kledingwinkels en de soepbus.
Voor deze buurtgerichte activitei-
ten ontvangt het Leger des Heils 
geen subsidie. Deze activiteiten 
worden dus volledig betaald uit 
donaties. Het Leger des Heils or-
ganiseert daarom een landelij-
ke collecteweek, dit jaar van 25 
tot en met 30 november. Uw gift 
is daarbij keihard nodig, want sa-
menleven doe je dus niet alleen. 
Doneren kan ook online via www.
legerdesheils.nl. (foto: aangele-
verd)

Postzegelavond
Santpoort - Op maandag 25 no-
vember is er weer een postzege-
lavond van de Postzegel Vereni-
ging Santpoort met een leuke 
veiling, de kavels kan men voor 
de veiling bekijken. De avond 
zal worden gehouden in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-

Noord en iedereen is van harte 
welkom. Om 19.00 uur is de zaal 
open en er is voldoende parkeer-
gelegenheid.

Meer weten over de Postzegel 
Vereniging Santpoort, bel dan 
023-5382274 na 18.00 uur.

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.

Servies maken met 
fi n tof i  rak
IJmuiden - Met ‘Hollandse Luch-
ten’ meten bewoners zelf de 
luchtkwaliteit in IJmuiden. Maar 
hoe kunnen we zichtbaar maken 
wat er gemeten wordt? Daar heb-
ben architect Iris de Kievith en 
ontwerper Annemarie Piscaer uit 
Rotterdam en innovatieve oplos-
sing voor. Ze hebben een manier 
gevonden om �jnstof te oogsten 
en te gebruiken als glazuur voor 
keramiek. Ze maakten er al een 
Rotterdams servies mee. Daar-
mee vragen ze op een ludieke 
manier aandacht voor luchtkwa-
liteit.

Bekijken Ser-Vies en uitleg
24 november is het de beurt aan 
IJmuiden om een servies ontwik-
kelen. #BRAK en Pieter Vermeu-
len Museum hosten die dag van 
13.00 tot 17.00 uur een Ser-Vies 
workshop in het wikkelhuis in 
IJmuiden. De kleur van het ser-
vies dat gemaakt wordt met het 
IJmuidense �jnstof is een weer-
gave van de luchtkwaliteit. Zon-
dagmiddag 24 november neemt 
Annemarie Piscaer deelnemers 
aan de workshop mee in de we-
reld van Ser-Vies. Je kunt het eer-
der gemaakte Ser-Vies van Rot-
terdam met eigen ogen bekijken.

Zelf �jnstof oogsten
In voorbereiding op de work-
shop gaan deelnemers zelf �jn-
stof oogsten. De handleiding krij-
gen deelnemers toegestuurd als 

ze zich aanmelden voor de work-
shop. Op de 24e wordt het ser-
vies zelf niet daadwerkelijk ge-
maakt maar gaan de deelnemers 
een ‘�jnstofstaal’ maken van het 
door hen geoogste �jnstof. Zowel 
de stalen als het geoogste �jnstof 
dat over is, gaan mee met Anne-
marie naar haar atelier. Daar bakt 
ze de stalen waarna deze naar de 
workshopdeelnemers worden 
opgestuurd. De kleur van de staal 
is een weergave van de luchtkwa-
liteit. Als er voldoende geoogst 
�jnstof over is maakt zij een Ser-
Vies van IJmuidens �jnstof. Het 
is de bedoeling het eventuele 
IJmuidense Ser-Vies te expose-
ren op verschillende plekken in 
Velsen. Meer informatie op bra-
kijmuiden.nl. (foto’s: aangeleverd)

Motiemarkt in Velsen
Velsen - Donderdag 7 november 
heeft de gemeenteraad van Vel-
sen gesproken over de begroting. 
Een grote ambitie van deze raad, 
zoals geformuleerd in het raads-
akkoord, is meer ruimte te geven 
aan initiatieven vanuit inwoners. 
Om deze ambitie te verwezenlij-
ken, heeft D66Velsen een motie 
ingediend om een motiemarkt te 
organiseren.
Motiemarkten worden al in meer-
dere gemeenten met veel suc-
ces georganiseerd. Op een motie-
markt krijgen inwoners de gele-
genheid hun idee voor een beter 
Velsen te presenteren aan raads-
leden. Als raadsleden overtuigd 
zijn door een idee, kunnen zij de-
ze adopteren en als motie indie-
nen in de gemeenteraad. D66Vel-

sen heeft voorgesteld om in het 
voorjaar 2020 ook een motie-
markt in Velsen te organiseren.
 
Een aantal fracties stonden nog 
kritisch tegen dit idee. Dit on-
danks dat in bijvoorbeeld Ensche-
de de motiemarkt al 8 keer is ge-
organiseerd, met als resultaat 142 
ideeën die hebben geleid tot 42 
moties. D66Velsen is van mening 
dat als je wil vernieuwen, dat je 
moet proberen en leren.
Gelukkig deelde een ruime meer-
derheid in de gemeenteraad de-
ze visie van D66Velsen en organi-
seren zij in het voorjaar van 2020 
de eerste motiemarkt. ‘U heeft 
dus nog even de tijd om na te 
denken voor uw goede idee voor 
Velsen!’, aldus D66Velsen.

Klootschietnieuws
Velsen - Het was zaterdag koud in 
Spaarnwoude, waar de zogenaam-
de Harmroute op het programma 
stond van de klootschieters van Full 
Speed. Maar er werd toch erg goed 
gegooid. Helaas had Dries het een 
keer verkloot, want zijn bal kwam 
in zo’n diepe sloot, dat ook de klo-
tentrekker er niet meer bij kon ko-
men, zodat hij helaas gedwongen 
afscheid van zijn kloot moest ne-
men. Drie teams waren aardig tegen 

elkaar opgewassen: 76 schoten voor 
Peter, André en Hans, 74 voor Son-
ja, Lia en Raymond en 73 voor Dries, 
Harm, Nico en Ina. Alleen het team 
van Willem en de beide Sanders stak 
er met kop en schouders boven uit 
door het parcours in slechts 58 scho-
ten af te leggen. Voor het verzorgen 
van de inwendige mens keerde men 
weer terug naar clubhuis de Voltref-
fer. Zie ook www.fullspeedsport.
club of bel 06-24973470. (Nico Prins)

il arter  ge o t
IJmuiden - Biljartvereniging De 
Dukdalf kan nog een paar biljarters 
gebruiken. Op dinsdag- en woens-
dagmorgen speelt de vereniging 
in het Vissershuis. Ze hebben daar 
de beschikking over 3 biljarts. Er 
wordt gespeeld een partij libre en 
een partij bandstoten en altijd 30 

beurten libre en 25 beurten band-
stoten. ,,Kom eens langs rond 10.00 
uur want dan drinken we gezamen-
lijk ko�e en kunt u de sfeer proe-
ven’’, aldus voorzitter Gerard Vester. 
Telefonisch informatie inwinnen 
kan ook bij hem, 06-50991253 of bij 
Toon Smit, 0255-521016.

Het pareltje van Beverwijk
it et i te

teakhout gesneden’
Beverwijk - Verstopt in het Be-
verwijkse havengebied aan 
de Steenkade 4 vindt men de 
showroom annex loods 4 van ‘t 
Teakhuys.  De leukste teakhou-
ten vintage meubels voor de 
laagste prijs van Nederland. Di-
rect mee te nemen en tegen bo-
demprijzen.

,,Oktober is de woonmaand en bij 
ons vindt u de leukste, gekste en 
meest aparte eettafels, salonta-
fels, sidetables, dressoirs, kasten, 
nachtkastjes, TV meubels, badka-
mer meubels, spiegels, wijnmeu-
bels en niet te vergeten de apar-
te bars compleet met de bijbeho-
rende kruk/stoelen en accessoi-
res allemaal uit de indonesische/
balinesische archipel’’, aldus de 
mensen van ‘t Teakhuys.

Laat u inspireren op de websi-
te www.teakhuys.nl en ga vooral 
een keer langs om de meubels te 
bekijken en nu te shoppen in de 
Sale met waanzinnige korting.
Geopend op donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 11.00 tot 16.30 
en anders op afspraak.

Final sale
‘t Teakhuys verkoopt de voorraad 
vintage teak meubelen nu met 
hoge korting. Met alle vierkante 
salontafels voor 100 euro! Geldig 
van 21 tot en met 30 november. 
,,Wij verkopen de tent helemaal 
leeg dus voor u het voordeel!’’

‘t Teakhuys, Steenkade 4B in Be-
verwijk, 0251-214021, info@teak-
huys.nl, www.teakhuys.nl. (foto: 
aangeleverd)
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21 NOVEMBER
Informatiebijeenkomst van ver-
eniging woongroep WIJ om 
19.30 uur in brasserie Blauw aan 
het Velserhof 103 te IJmuiden. 
De bouw van een nieuwe woon-
groep in de gemeente Velsen 
wordt toegelicht. Info en aanmel-
den via info@woongroepijmui-
den.nl.

Presentatie nieuwe Middeleeuw-
se kaart van Haarlem in Sociëteit 
Vereeniging, Zijlweg 1 te Haar-
lem, 20.00 uur. Aanmelden is 
noodzakelijk. www.societeitver-
eeniging.nl/agenda. Entree voor 
niet-leden € 10,-. (tekening: aan-
geleverd)

Haarlems theaterplatform Pro-
ject Fors presenteert ‘De Schoon-
maaksters’ in de bovenzaal van 
Stadsschouwburg Haarlem, 20:30 
uur. Kaarten (€ 16,50): www.pro-
jectfors.nl. ook 21, 22, 27, 28 en 
29 november. (foto: Marcel Kragt)

22 NOVEMBER
Terugkomdag IC-patiënten in 
Spaarne Gasthuis locatie Haar-
lem-Zuid van 13.00 tot 16.30 uur. 
Aanmelden en info: (023) 224 
6015 of mail naar icterugkom-
dag@spaarnegasthuis.nl.

Museumhuis Beeckestijn open 
11.00-16.00 uur, entree 4,-.

Pieter Vermeulen Museum: ten-
toonstelling ‘De Magische Vogel-
tuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
van 13.00 tot 17.00 uur.

FC Dordrecht-Telstar 20.00 uur.

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

Najaarsconcert COV IJmuiden in 
de Nieuwe Kerk aan de Kanaal-
straat 250, 20.00 uur. Kaarten: 
0255 525693 of kaartverkoop@
cov-ijmuiden.nl. Dit is het laatste 
concert van dit koor dat ten ge-
volge van een ledentekort wordt 
opgeheven. (foto: aangeleverd)

Marina Romeyko (piano) en Da-
sha Beltiukova (dwars�uit, zie fo-
to) met een programma van Bach 
tot Beltiukov in ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
20.00 uur. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 

www.mosterdzaadje.nl. (foto: Ju-
lia Koerdjukova)

Haarlem is jarig en viert een 
weekend feest. Programma: 
www.verjaardaghaarlem.nl.

Winnaar ‘The Voice’ Dennis van 
Aarssen met bigband in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. Kaar-
ten: www.kennemertheater,nl. (fo-
to: Jorn Baars)

Cabaret: Arnout Van den Bossche 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. Kaarten: www.kenne-
mertheater.nl. (foto: Flip Naudts)

23 NOVEMBER
Intocht Sinterklaas vanaf 10.00 
uur bij de MEO-kade aan de Con-
cordiaweg te Velsen-Noord. Aan-
sluitend o�cieel welkom op Stra-
tingplantsoen (11.00 uur) met fo-
tosessie.

Feestelijke afsluiting Bijbeljaar 
2019 11.00-14.00 uur. Engelmun-
duskerk, Driehuizerkerkweg 13, 
Driehuis.

Museumhuis Beeckestijn open 
11.00-16.00 uur, entree 4,-.

Intocht Sinterklaas vanaf 13.00 
uur in Velserbroek ter hoogte van 
het winkelcentrum. Aansluitend 
om 14.30 uur groot Sinterklaas-
feest in het Polderhuis aan het 
Vestingplein 58 met knutselen 
en sinterklaasbingo. Aanmelden 
via www.dorpsverenigingvelser-
broek.nl.

Zee- en Havenmuseum open 13.00-
17.00 uur. Expo’s: Museumschatten, 
Wederopbouw Velsen, ZO BLAUW, 
speurtochten, escapespel.

Voorstelling ‘Het paard van Sin-
terklaas is ziek’ om 13.30 uur voor 
kinderen vanaf twee jaar door 
Theater Poppengrollen in de Bos-
beekschuur tegenover molen De 
Zandhaas aan de Wüstelaan 83 
te Santpoord-Noord. Toegang 
7,50 euro. Reserveren via theater-
poppengrollen@gmail.com of 06 
44294279.

Sinterklaas komt om 13.37 aan op 
station Santpoort-Zuid. Feest in ’t 
Brederodehuys aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201 vanaf 14.00 
uur. Neem een mooie tekening 
mee voor Sinterklaas!

Fort K’IJK is te bezichtigen van 
13.30 tot 14.30 uur. Lagendijk 22 

▲

in Uitgeest. (foto: Sabine van Keu-
len)

Workshop adventskrans maken 
in verenigingsgebouw De Bolder 
aan de Bloemstraat 124 in IJmui-
den, 14.00-16.00 uur. Deelname 
gratis. (foto: aangeleverd)

Sinterklaasfeest voor kinderen 4 
t/m 7 jaar om 14.30 uur in Velsen-
Noord. Alleen voor kinderen die 
wonen in Velsen-Noord. Kaarten 
worden via school verspreid of 
zijn vanaf 21 november te halen 
bij wijkcentrum De Stek aan de 
Heirweg 2. Info via www.wijkcen-
trumdestek.nl of telefoonnum-
mer 0251 226445.

Haarlem is jarig en viert een 
weekend feest. Programma: 
www.verjaardaghaarlem.nl.

Intocht Sinterklaas vanaf 15.00 
uur in het centrum van Sant-
poort-Noord.

Feestelijke opening studio Goos 
Personal Training & Coaching op 
Kennemerlaan 163 in IJmuiden, 
15.00-18.00 uur.

Musical Dinner Show in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 18.00 
uur. Kaarten: www.kennemerthe-
ater.nl. (foto: aangeleverd) De 
voorstelling van Tim Akkermans 
in de andere zaal deze avond is 
uitverkocht.

Herrie in de Keuken, nieuwe 
klucht van Jon van Eerd e.a. in 
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 
uur. (foto: Lesley Pols)

24 NOVEMBER

Hoorns Byzantijns Mannenkoor 
zingt tijdens de eucharistievie-
ring in de oud-katholieke H. En-
gelmunduskerk aan de Wilhelmi-
nakade in IJmuiden, 10.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open 
11.00-16.00 uur, entree 4,-.

Poppentheater Kizzebis: Sinter-
klaasvoorstelling op Boederij 
Zorgvrij (3+), 11.30 en 13.30 uur. 
Entree 6 euro. Reserveren via: kiz-
zebishaarlem@gmail.com.

Zee- en Havenmuseum zie zater-
dag.

Pieter Vermeulen Museum zie 
vrijdag.

Optreden Cock Zwanenburg in 
Brasserie Blauw in de Velserhof, 
15.00 uur. Entree gratis.

Hannie Schaftlezing 2019 door 
minister Sigrid Kaag voor Buiten-
landse Handel in de Groenmarkt-
kerk aan de Groenmarkt 14 in 
Haarlem. Kerk open vanaf 12.30 
uur, lezing om 13.00 uur, ieder-
een welkom. (foto: aangeleverd)

#BRAK en Pieter Vermeulen Mu-
seum hosten van 13.00 tot 17.00 
uur een Ser-Vies workshop in het 
wikkelhuis in IJmuiden. Deelne-
mers maken glazuur voor ser-
vies van zelf geoogst �jnstof. Info: 
www.brakijmuiden.nl. (foto: aan-
geleverd)

Tsjechische muziek en poëzie 
door pianiste Ksenia Kouzmen-
ko en dichter Servaas Jansen  in 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, 15.00 uur. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. www.mosterd-
zaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Presentatie Velsen Kalender 2020 
in de Wildeman in Santpoort-
Noord, 16.00-18.00 uur. Oplage 
beperkt, opbrengst voor Hospice 
De Heideberg.

Haarlem is jarig en viert een 
weekend feest. Programma: 
www.verjaardaghaarlem.nl.

Concert door het Apollo Nonet 
onder leiding van Han Wispelwe-
ij in de Dorpskerk, Burg. Ensche-
délaan 65 in Santpoort-Noord, 
15.00 uur. (foto: aangeleverd)

Herrie in de Keuken, nieuwe 
klucht van Jon van Eerd e.a. in 
Stadsschouwburg Velsen, 15.00 
uur. 

‘The Flower Town Jazzband’ 
treedt op in de Oude Kerk Spaarn-
dam, 16.00 uur. www.vrienden-
oudekerk.nl.

25 NOVEMBER
Wandelen in een rustig tem-
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgreve-
laan 17 in Santpoort-Noord.

Vereniging van Oud-Hoogvens 

Medewerkers (VOHM) houdt 48e 
Algemene Ledenvergadering in 
de Brederodezaal van het Dudok 
Huis in Velsen-Noord, 14.30 uur, 
zaal open 13.30 uur. 

Postzegelavond PV Santpoort in 
Het Terras, Dinkgrevelaan in Sant-
poort-Noord, 19.00 uur. Info: 023-
5382274.

Open avond Velsense Vrijmet-
selarij in het logegebouw aan 
de Torenstraat 2 in Oud-Velsen, 
20.00 uur. Info: www.loge-de-
hoeksteen.nl.

Open repetitie musicalvereniging 
Time Square in Uitgeest. Men is 
op zoek naar mannen voor mu-
sical Anatevka. Info: www.time-
square.nl. (foto: aangeleverd)

Literaire ontmoeting met Aaf 
Brandt Corstius in Bibliotheek 
IJmond Noord in Beverwijk, 20.00 
uur. Keerten: Kaarten www.ken-
nemertheater.nl. (foto: IAMKAT)

Lezing fotograaf Jan Vermeer 
met als thema ‘Ontdek de Aarde’ 
in Centrum voor Fotogra�e ISOO, 
Stationsplein 46, Beverwijk, 20.00 
uur. Reserveren: lezingen@isoo.
nu. Kosten 10 euro. (foto: Jan Ver-
meer)

26 NOVEMBER
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 9.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29, IJmuiden. Aanmelden: con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl.

Verkoop handwerken bewoners 
in zorgcentrum de Moerberg aan 
de Zuiderkruisstraat in IJmuiden, 
10.00-13.00 uur.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
 
Hoogovensmuseum op de Wenc-
kebachstraat 1 in Velsen Noord is 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook www.hoogovensmuse-
um.nl.

De Opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een hape-
rend brein start 10.30 bij sport-
café Nol (Sporthal Zeewijk). Info: 
c.willemse@zorgbalans.nl of 06-
52516734.

Dierenfotograaf bij Van Roijen Die-
renspecials aan Hoofdstraat 158 in 

Santpoort, 13.00-18.00 uur.  Info: i 
023-5390926 of www.vanroijendie-
renspecials.nl. (foto: aangeleverd)

Klaverjassen in de Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot 
16.00 uur. 

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. 
Van 14.30 tot 16.30 uur.

Informatiebijeenkomst over Mul-
tiple Myeloom, ook bekend als 
de ziekte van Kahler in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, 
19.00 uur. Aanmelden: www.rkz.
nl.

Duurzaam Wonen Event Rabo-
bank IJmond in het Rabobank 
IJmond Stadion in velsen-Zuid, 
19.00 uur. Inschrijven via www.ra-
bobank.nl/ijmond. 

Debat-avond: massatoerisme in 
Haarlem, 20.00 uur in Debat- en 
Cultuurcentrum de Pletterij, Lan-
ge Herenvest 122 in Haarlem. 
www.pletterij.nl.

27 NOVEMBER
OIG tweedehandswinkel open 
aan de Industriestraat IJmuiden. 
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-
522330.

Hoogovensmuseum: zie dinsdag. 

Verkoop van handwerken in ver-
zorgingshuis Huis ter Hagen van 
10.30 tot 14.00 uur in Driehuis.

Zee- en Havenmuseum zie zater-
dag.

Pieter Vermeulen Museum zie 
vrijdag. en knutselen van 13.30 
tot 15.30 uur.

Inloopuur voor rugpatiënten in 
Spaarne Gasthuis locatie Haarlem 
Zuid, 13.00 - 15.00 uur. Info: 023- 
2242060.

Advies �etsreparaties in De Spil, 
14.00-16.00 uur. Voor meer infor-
matie: Ad Otten, 06-11883720 of 
otten@welzijnvelsen.nl.

Open huis Israël Producten Cen-
trum houden van 14.30 tot 18.00 
uur in het kerkgebouw van de 
Vrije Evangelische Gemeente, van 
Riemsdijklaan 1 in Beverwijk. Zie 
ook: www.israelwinkel.nl.

Voorstelling ‘Pieten hebben ruzie, 
Jan Klaassen lost het op’ om 15.00 
uur voor kinderen vanaf twee jaar 
door Theater Poppengrollen in de 
Bosbeekschuur tegenover molen 
De Zandhaas aan de Wüstelaan 
83 te Santpoord-Noord. Toegang 
7,50 euro. Reserveren via theater-
poppengrollen@gmail.com of 06 
44294279.

Presentatie boek ‘Het dorp Vel-
sen-Noord’ van auteur Wim Spruit 
in wijkcentrum De Stek in Velsen-
Noord, 15.00 uur. (ontwerp om-
slag: Arie van Dongen)

Debat-avond: Hoe veilig is het in 
Mexico? 20.00 uur in Debat- en 
Cultuurcentrum de Pletterij, Lan-
ge Herenvest 122 in Haarlem. 
www.pletterij.nl.

28 NOVEMBER
Hoogovensmuseum zie dinsdag.

Bijeenkomst ‘Digisterker’ (digitaal 
sterker worden) in bibliotheek in 
IJmuiden, 10.00-12.00 uur. Aan-
melden via info@bibliotheekvel-
sen.nl of 0255-525353. 

Castle Christmas Fair op buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-Zuid, 
11.00-22.00 uur, tot en met zon-
dag 1 december. Info: www.cast-
lechristmasfair.nl.

Trio klarinet, altviool en piano 
geeft concert in de kapel, Potgie-
tersweg 4 in Bloemendaal, 20.00 
uur. Info: www.dekapel-bloemen-
daal.nl.
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Voorinschrijving 40e 
Midwinterduinloop open
Regio - Op zaterdag 14 decem-
ber organiseert Le Champion de 
40e Midwinterduinloop in Eg-
mond Binnen met afstanden van 
7,6 en 16,8 km. Het parcours door 
het prachtige duingebied gaat 
over verharde en onverharde we-
gen en over een deel van het par-
cours van de Halve Marathon van 
Egmond aan Zee. De winnaars 
per afstand bij zowel de vrouwen 
als mannen komen in aanmer-
king voor de prijzen, beschikbaar 
gesteld door RUNX uit Zaandam. 
De start van beide afstanden is 
om 11.00 uur en ligt 650 meter 
vanaf dorpshuis De Schulp.

Inschrijven
Inschrijven voor de Midwinter-
duinloop is nu al mogelijk bij 
RUNX in Zaandam, RUNX in Haar-
lem en Runnersworld in Alkmaar. 
Ook kan er op zaterdag 14 de-
cember vanaf 9.30 uur ingeschre-
ven worden in de sporthal van 
dorpshuis De Schulp in Egmond-
Binnen. 
Het inschrijfgeld voor beide af-
standen bedraagt € 6,-,dit is in-
clusief duinkaart. Er kan contant 
of met pin betaald worden. Je kan 
niet online inschrijven.

Bereikbaarheid
Vanwege beperkte parkeergele-

genheid wordt aangeraden om 
-indien mogelijk-met de �ets 
te komen. Wie toch met de au-
to komt, wordt begeleid naar de 
parkeerplaats van de PWN en 
Gasterij Nieuw Westert aan de 
Oude Schulpweg, alsook naar de 
parkeerplaats van de camping 
aan de Sint Adelbertusweg. 
Het is daar vandaan zo,n 15 minu-
ten lopen naar de sporthal. Hier 
is kleed- en douche gelegenheid.  

Informatie
www.lechampion.nl/evenemen-
ten of trimloopcommissie@le-
champion.nl (foto: aangeleverd)

,,Het leuke van humor is dat je direct respons krijgt”
Jon van Eerd kruipt weer in de huid 
van Harrie Vermeulen

Velsen - Zijn eigen bedach-
te personage Harrie Vermeu-
len loopt al 15 jaar als een rode 
draad door het leven van Jon 
van Eerd heen. Dit theatersei-
zoen is Harrie weer terug. Dit 
keer in de gedaante van een 
snackbareigenaar. Net als in 
de vorige voorstellingen gaat 
er ook in Herrie in de Keuken 
weer van alles mis en een en 
al vrolijkheid. Herrie in de keu-
ken met onder andere Jon van 
Eerd, Arie Cupé en Anne Lams-
velt is zaterdag 23 en zon-
dag 24 november te zien in de 
Stadsschouwburg Velsen.

Jon van Eerd zit na 15 jaar nog 
vol inspiratie om avonturen voor 
Harrie Vermeulen te bedenken. 
“Locatie als een boot, camping of 
bonbonfabriek zijn zó typerend 

dat daar bijna als vanzelf van al-
les gebeurd. Dit keer vond ik een 
snackbar en een tatoeageshop 
inspirerend genoeg om daar van 
alles te laten plaatsvinden. Mis-
verstanden, gekke situaties, en 
natuurlijk veel frikandellen, may-
onaise en kroketten. Ik heb het 
stuk in anderhalf jaar geschre-
ven”, vertelt Jon van Eerd. “Daar-
na hebben we een lezing gehad 
met mijn leesgroep. Daarin zitten 
bevriende acteurs die niet aan de 
voorstelling meedoen. Ook mijn 
rol wordt gelezen. Met de op-
merkingen en bevindingen die 
uit die eerste lezing komen, ga ik 
de zomer in en ga ik verder scha-
ven en schrijven”, zegt hij. 

‘Herrie in de keuken’ is voor de 
acteurs een bijzonder stuk. Ze 
spelen namelijk met z’n zessen 

bij elkaar zo’n 60 rollen. “Dat zijn 
natuurlijk ook kleine rolletjes. 
Vaart is daarbij het belangrijkste. 
Je moet snel wisselen. Snorretje 
of pruikje opdoen of een andere 
stem. Tijdens het repeteren mer-
ken we of het werkt. Dat maakt 
het repetitieproces ook erg in-
tensief en een uitdaging. En ook 
in het theater tijdens de try outs 
kom ik erachter of datgene wat ik 
heb bedacht ook echt werkt. Als 
blijkt dat je niet heel snel achter 
het toneel langs aan de andere 
kant kan opkomen dan moeten 
we het veranderen. Het is echt 
een uitdaging”, legt Van Eerd uit.
Humor is een genre dat echt hem 
past. “Het leuke van humor is dat 
je direct respons krijgt”, zegt Van 
Eerd. “Bij drama zijn mensen mis-
schien erg geraakt maar dat ui-
ten ze niet direct. Hoe anders is 
dat bij de lach die altijd direct 
klinkt. Voor mij blijft humor een 
uitdaging om het iedere keer 
nog gekker of absurder te doen.” 
Op het personage Harrie is de ac-
teur na 15 jaar dan ook helemaal 
niet uitgekeken. “Soms geef ik 
Harrie een jaartje rust. Dat is 
goed want dat houdt mij scherp. 
Ik doe dan iets anders zoals vo-
rig jaar met de musical Char-
ley. Maar nu sta ik weer te sprin-
gen om met Harrie aan de slag te 
gaan.” 
Zijn ambitie is om het publiek te 
laten genieten. “Je wil een feestje 
maken. Ik wil ervoor zorgen dat 
het publiek op een minivakantie 
gaat, even de zorgen vergeten 
en de boel de boel laten. Daar 
doe ik het voor. “ Kaarten 29,50 
euro via www.stadsschouwburg-
velsen.nl. Meer info op pretpak-
huis.nl. (foto: Pols)

OPENING NIEUWE SEIZOEN

SEPTEMBER
FESTIVAL
MAAND

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: 
WWW.STADSSCHOUWBURGVELSEN.NL/OPENINGSFESTIVAL

K� K VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP: STADSSCHOUWBURGVELSEN.NL

ZOUTMUS SPETTERT IN KOMISCH 
MUZIEKSPEKTAKEL KUIKENS VAN BETON
Zoutmus is terug in Velsen met hun succesvolle muzikale voorstelling Kuikens van Beton, waarin 
absurdistische scènes elkaar in moordend tempo opvolgen. Van een ‘retestrakke’ funk/rockband 
transformeren de v� f mannen (waaronder Mees en Houk van Warmerdam) moeiteloos naar 
droogkomische speelscènes. 

“Geraffineerd theater: eigenzinnig, strak gemonteerd en gespeeld en met flarden keiharde 
rockmuziek die buitengewoon lekker in het gehoor liggen” De Volkskrant ****

“Zodra je een beetje van de schrik bent bekomen wil je niet meer anders dan grinnikend bl� ven k� ken”
Theaterkrant ****

DI 26 NOV | 20.15 UUR

BROADWAYHIT KINKY BOOTS      
KOMT NAAR VELSEN!
De hitmusical Kinky Boots heeft een Nederlandse 
versie gekregen en wat voor een! De pers is laaiend 
enthousiast.

“Kinky Boots overtuigt, sprankelt, laat lachen en 
nadenken. Wat een show”
AD *****

“Flamboyante show raakt gevoelige snaar”
De Telegraaf ****

“Kinky Boots zet schouwburg in brand”
Het Parool

“Huiveringwekkende allure”
Dagblad van het Noorden ****

“Naidjim Severina is absolute ster in spetterende 
show”
Scènes ****

“Kleurr� ke feelgood-musical met pakkende hits”
Theaterkrant

DI 3 DEC
WO 4 DEC | 20.15 UUR
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In ‘t Mosterdzaadje
Van Bach tot Beltiukov en 
Tsjechische pianomuziek en poëzie

Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt 
in oud-katholieke H. Engelmunduskerk
IJmuiden - Op zondagmorgen 
24 november zal het Hoorns By-
zantijns Mannenkoor zingen tij-
dens de eucharistieviering in de 
oud-katholieke H. Engelmundus-
kerk aan de Koningin Wilhelmina-
kade in IJmuiden. De kerkdienst 
begint om 10.00 uur en iedereen 
is van harte welkom om de prach-
tige zang van het koor te komen 
beluisteren.
Het Hoorns Byzantijns Mannen-
koor (HBM) is eind 1985 opge-
richt. Vanaf het begin heeft het 

koor zich gepresenteerd als een 
niet kerkelijk gebonden koor dat 
zich ten doel stelt de Slavisch-By-
zantijnse gezangen zo authen-
tiek mogelijk te vertolken. De na-
druk ligt vooral op het liturgische 
repertoire van de Russisch-ortho-
doxe kerk.
Vanaf 1989 staat het koor onder 
de artistieke leiding van Grigo-
ri S. Sarolea. Onder zijn leiding is 
het repertoire verbreed. Naast de 
vierstemmige muziek van 19de 
-eeuwse componisten (Roman-

tiek), richt het HBM zich ook op de 
Russische monastieke stijl (zang 
uit de kloosters). Monodieën (één-
stemmige gezangen), alsmede 
twee- en driestemmige zettingen 
vanuit vooral de oorspronkelijke 
liturgische Russische zangtraditie 
staan inmiddels op het repertoire. 
Door het opnemen en uitvoeren 
van integrale liturgieën (zowel tij-
dens diensten als concerten) heeft 
het HBM een unieke positie ver-
kregen in de Nederlandse koorwe-
reld. (foto: aangeleverd)

Santpoort  - Vrijdag 22 novem-
ber om 20.00 uur geven Marina 
Romeyko (piano) en Dasha Belti-
ukova (dwars�uit) een concert in 
‘t Mosterdzaadje. Deze top musi-
ci brengen een programma van 
Bach tot Beltiukov. Uitgevoerd 
worden Bach, Mozart, Brahms, 
Enescu, Poulenc en Beltiukov. 
Dasha en Marina studeerden bei-
den in Minsk (Wit-Rusland). Ze be-
haalden hun Master respectieve-
lijk in Amsterdam en Wenen.  
Voor menig musicus gaat de regel 
op: Geen dan zonder Bach. In de 
Sonate die uitgevoerd wordt hoor 
je een dialoog tussen �uit en pia-
no. Vier contrastvolle delen soms 
zo virtuoos dat Bach lijkt te heb-
ben vergeten dat er ook adem ge-
haald moet worden. Van Enescu 
wordt het examenstuk uitgevoerd 
dat hij in 1908 voor het Parijse 
Conservatorium schreef. De be-
roemde �uitsonate van Poulenc 
neemt een prominente plaats in 
binnen het 20e-eeuwse �uitre-
pertoire. 
Piano solo twee prachtige stuk-
ken van Brahms. De Rhapsodie 
die de sfeer van een ballade op-
roept en Intermezzo opus 117, 
welk Brahms omschreef als een 
wiegelied van mijn smart. Tot slot 
de Pastorale (Nederlandse Pre-
mière) en een hartstochtelijke 
Tango van de Wit-Russische Ser-
gey Beltiukov, vader van Dasha. 

Tsjechische muziek en poëzie
Op zondag 24 november om 15.00 
uur in ‘t Mosterdzaadje wordt de 
nieuwe cd van de pianiste Ksenia 

Kouzmenko gepresenteerd. Gro-
te lof oogstte deze cd met daarop 
louter Tsjechische muziek. De titel 
“Fenetre sur le jardin”verwijst naar 
de lyrische pianocyclus van Bo-
huslav Martinu. Op het program-
ma staan verder werken van Josef 
Suk, Leoš Janáček, Jaroslav Kvapil 
en Miloslav Kabeláč. 
Tussen de muziekstukken draagt 
Servaas Jansen gedichten voor uit 
eigen werk. Poëzie en muziek die 
nauw op elkaar aansluiten. 
Jaroslav Kvapil is een vrijwel ver-
geten componist. Ksenia heeft 
hem uit de vergetelheid onttrok-
ken met haar opname van zijn 
prachtige cyclus “Door het dal 
van weemoed en verdriet”. Kor-
te stemmingsbeelden, psycholo-
gische miniaturen die vooral een 
blik in de innerlijke wereld van 
een mens geven.  De “Korte Stuk-

ken” van Miloslav Kabeláč zijn op 
verschillende momenten in zijn 
leven geschreven. Het eerste is 
van 1946, het laatste schreef hij 
in 1961. Het zijn een soort micro-
werelden. Met weinig middelen 
weet hij een hypnotiserende sfeer 
te scheppen. Beroemd is “Liefdes-
lied” van Josef Suk. En van Leoš 
Janáček wordt “In de Mist“ uitge-
voerd: muziek die je betovert en 
direct in je hart raakt.  
Ksenia Kouzmenko (Minsk, Wit-
Rusland) wordt internationaal 
geroemd om haar gevoelige en 
technisch indrukwekkende pia-
nospel. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook: www.mosterdzaadje.nl.

Kleuters op bezoek bij de brandweer
Velsen - Vrijdag 15 november zijn 
de kleuters van basisschool de 
Origon in IJmuiden op bezoek ge-
weest bij de brandweer. Daar zijn 
zij vriendelijk ontvangen door 
brandweerman Nick.
Op school hebben de kleuters  
een ontruimingsoefening ge-

had. De kinderen hebben het 
heel goed gedaan en waren snel 
buiten. Omdat er bij deze oefe-
ning geen echte brandweerauto 
kwam, zijn ze uitgenodigd om bij 
de kazerne de brandweerauto van 
binnen en van buiten te bekijken. 
Iedereen mocht even in de grote 

brandweerauto klimmen en zit-
ten en ook hebben ze de brand-
weerpakken klaar zien staan voor 
als er echt wat aan de hand is. Tot 
slot mochten ze op de foto met 
de brandweerauto en brandweer-
man Nick. De kinderen vonden 
het geweldig. (foto: aangeleverd)

Ksenia Kouzmenka en Servaas Jansen (foto: aangeleverd)

Vijf jaar Verhalen Verbinden
Velsen - Het is op 31 oktober pre-
cies vijf jaar geleden dat de Stich-
ting Verhalen Verbinden werd op-
gericht. Begonnen met het pro-
ject Beleef Oud-IJmuiden, is de 
stichting inmiddels vele boeken, 
wandelroutes, muziekvoorstel-
lingen en persoonlijke verhalen 
verder. De stichting breidde haar 
werkgebied uit naar de Stelling 
van Amsterdam, wandelroutes in 
de IJmond, molenaars in Noord-
Holland en binnenkort naar de 
polder het Geestmerambacht. 
De bestuursleden en betrokken 
schrijvers en projectleiders kij-
ken terug op een boeiende tijd en 
hebben vertrouwen in een toe-
komst waarin het vastleggen en 
behouden van ons cultuur-histo-
risch erfgoed steeds belangrijker 
wordt. 

In 2014 startten Marlenne Schrij-
ver en Agnes de Boer, samen met 
de Stichting Welzijn, het project 
Beleef Oud-IJmuiden bedoeld 
om de geschiedenis, identiteit en 
verhalen van de oude visserswijk 
te verzamelen, vast te leggen en 
door te geven. Dit zou gebeuren 
met verhalenbijeenkomsten, een 
boek, een wandelroute langs in-
formatieve borden door de wijk 
en foto-exposities. De Stichting 
Verhalen Verbinden werd opge-
richt om dit project te begeleiden 
als denktank en klankbord en om 
het project zorgvuldig �nancieel 
te begeleiden. 
De bestuursleden hebben elk 
hun eigen passie met verhalen en 

verbinden. Delia Hofman, voor-
zitter: ,,Als historicus sprak het 
idee om de geschiedenis vanuit 
de persoonlijke kant te benade-
ren me meteen aan. Ik woon bo-
vendien in IJmuiden en vond het 
een mooie kans het eerste pro-
ject toe te vertrouwen aan Agnes 
met haar kennis van levensverha-
len en projectleiding en Marlenne 
met haar wortels in de oude vis-
serswijk.” De �nanciën zijn in de 
betrouwbare handen van pen-
ningmeester Lex Bekker. Hij on-
dersteunde al diverse maatschap-
pelijk relevante stichtingen in Vel-
sen. Martijn Jansen, betrokken bij 
diverse restauratieprojecten van 
historisch erfgoed regelt als se-
cretaris de praktische zaken van 
de stichting. 
Na Oud-IJmuiden volgde een cul-
tureel en literaire ronde langs de 
Stelling van Amsterdam. ,,Agnes 
de Boer weet met drie fantasti-
sche boeken, muziekvoorstellin-
gen en een �lm, de persoonlijke 
verhalen over het leven en werk 

op de forten perfect neer te zet-
ten,” vertelt de voorzitter. ,,We wa-
ren zeer vereerd dat de Stichting 
Uitgeverij Noord-Holland de boe-
ken wilde uitgeven.” In alle drie 
de boeken wordt een deel van de 
Stelling behandeld. Het derde en 
laatste boek, Herauten op de Stel-
ling, is binnenkort te koop.
,,In Nederland zie je de belang-
stelling voor ons cultuur-histo-
risch erfgoed groeien,” zegt Lex 
Bekker. De Stichting kijkt dan ook 
optimistisch naar de toekomst. 
,,We hebben verschillende mooie 
projecten voor de geïnteresseer-
de lezer in petto,” vertelt Martijn. 
,,In opvolging van het molenboek 
Leven van de Wind werken we nu 
samen met de Uitgeverij Noord-
Holland aan een boek over de 
Noord-Hollandse Molenaars. En 
er vinden interviews plaats met 
een honderdtweejarige dame 
uit de voormalige polder Geest-
merambacht over het leven en 
werk van voor en tijdens de ruil-
verkaveling.”
De Stichting heeft dus nog vol-
doende mooie plannen.
Het boek Herauten op de Stelling 
is voor 24,95 te verkrijgen bij de 
boekhandel en via www.uitgeve-
rij-noord-holland.nl (bestellen@
uitgeverij-noord-holland.nl), ISBN 
978-94-92335-16-6.
Ook de boeken Beleef Oud-
IJmuiden, Leven op de Stelling 
(o.a. over de forten in IJmuiden, 
Spaarndam en Penningsveer) en 
Kraijenho� keert terug zijn bij Uit-
geverij Noord-Holland te koop.

Het bestuur van de Stichting Verhalen Verbinden met twee van de schrijvers/projectleiders. Van links naar rechts 
Martijn Jansen (secretaris), Lex Bekker (penningmeester), Marlenne Schrijver (schrijver), Agnes de Boer (schrij-
ver, projectleider) met haar nieuwste boek Herauten op de Stelling, Delia Hofman (voorzitter) (foto: aangele-
verd)

Wie helpt de Smikkeltuin?
Santpoort - Lege eierdozen zijn van harte welkom in De Smikkeltuin op het Spekkenwegje in Santpoort-
Noord. Zij verpakken er hun verse scharreleitjes in, die van maandag tot en met donderdag te koop zijn. 
De oplettende lezer kan ook de oproep op de kistenkast lezen: groenten zijn er ook te doneren. (foto: Ari-
ta Immerzeel)
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27 geslaagden bij afzwemfeest
IJmuiden - Vorige week heb-
ben 27 kinderen bij Watervrien-
den IJmuiden afgezwommen 
voor hun A-, B- of C-diploma. 
De sfeer was ontspannen en dat 
was te zien aan de kinderen. Zij 
zwommen op hun gemak en met 
mooie zwemslagen hun baantjes.
Tijdens het afzwemmen was 
er een gedelegeerde / rap-
porteur van de NRZ (Nationa-
le Raad Zwemveiligheid) aanwe-
zig die het afzwemmen als alge-

heel goed beoordeelde. Speci-
�ek noemde ze het mooie uit-
drijfmoment bij de rugslag. Ook 
de borstcrawl en rugcrawl waren 
van hoog niveau en de kinderen 
lieten goede duiken zien om door 
het gat te gaan.
In de kantine werden de kinderen 
en ouders nog even toegespro-
ken door de rapporteur waarom 
het in het kader van zwemveilig-
heid zo belangrijk is om na het A- 
of B-diploma door te gaan en het 

gehele zwem-ABC af te maken.

Geslaagd zijn:
A-diploma: Juweria, Shane, Maaz, 
Roha, Anna, Sakariya, Cheroney, 
Giovanni, Daan.
B-diploma: Kaithlynn, Brez, Roula, 
Djake, Kay, Sem, Luke, Hajar, Mo-
hamed, Abdirahman, Mads, Jos-
hua
C-diploma: Lizz, Sam, Sümeyye, 
Guus, Fiona, Isabelle. (foto: aan-
geleverd)

Plug In brengt avondvullende 
voorstelling van formaat
IJmuiden - Een nare, egocentri-
sche man, zijn lieve, maar on-
derdrukte echtgenote Layla en 
een groep mensen die beho-
ren tot de Orde van het Gespro-
ken Woord. Dat waren de voor-
naamste ingrediënten in de 
verhaallijn van ‘De verschrik-
kelijke huisman’, een stuk dat 
door muziektheatergroep Plug 
In afgelopen vrijdag, zater-
dag en zondag met veel succes 
werd uitgevoerd in de aula van 
het Technisch College Velsen.

Het verhaal, door regisseur Mar-
cel Woning zelf geschreven, 
speelt zich af in het jaar 1880. 
Na een verloren weddenschap 
ziet Roger Badluck geen ande-
re mogelijkheid dan zijn dochter 
uit te huwelijken aan de meedo-
genloze Edward McPhail. Hij ge-
bruikt haar vervolgens vooral als 
huishoudslaaf, maar om de fa-
milie niet te schande te zetten, 
blijft ze getrouwd met hem. Op 
zekere dag botst ze in de biblio-
theek tegen Franklin op en wordt 
per abuis haar dagboek vol ge-
heimen over haar slechte huwe-
lijk verwisseld met het magische 
boek van de Orde van het Ge-
sproken woord. Franklin leest bij 
terugkomst hoe verschrikkelijk 
Layla door haar man wordt be-
handeld en besluit om haar te 
gaan helpen. Daarvoor moet hij 
echter uit de Orde stappen, met 
als gevolg dat hij voor altijd zijn 

spraakvermogen zal verliezen. 
Een lange zoektocht begint en 
uiteindelijk vindt hij Layla. Intus-
sen hebben ook de andere leden 
van de Orde het dagboek ont-
dekt en via een kijkvenster kun-
nen ze in het leven van Layla kij-
ken. Ze besluiten om op afstand 
een handje te gaan helpen en Ed-
ward eens goed de les te lezen.

In het verhaal lopen werkelijk-
heid en fantasie door elkaar en 
elke scène is gekoppeld aan een 
bekend muziekstuk. Het is dan 
natuurlijk zaak om bijpassende 
muziek te vinden die ook nog 
eens goed door de leden van het 
amateurgezelschap kunnen wor-
den uitgevoerd. De leden van 
Plug In hebben zich met verve 
van deze taak gekweten en wis-
ten het publiek te raken met in-
drukwekkende uitvoeringen van 
onder meer ‘The Sound Of Silen-
ce’, ‘Englishman In New York’ en 
‘Cold As Ice’. Ook zanger/muzi-
kant Ruud Jansen, die geduren-
de het afgelopen jaar als muzi-
kaal leider samen met regisseur 
Marcel Woning de muziek selec-
teerde en met de groep repe-
teerde, is tegen het eind van de 
voorstelling nog even te horen in 
‘I Put A Spell On You’. Gedurende 
de hele voorstelling speelt hij bo-
vendien, samen met gitarist Paul 
Bakker, met wie hij al jaren sa-
menwerkt, alle muziek. ‘De ver-
schrikkelijke huisman’ is een knap 
in elkaar gezette productie die 
vanaf de eerste scène tot het al-
lerlaatste moment boeiend blijft 
en een verrassende ontknoping 
kent. Plug In laat zich hierin zien 
als een zeer veelzijdige theater-
groep, die goed in staat is om een 
avondvullende voorstelling van 
formaat neer te zetten. (tekst: Bos 
Media Services/foto: Kirsten van 
Zandvoort)

Uitreiking jaarbeker bij dressuur-
wedstrijd junioren Kennemergaarde

Santpoort - Zondag werd de 
dressuurwedstrijd voor de junio-
ren gehouden op manege Ken-
nemergaarde. De ruiters reden in 
de binnenbaan hun proeven voor 
de jury en vanuit de foyer konden 
trotse familie en vrienden alles 
goed volgen.
Aan het eind van de dag werd de 
uitslag bekend gemaakt: In de ru-
briek F4 ging de eerste prijs naar 
Amber de Groot op Tarenko met 
219 punten. De F5 werd gewon-
nen door Zarah Theeuwes op Ta-
renko met 215 punten en tweede 

werd Jolein Nelis op Zsa Zsa met 
214+ punten. In de F6 ging de 
eerste prijs naar Zina Laan op Lo-
verboy met 217 punten. De win-
naar van de F7 werd Alex Hurl op 
Vivaldi met 218 punten en op de 
tweede plaats eindigde Billie Ba-
beliowsky op Picasso met 214 
punten. Tot slot de rubriek F8-F10 
en deze had als winnaar Robin 
Meekel op Zinzi met 218 punten. 
Aan het eind van het jaar wordt 
er altijd een Jaarbeker uitgereikt! 
Deze gaat naar de ruiter met de 
hoogste resultaten, die tenminste 

4 wedstrijden gereden heeft en 
ook de laatste wedstrijd van het 
jaar meerijdt. De Jaarbeker voor 
de beste junior ruiter van 2019 
werd gewonnen door de 11-jari-
ge Dominiec Emmelot. 

Op de groepsfoto: Amber, Jolein, 
Robin, Zarah, Billie, Zina, Alex en 
Dominiec. Op de foto alleen: Do-
miniec Emmelot met de jaarbe-
ker. (foto’s: aangeleverd)

Telstar verliest van GA Eagles
Goede reeks komt ten einde

Velsen - Telstar heeft de serie van 
zes wedstrijden zonder nederlaag 
niet kunnen voortzetten. De eer-
ste fase domineert Telstar maar 
vergeet dit overwicht in doelpun-
ten uit te drukken. Langzaamaan 
neemt Go Ahead Eagles het initia-
tief over. Na rust wordt dit in doel-
punten uitgedrukt: 0-2. 

De wedstrijd begint met één mi-
nuut indrukwekkende stilte ter 
nagedachtenis aan de overleden 
oud-voorzitter, Jos de Waard. 
In de 6e minuut zoekt Telstar de 
aanval. Uiteindelijk komt Ilias 
Bronkhorst aan de bal. Hij schiet 
het leer het stadion uit. Vijf mi-
nuten later is Reda Kharchouch 
in de vijandelijke zestien niet 
van de bal te krijgen. Geen straf-
schop, zegt Van der Eijk. In de 

18e minuut zet Shayne Pattyna-
ma de bal voor. Marcus McGua-
ne schiet het leer in. Met een ge-
weldige redding voorkomt Hobie 
Verhulst de 1-0. Negen minuten 
verder zet Marcus McGuane de 
bal voor. Reda Kharchouch ont-
beert kopkracht om te scoren. Na 
het half uur wordt Go Ahead Ea-
gles wat sterker en krijgt de eer-
ste kans. Richard van der Venne 
wordt met een steekpass vrij ge-
zet. Zijn inzet eindigt net naast 
de paal. Drie minuten later wordt 
Martijn Berden diep gestuurd. De 
aanvaller schiet de bal in. Met een 
fantastische redding voorkomt 
Anthony Swolfs de gelijkmaker. 
Met nog vijf minuten tot het rust-
signaal zet Elso Brito de bal voor. 
De kopbal van Martijn Berden is 
krachteloos. De laatste kans van 

het eerste bedrijf is voor de thuis-
club. Uit een voorzet van Shayne 
Pattynama schiet Marcus McGua-
ne de bal over. 
Na rust is de thuisclub geen schim 
meer van de eerste helft. Het is 
dan niet verwonderlijk dat de 
bezoekers in de 51e minuut op 
voorsprong komen. Uit een hoek-
schop van Maël Corboz kopt El-
mo Lieftink raak: 0-1. Na deze 
openingstre�er krijgen Jenthe 
Mertens en Adrian Edqvist een 
kans. Zij hebben het vizier niet 
op scherp staan. Met nog twin-
tig minuten op de klok gebruikt 
Andries Jonker zijn twee laatste 
troeven. Zeven minuten eerder 
is Senne Lynen ingevallen. Nu ko-
men Rashaan Fernandes en Gly-
nor Plet het veld in. Na deze dub-
bele wissel blijft Go Ahead Eagles 
de bovenliggende partij. Kansen 
zijn er voor Antoine Rabillard en 
Jeroen Veldmate. In de vierde en 
laatste minuut van de extra speel-
tijd bepaalt Julius Bliek de eind-
stand op 0-2. (tekst: Marja Korbee, 
foto: 1963-pictures.nl)

Opstelling: 1. Anthony Swolfs, 
4. Charlie Gilmour, 6. Frank Kor-
pershoek, 9. Reda Kharchouch, 
11. Anthony Berenstein, 13. Ili-
as Bronkhorst (58e min. 8. Sen-
ne Lynen), 14. Marcus McGuane 
(70e min. 15. Rashaan Fernan-
des), 17. Sven van Doorm, 18. 
Benaissa Benamar, 21. Anass 
Najah en 25. Shayne Pattynama 
(70e min. 29. Glynor Plet). 

Druk weekeinde voor TVIJ-coach
Velserbroek - Milco Riepema, 
oud topsporter en inmiddels 
alweer jarenlang coach bij 
TVIJ had het druk afgelopen 
weekend. 

Zaterdagochtend al vroeg op 
weg naar Heerenveen om de 
sporters uit de 1e en 2e divi-
sie te begeleiden. Maar tevre-
den kan hij zeker zijn, want de 
sporters hebben het goed ge-
daan. 
Allereerst Dewi Soddeman, bij 
wie al vaak paniek en stress de 
overhand hadden gehad, was 
haar zenuwen deze keer he-
lemaal de baas. Goed gedaan, 
want leren van je fouten is 
enorm belangrijk! 
Ook Julia de Vries, die voor het 
eerst een dubbele salto met 
halve schroef in haar oefening 
liet zien, kan trots zijn op zich-
zelf. Weliswaar niet alles hele-
maal tot sprong 10 uitgespron-
gen, maar de stap naar de in-
ternationale wedstrijden ko-
mend voorjaar is hiermee ze-
ker gezet. 

Lieke van Vierzen wist haar 
grenzen wederom te verleg-
gen, door een nieuwe oefening 
met maar liefst DRIE dubbele 
salto’s te springen. De laatste 
springer van de zaterdag, Faith 
van den Brande heeft haar per-
soonlijk record met meer dan 
een heel punt verbeterd en liet 
zien dat ze zeker thuishoort in 
deze divisie.
Vervolgens op zondag was 

het nog net even wat span-
nender voor de ervaren trai-
ner van TVIJ. Want Joy van Ke-
ijzerswaard (foto) en Romana 
Schuring sprongen hun kwa-
lificatiewedstrijden voor het 
EK, dat in mei 2020 in Göte-
borg zal worden gehouden. 
Voor Joy een hele zware dob-
ber, omdat de puntenlimiet ver 
boven haar persoonlijk record 
ligt. Des te knapper haar pres-
tatie, ze bleef met een nieuw 
persoonlijk record van 88.500 
slechts een halve punt onder 
de gestelde limiet. 
Gelukkig is er in januari nog 
een kans en het EK ligt nu ze-
ker binnen handbereik. Roma-
na Schuring liet zien dat ze he-
lemaal klaar is voor het WK in 
Tokio over twee weken. Ze 
bracht als enige deelnemer bij 
de senioren al haar oefenin-
gen tot een goed einde, be-
nutte beide kwalificatiekansen 
en heeft, met nog één kwalifi-
catiewedstrijd te gaan, al twee 
keer voldaan aan punteneis. 
(foto: aangeleverd) WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142, 1970 AC IJmuiden

Colofon Tel: 0255-548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

VACATURE TOP 5 NOVEMBER
Koken voor ouderen in Wijkcentrum de Stek vac.nr:1923
Gezamenlijk kook je een drie gangen menu. Om 9.00 uur starten wij 
sluiten af met een drankje, rond 14.00 uur bent u klaar.

Vrijwilligers voor leuke activiteiten met bewoners kleinschalige 
woonvorm in Velserbroek    vac.nr: 1925
Onder de Panne zoekt vrijwilligers die extra activiteiten met de be-
woners willen doen bijv.: wandelen, �etsen, mee naar het theater.

Tuin hobbyist voor cliënt St de Waerden  vac.nr: 1921
Ben je hobby tuinier, 1 van onze cliënten verwelkomt je graag. Hij 
kan dat zelf niet, tuinieren, maar wil toch graag zijn tuin bijhouden.

Coördinatoren Keezmiddag in het Volkshuys  vac.nr: 1920
Voor een nieuw op te richten Keezmiddag ben ik op zoek naar twee 
of drie vrijwilligers die de activiteit willen coördineren. 

Gastheren en Gastvrouwen voor Stichting 4 het leven   
   vac.nr: 1888
Gastheren/Gastvrouwen halen degene die men begeleidt van huis 
op, bezoeken samen een voorstelling en brengen de mensen na af-
loop weer terug naar huis. 

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur, terecht bij:
Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142, 1970 AC IJmuiden
Tel: 0255-548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

32 17 oktober 2019

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Talententuin
Het Terras - De Talententuin is 
een nieuw initiatief dat wij in 
Dorpshuis het Terras willen ont-
wikkelen. Wat bedoelen we met 
talent? Er zijn veel mensen die 
iets heel goed kunnen maar hier 
niet beroepsmatig mee bezig 
zijn. Talent kan van alles zijn; ha-

ren knippen, nagels lakken, epi-
leren, koken, schilderen, iets re-
pareren of muziek maken, noem 
maar op. Belangrijk is dat je het 
leuk vindt om je talent met ande-
re mensen te delen. 
In het komende jaar willen we 1x 
per 2 maanden op zaterdagmid-

dag een talentenmiddag houden, 
zoals Beauty & Wellness, Repair-
café, Rommel & Ruilmarkt en Mu-
ziek & Eten uit het Verre Oosten. 
Heb jij een talent wat hierbij past 
meld je dan bij Janneke Cluistra 
023-3031228 of via: cluistra@wel-
zijnvelsen.nl

De Stek - Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord is 1 x per maand op zaterdag open van 20.00 t/m 01.00 uur 
voor alle jongeren uit de buurt. Ben je tussen de 15 en 22 jaar dan ben je van harte welkom. De eerst vol-
gende is zaterdag 23 november. Voor vragen kun je contact opnemen met Lars Steeneken: steeneken@
welzijnvelsen.nl of 06-28455673.

Jongereninloop

De Brulboei - Buurthuis de Brul-
boei heeft op donderdagavond 
28 november aandacht voor de 
buren. De Meyer Werft in Papen-
burg (Duitsland) is legendarisch 
en wereldwijd bekend. 
Daar, een �ink eind stroomop-
waarts de Ems, werd in 18 maan-
den tijd een van ‘s werelds groot-
ste cruiseschepen, de ‘Norwe-
gian Breakaway’, aan elkaar ‘ge-

meubeld’. We volgen de bouw 
van het lassen van de eerste pla-
ten staal tot en met de proef-
vaart. Na de pauze en de verlo-
ting gaan we verder met deel 2 
van het wel en wee van de Schot-
se vissers. 
De eerste �lm begint om 20.00 
uur en kaarten à 3,00 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal. Meer 
weten? Bel 0255-510652

IJmuiden wat vertel 
je me nou....

De Stek - Het ZondagMiddagPo-
dium laat u zondag 24 novem-
ber genieten van een optreden 
van de Deltasingers, in Wijkcen-
trum De Stek, Heirweg 2, Velsen-
Noord. Het enthousiaste koor, 
dat het levenslied een warm hart 
toedraagt. Het wordt een mid-
dag met heerlijke meezingers, 
luister- en vissersliedjes met een 
lach en een traan. Het optreden 
begint om 14.00 uur en vanaf 
13.30 uur is de zaal open. Kaar-
ten à 5,00 euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij alle Zo-
MiPo-locaties en zondag aan de 
zaal.

Deltasingers

Nederlands zingen
De Stek - Maandag 18 november 
start de nieuwe activiteit ‘Zing 
Nederlands met me’. Zangdocen-
te Monique laat ouderen en an-
derstaligen samen Nederland-
se liedjes zingen, want zingen is 
gezond en zo leer je makkelijk 
de Nederlandse taal. Liedjes van 
vroeger zullen voor de ouderen 
een feest van herkenning geven, 
maar er zullen ook moderne be-
kende liedjes gezongen worden.  
‘Zing Nederlands met me’ wordt 
ge�nancierd vanuit Gids (Gezond 

in de Stad) van de Gemeente Vel-
sen, waardoor het mogelijk is om 
dit gratis aan te bieden. Opbouw-
werkers Lydia Moreira en Judith 
de Ruyter van Stichting Welzijn 
Velsen, hebben de mogelijkhe-
den van het Gidsproject direct 
aangegrepen om dit initiatief in 
Velsen-Noord te organiseren. 
Meedoen? Iedere maandag van 
9.30 tot 11.00 uur in Wijkcentrum 
de Stek in Velsen-Noord. Meer 
weten? Bel: 0251-226445 (Lydia 
Moreira en Judith de Ruyter)

Het Terras - Elke derde vrij-
dag van de maand is er Dis-
co Superstars in het Jongeren-
Terras in Dorpshuis het Terras 
in Santpoort-Noord. De disco 
zorg altijd voor veel plezier  met 
maandelijks tussen de 30 en 50 
bezoekers. De disco is dit jaar 
bedoeld voor leerlingen van 
groep 8 uit Santpoort en Drie-
huis en voor de bezoekers van 
vorig seizoen. DJ Wouter,  Harm 
en DJ Dirk draaien ook dit jaar 
weer de nieuwste muziek. Su-
perstars wordt gehouden in het 
JongerenTerras aan de Dink-
grevelaan. De deuren openen 
om half 8, om 10 uur is de dis-
co weer afgelopen. Consump-
ties zijn te koop aan de bar, zo-
wel fris als chips en repen. De 
entree is 1,50 euro. De eerst-
komende disco is op vrijdag 
20 december 2019 (Kerstgala). 
Voor vragen kunt u contact op-
nemen met Alexander van de 
Pieterman 06-22921816, vande-
pieterman@welzijnvelsen.nl

Disco 
Superstars

De Stek - Iedere donderdag is er 
Crea keuken in Wijkcentrum de 
Stek in Velsen-Noord. Dit is een 
kookgroep voor kinderen uit 
groep 5 t/m 8. Mary Ann, de en-
thousiaste kookvrijwilliger leert 
de kinderen de heerlijkste ge-
rechten te maken, de ene week 
wordt er wat lekkers gebakken 
de andere keer wordt er heer-
lijk gekookt. En natuurlijk mo-
gen de deelnemers het lek-
kers mee naar huis nemen zo-
dat thuis iedereen van het  ge-
recht kan proeven. Kosten voor 
een blok van vijf lessen is 20,00 
euro en is iedere donderdag van 
15.00 tot 17.00 uur. Voor infor-
matie kunt u contact opnemen 
met wijkcentrum de Stek. Tele-
foon: 0251-226445

Kinderkoken

Kerstmarkt in De Schulpen
Dinsdagmiddag 12 december 
van 13.30 tot 16.00 uur organise-
ren De Schulpenstroom, De 2de 
Kans en de Protestantse gemeen-
schap een gezellige kerstmarkt 
in De Schulpen in Velsen-Noord. 
De kerstmarkt is in de hal van De 
Schulpen aan de Wijkerstraatweg 

in Velsen-Noord. Toegang voor de 
kerstmarkt is gratis, particulieren 
kunnen een kraampje/tafel reser-
veren voor 7,50 euro. Behalve een 
kraampjesmarkt is er nog meer te 
beleven, zoals: Kerst-Rad van For-
tuin, puzzelruilbeurs, kerstver-
haal door kerstvrouwtje en een 

optreden van het Schulpenkoor. 
Tot slot nog een oproep aan taar-
tenbakkers: schenkt u een heer-
lijke taart, met de opbrengst van 
de verkoop kunnen we iets leuks 
voor de ouderen organiseren. 
Meer weten/een kraampje reser-
veren? Bel: 0251- 226445

Workshops Leren 
omgaan met uw pc
De Brulboei - Bij voldoende deel-
nemers begint de serie work-
shops Leren omgaan met de pc in 
Buurthuis de Brulboei. U leert in 
acht lessen o.a. de basale begin-
selen, het beheer van bestanden, 

gebruik van sneltoetsen, het ge-
bruik van internet, de mailfunc-
tie met de bijlagen en ook de vei-
ligheid.
In de eerste les kunt u aangeven 
waarover u meer uitleg wilt of te-

gen welk probleem u aanloopt. 
De lessen zijn op donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.30 uur en de 
totale kosten bedragen 40,00 eu-
ro.  
Meer weten? Bel 0255-510652.

Wandelen in de Winter
Het Terras - Veel mensen zullen 
denken; mij niet gezien, ik blijf 
liever thuis bij de warme kachel. 
Toch is het belangrijk om ook in 
de winter in beweging te blij-
ven en vooral van buitenlucht/
licht te pro�teren. Het houdt je 
�t en gezond. Op maandagoch-

tend wandelt een groepje men-
sen van 10.00 tot 10.45 uur van-
af Dorpshuis het Terras door het 
Burgemeester Rijkenspark. Een 
wandeling in rustig tempo waar-
na ze met elkaar ko�e/thee drin-
ken. 
De activiteit is gratis, ko�e of 

thee voor eigen rekening. De 
wandeling gaat altijd door ten-
zij het plenst. Een beetje regen 
of kou kan men zich op kleden. 
U hoeft zich niet van tevoren 
aan te melden maar kom op tijd, 
vertrek is om 10.00 uur precies. 
Meer info: 023- 3031228.
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Heel MO17 van RKVV 
Velsen in het nieuw
Driehuis - Het meisjes- en vrou-
wenvoetbal is de afgelopen ja-
ren �ink in ontwikkeling. Bij RKVV 
Velsen ondervinden ze ook een 
groei in het aantal voetballen-
de meiden. Voor het eerst heb-
ben ze te maken met twee teams 
in één leeftijdscategorie: MO17-
1 (zie hierboven) en de MO17-2 
(onder).  
Het zijn twee enthousiaste teams 
met een evenzo enthousiaste 
trainersgroep. De trainers zorgen 

niet alleen voor een gedreven be-
geleiding van de meiden in tech-
nisch en motiverend opzicht, zij 
hebben zelfs voor de MO17-2 de 
nieuwe tenues gesponsord. Ook 
de MO17-1 is helemaal in het 
nieuw gestoken. 

Natuurlijk zijn meiden, die graag 
willen gaan voetballen, van har-
te welkom om in het mooie geel-
blauw aan te treden bij Velsen! 
(foto’s: aangeleverd)

DCIJ-nieuws
Jens Mischke pakt eerste 
prijs van het seizoen
Velsen - Bij de jeugdafdeling 
van Damclub IJmuiden (DCIJ) 
zijn sinds afgelopen seizoen vier 
competities in het leven geroe-
pen: een onderlinge competitie 
vanaf de seizoenstart tot en met 
het schooldamtoernooi, een pas-
poortcompetitie waarbij de top-
scorers van het schooldamtoer-
nooi instromen, een derde com-
petitie voor degenen die na de 
paspoortcompetitie overblijven 
en een Champions League voor 
de winnaars van de winnaars van 
de verschillende competities. 
Afgelopen vrijdag werd de laatste 
ronde van de onderlinge compe-
titie gespeeld. Clubkampioen 
Jens Mischke (rechts op foto) en 
Martijn Schoenmaker (links) stre-
den ditmaal om de eerste plaats. 
Daarbij had Mischke het voor-
deel dat Schoenmaker een aan-
tal clubavonden gemist had. Bij 
het ingaan van de laatste ron-
de was Mischke gezien zijn voor-
sprong van vier punten al niet 
meer in te halen. In hun onderlin-
ge tre�en wist Schoenmaker wel 
nog zijn sportieve gram te halen 
door overtuigend van Mischke 
te winnen en daarmee de twee-
de plaats veilig te stellen. Moritz 
Woestenburg moest hierdoor ge-
noegen nemen met een derde 
plaats. Hij won van Sake Pippel, 
die van de vierde naar de vijfde 
plaats zakte. Nieuwkomer Storm 
van den Berg wist dankzij een re-

mise tegen Renée Bal in extremis 
de vierde plaats te pakken. 
Bij de senioren lieten koplopers 
Martin van Dijk en Krijn ter Braake 
geen steken vallen. Van Dijk zag 
zijn opsluiting tegen nummer 
drie Wim Winter mislukken, maar 
wist wonder boven wonder nog 
te winnen. Krijn ter Braake straf-
te de gewaagde aanval van Jan-
Maarten Koorn af.  Jack van Buu-
ren won bij zijn rentree al in de 
opening van Cees van Duijvenbo-
de, die een combinatie naar dam 
over het hoofd zag. Nicole Schou-
ten had een dijk van een stand te-
gen Bram van Bakel, maar kon na 
een foutief o�er een doorbraak 
niet meer voorkomen. Haar zus 
Jacqueline won wel. In een dun-
ne stand strafte ze het passieve 
spel van Cees van der Vlis af. (fo-
to: aangeleverd)

Akrides wint topper 
van Amsterdam
Velsen - Het heilige parket van 
Sporthal IJmuiden-Oost was af-
gelopen zaterdagavond het de-
cor voor de topper in de NBB Eer-
ste Divisie Noord tussen ranglijst-
aanvoerder Akrides en Basketbal 
Vereniging Amsterdam dat voor-
afgaand aan de wedstrijd derde 
op de ranglijst stond. In een uiter-
mate spannende attractieve wed-
strijd met hoge intensiteit won 
Akrides uiteindelijk enigszins ge-
�atteerd met 75-60. En het was al 
weer de zevende overwinning op 
rij voor het team van coach Mark 
Hooiveld nadat Akrides het sei-
zoen begonnen was met een ne-
derlaag. 
De heren van Velser Basketbal 
Club Akrides (7-1) hebben net 
als Onze Gezellen Haarlem (6-
1) slechts één keer verloren. De 
concurrenten ZAC Zwolle (5-3), 
Celeritas Donar Groningen (5-
3), BV Amsterdam (4-3) en SBU 
Utrecht (3-3) hebben inmiddels 
allemaal drie nederlagen op hun 
naam staan. Akrides zal bij de eer-
ste twee moeten eindigen om na 
het reguliere seizoen met de eer-
ste twee teams uit de NBB Eer-
ste Divisie Zuid te mogen deelne-
men aan The Final Four en daar-
in te strijden om het Kampioen-
schap. Zowel Akrides als Amster-
dam kwamen in het openings-
kwart moeilijk tot scoren en het 

eerste kwart werd afgesloten 
met een stand van 12-6. Hoe an-
ders was het tweede kwart dat 
met 25-31 gewonnen werd door 
Amsterdam waardoor er met rust 
een stand van 37-37 op het score-
bord stond. 
Ook na de pauze in het derde en 
afsluitende vierde kwart bleef 
het spannend maar Amsterdam 
kwam nooit aan de goede kant 
van de score en Akrides won uit-
eindelijk dus met 75-60. Akrides-
ser Jaap Zonjee werd met 16 pun-
ten topscorer van de wedstrijd 
en zijn teamgenoot Jeremy So-
dusta scoorde 13 punten. Frank 
de Pagter en Bas Rozendaal kwa-
men voor Akrides tot respectieve-
lijk 15 en 11 rebounds. Bij Amster-
dam had center Matthias Runs 
met 13 punten en 10 rebounds 
een double-double en waren 
Renze Royé (14) en Abdrahim Ra-
chati (10) de andere spelers in de 
dubbele cijfers. 

Komend weekend staat op zater-
dagavond voor de heren van Vel-
ser Basketbal Club Akrides de dis-
trictsderby tegen Basketbal Ver-
eniging Hoofddorp op het pro-
gramma. De wedstrijd in Sport-
Complex Koning Willem-Alexan-
der zal om 20.00 uur beginnen. 
(Archibald Akerboom, foto: Erik 
Schlatmann)

Boek over korenmolen 
De Zandhaas verschenen

Een cultuurhistorisch monu-
ment van grote waarde, om bij-
zonder trots op te zijn. Zo ty-
peerde burgemeester Frank 
Dales korenmolen De Zandhaas 
tijdens de bijeenkomst. Dales 
mocht het eerste exemplaar 
van het boek in ontvangst ne-
men en sprak lovend over het 
werk van de vele vrijwilligers 
die de molen draaiend houden 
en diverse activiteiten organi-
seren. ,,De molen wordt echt 
gedragen door de gemeen-
schap’’, concludeerde hij. ,,Re-
gelmatig word ik door toeris-
ten aangeklampt, ze vragen me 
dan waar die molen is. En mijn 
oudste dochter is met haar klas 
de molen in geweest’’’, vertelde 
Dales. Eigenlijk was het de be-
doeling geweest dat wethou-
der Jeroen Verwoort vanuit zijn 
portefeuille kunst en cultuur 
het eerste exemplaar van het 
boek zou ontvangen, maar hij 
had voor deze avond twee be-
langrijke vergaderingen in de 
agenda staan. Dales, die als zijn 
plaatsvervanger optrad, ver-
telde dat het verzoek van be-
stuursvoorzitter Dick van der 
Lubbe om een financiële bijdra-
ge te leveren voor de realisatie 
van het boek, tot enige discus-
sie heeft geleid in het college. 
Uiteindelijk is de naam van de 
gemeente Velsen toch op de 
lijst van zeventien sponsors ge-
komen. Vertegenwoordigers 
van deze sponsors ontvingen 
na de boekpresentatie een tas 
met een aantal exemplaren van 
het luxe uitgevoerde boek, te-
zamen met twee flesjes ‘boek-
bier’, speciaal voor deze gele-
genheid gebrouwen bij bier-
brouwerij Molenduyn.

Auteur Siebe Rolle was van-
af 1975 de eerste gemeente-
archivaris van Velsen. Hij start-
te met de opbouw van het ge-
meentelijk archief en werd, na 
een gemeentelijke reorganisa-
tie, in 1988 benoemd tot direc-
teur van de Dienst Gemeente-
archief. In de loop der jaren pu-
bliceerde hij diverse boeken, 
waaronder ‘Kroniek van Drie-

huis’, ‘Aantekeningen bij Vel-
sens vroege verleden’ en ‘Vel-
sen-IJmuiden, onvergetelijke 
beelden 1935-1985’. In totaal 
werkte hij aan ongeveer twin-
tig publicaties, soms alleen en 
soms samen met anderen. Voor 
het boek over korenmolen De 
Zandhaas kon hij deels putten 
uit eigen ervaringen, Rolle is al 
sinds 1991 bestuurslid van de 
stichting die de molen beheert. 
Voor deze functie werd hij des-
tijds door molenaar Jos Kors 
benaderd. ,,Jos werkte destijds 
voor de uitgever waarmee ik sa-
menwerkte’’, legt hij uit. In het 
boek over De Zandhaas gaat hij 
terug naar de oudste geschie-
denis van de mensheid in Ne-
derland. In het eerste deel van 
de publicatie legt hij uit hoe 
het malen van graan werd uit-
gevonden en hoe dit uiteinde-
lijk ook leidde tot de bouw van 
deze molen. In het tweede deel 
wordt verder ingegaan op de 
bestaansgeschiedenis van de 
Santpoortse molen, waarin on-
der meer termen als ‘windrecht’ 
en ‘molendwang’ verklaard 
worden. De huidige naam van 
de molen wordt volgens de au-
teur voor het eerst in 1724 ge-
bruikt, de molen zelf stond er 
toen al een aantal jaren.

Verder gaat Siebe Rolle in het 
boek uitgebreid in op de ver-
schillende eigenaren die de 
molen heeft gekend, de bouw-
technische aanpassingen die 
werden verricht, de vele activi-
teiten die er hebben plaatsge-
vonden en de monumenten-
status die het bouwwerk uit-
eindelijk kreeg. In het boek zijn 
prachtige foto’s, diverse bouw-
tekeningen en allerlei kranten-
knipsels te vinden. Een schat 
aan informatie, bijeengebracht 
op overzichtelijke wijze, ver-
schaft de lezer een goed beeld 
van de bestaansgeschiedenis 
van deze bijzondere korenmo-
len. Het boek is verkrijgbaar bij 
de molen zelf, maar ligt ook in 
de boekhandels in Velsen en 
Haarlem. (tekst/foto: Bos Media 
Services)

Santpoort - Tijdens een feestelijke bijeenkomst voor bestuursle-
den, vrijwilligers, sponsors en genodigden, heeft Stichting Ko-
renmolen De Zandhaas vorige week het boek ‘De Santpoortse Ko-
renmolen’ gepresenteerd. Het ruim tweehonderd pagina’s tellen-
de boek is geschreven door Siebe Rolle, bestuurslid van de stich-
ting en auteur van diverse boeken over speci�eke locaties of ge-
beurtenissen in Velsen en omstreken.

Sinterklaasloop Suomi
Santpoort - Zondag 1 december 
kan jong en oud weer meedoen 
met de Run2Day Sinterklaasloop 
in Santpoort-Noord. Ga voor een 
uitdagende 10 kilometer, een 
snelle 5 kilometer of ren samen 
met je sportieve kind de 1,2 ki-
lometer. Na a�oop ligt voor elke 
deelnemer een overheerlijke ver-
rassing klaar. De Run2Day Sinter-
klaasloop is een echt hardloop-
feest voor het hele gezin. Samen 
met de Pieten zingen en dansen 
de kinderen zich warm. De aller-
jongsten rennen met papa of ma-
ma aan de hand over de �nish. 
Deze 1,2 kilometer jeugdloop 
start om 10.45 uur en gaat over 
en rond de baan van AV Suomi. 

Daarna klinkt om 11 uur het start-
schot van de 5 en 10 kilome-
ter Run2Day Sinterklaasloop. De 
start is vanaf de baan van AV Suo-
mi en het parcours loopt langs de 
rand van de Kennemerduinen. De 
10 kilometer heeft een sportie-
ve uitdaging over de Bergweg in 
Bloemendaal. Je krijgt een start-
nummer met elektronische uit-
slag. De voorinschrijving eindigt 
op 28 november. Na-inschrijven 
doe je op de dag zelf in het club-
huis van AV Suomi, vanaf 09.45 
uur tot maximaal 15 minuten van 
te voren .
Voor meer informatie kijk op 
www.avsuomi.nl. (foto: aangele-
verd)

Themabijeenkomst 
Digisterker in de bieb
Velsen - De nieuwe donor-
wet gaat in op 1 juli 2020. Alle 
volwassenen moeten  dan re-
gisteren in het donorregister 
wat ze met hun organen wil-
len doen na hun overlijden. On-
langs bleek uit onderzoek dat 
meer dan de helft van de Ne-
derlanders dit (nog) niet heeft 
gedaan.
Het registeren kan via een for-
mulier, maar het kan ook online 
worden ingevuld met behulp 
van de DigiD. Dit gaat sneller. 
Maar niet iedereen is digitaal 
vaardig genoeg om dit te kun-
nen. Daarom organiseert Bibli-
otheek Velsen een themabij-
eenkomst om uitleg te geven 
over het online invullen van het 
donorregister.

Zorgverzekering
Het einde van het jaar is in zicht. 
Dé tijd om te kijken of de zorg-
verzekering nog passend is. Dit 
kan ook online. Maar hoe bekijk 
je je polis? Hoe wijzig je je zorg-
verzekering online of hoe stap 
je over naar een andere zorg-

verzekeraar via de computer? 
Tijdens de bijeenkomst wordt 
ook hier uitleg over gegeven.
De bijeenkomst is op donder-
dag 28 november van 10.00 uur 
tot 12.00 uur in de bibliotheek 
in IJmuiden. Deelnemers kun-
nen zich aanmelden via info@
bibliotheekvelsen.nl, bij één 
van de servicebalies of door te 
bellen met het telefoonnum-
mer 0255-525 353. Deelnemers 
hebben wel een werkende Di-
giD nodig om de bijeenkomst 
goed te kunnen volgen. (af-
beelding: aangeleverd)

Verkoop van handwerken
IJmuiden - Dinsdagmorgen 26 
november van 10.00 tot 13.00 
uur worden door de bewoners 
gemaakte handwerken ver-
kocht in zorgcentrum de Moer-

berg aan de Zuiderkruisstraat in 
IJmuiden.
Iedereen is van harte welkom. 
Meer informatie is te krijgen op 
0255-530214.
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IJmuiden - Havenbedrijf Amster-
dam vervangt de lichterinstallatie 
in het Buitenspuikanaal. De nieu-
we lichterinstallatie in IJmuiden 
zorgt ervoor dat straks grotere 
zeeschepen kunnen worden ge-
licht door drijvende kranen.
Het vervangen van de lichterin-
stallatie wordt uitgevoerd door 
aannemer De Klerk Waterbouw. 
Zij mogen een uniek stuk werk 
uitvoeren door 8 buispalen te 
plaatsen variërend in diame-
ter van 2,5 tot 3,5 meter met een 
lengte van 48 meter. De oude in-
stallatie wordt verwijderd. 
Maandag is de uitvoering van de 
klus gestart. De lichterinstallatie 
wordt 3 weken buiten gebruik ge-
steld maar de haven blijft verder 
volledig operationeel. De werk-
zaamheden worden volledig van-
af het water uitgevoerd. Hiervoor 
heeft de aannemer ongeveer 10 
werkschepen en pontons in kor-
te tijd laten aanvoeren zodat de 
nieuwe lichterinstallatie nog voor 
de kerstvakantie in gebruik kan 
worden genomen. (foto: aange-
leverd)

Nieuwe lichterinstallatie voor grotere zeeschepen
Unieke klus in Buitenspuikanaal

Informatie over wonen
en zorg gekoppeld
Regio - In welke wijken is het per-
centage bewoners met een ver-
minderde mobiliteit hoger dan 
gemiddeld?
In de monitor ‘Wonen en Zorg op 
de Kaart’ wordt dit inzichtelijk ge-
maakt. In deze monitor worden 
verschillende gegevens aan el-
kaar gekoppeld en wordt door 
middel van een plattegrond bij-
voorbeeld duidelijk waar de ver-
wachte vraag naar huishoudelij-

ke hulp het grootst is, wat het ge-
middelde inkomen in een woon-
wijk is en in hoeverre men ge-
bruik maakt van voorzieningen in 
het kader van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO). 
De gegevens zijn op wijkniveau 
te raadplegen, maar kunnen niet 
tot een speci�ek adres worden 
herleid. De monitor is in samen-
werking met de regiogemeenten, 
woningcorporaties en zorg- en 

welzijnspartijen ontwikkeld en 
vormt een belangrijk instrument 
voor de woon- en zorgprofessio-
nals in de regio. 
De provincie Noord-Holland 
heeft voor deze doorontwikke-
ling subsidie beschikbaar ge-
steld vanuit het Regionaal Actie-
programma Wonen (het Woon-
fonds). De gegevens zijn op ht-
tps://wonenenzorgopdekaart.nl 
te vinden.

Primeur voor leerlingen uit groep 8:
Move Mates aan de slag bij De Toermalijn
Driehuis - Leerlingen uit groep 
8 van basisschool De Toerma-
lijn hebben een primeur voor 
de gemeente Velsen. Als eer-
sten hebben zij het certi�caat 
behaald om als Move Mates ac-
tief te zijn op het schoolplein. 
Een Move Mate brengt de kin-
deren uit de kleuterklassen en 
de groepen 3 en 4 tijdens de 
pauzes op het schoolplein in 
beweging met een gevarieerd 
spelaanbod.

Buurtsportcoach Bianca van Gel-
dorp is vanaf de zomervakantie 
bezig geweest met het klaarsto-
men van de leerlingen voor de-
ze nieuwe taak. Na een eerste 
introductieles werd de belang-
stelling geïnventariseerd en die 
bleek groot te zijn. Zo groot zelfs, 
dat het geplande aantal groepen 
moest worden verdubbeld om 
aan de vraag te kunnen voldoen. 
Bianca: ,,Het idee was om dit pro-
ject uit te voeren met twaalf leer-
lingen uit groep 7 en twaalf leer-
lingen uit groep 8, maar toen we 
met groep 8 begonnen, bleek dat 
bijna iedereen zich wilde opge-
ven.’’ Het werden uiteindelijk 23 
leerlingen die afgelopen dinsdag 
hun certi�caat in handen kregen. 
Tijdens de praktijklessen, die hier-
aan vooraf gingen, leerden ze on-
der meer hoe ze leiding moe-
ten geven aan een groep, hoe ze 
moeten omgaan met ruzies en 
hoe ze een spel kunnen aanpas-
sen als daartoe de noodzaak be-
staat.

Behalve deze lessen kregen de 
kinderen ook een stage op het 
schoolplein, waar ze onder lei-
ding van Bianca het geleer-
de in de praktijk mochten bren-

gen. Trots namen de 23 leerlin-
gen dinsdagochtend hun certi�-
caat in ontvangst. ,,Mag je dat nu 
op alle scholen doen?’’, wilde een 
leerling weten. Helaas voor haar 
is dat niet mogelijk, ze mag haar 
taak als Move Mate uitsluitend 
bij De Toermalijn uitvoeren. ,,We 
hebben er eigenlijk maar heel 
kort iets aan’’, merkte een ande-
re leerling enigszins teleurgesteld 
op, zich bese�end dat dit voor 
deze groep het laatste jaar van 
het basisonderwijs is. Binnenkort 
gaat Bianca met de leerlingen uit 
groep 7 hetzelfde traject doorlo-
pen. De nu gecerti�ceerde Mo-
ve Mates kunnen per direct aan 
de slag en vier van hen mochten 
direct na de uitreiking al begin-
nen met het verzorgen van spel-
len voor de kleuters. Die reageer-
den daar enthousiast op en wil-
den graag deelnemen.

Het project heeft veel voorde-
len. De jongste leerlingen van 

de school worden volop gesti-
muleerd om mee te doen met 
sportieve activiteiten, waardoor 
ze �ink in beweging komen. Te-
gelijkertijd leren de kinderen uit 
de bovenbouw op deze manier 
van alles over samenwerken, lei-
ding geven, organiseren en om-
gaan met con�icten. Bianca van 
Geldorp: ,,De Move Mates wer-
ken altijd in tweetallen, zo kan 
er bijvoorbeeld één als coach be-
zig zijn en één als scheidsrech-
ter.’’ Voor Sportsupport, de orga-
nisatie waarvoor Bianca werk-
zaam is, is het concept nieuw. Het 
enthousiasme van de leerlingen 
en de snelheid waarmee de eer-
ste groep de lesstof heeft opge-
pikt, verraste haar. Getooid in ge-
le hesjes met daarop de term Mo-
ve Mate vormen de leerlingen nu 
een extra ondersteuning voor 
de pleinwachten. Bij slecht weer 
wordt uitgeweken naar het gym-
nastieklokaal. (tekst/foto’s: Bos 
Media Services)

Teruglopend ledental en vertrekkende dirigent:
Doek valt morgen definitief voor 
Christelijke Oratorium Vereniging
Velsen - Ruim honderd jaar lang 
genoten velen van de uitvoe-
ringen die door de Christelijke 
Oratorium Vereniging IJmuiden 
(COV) werden verzorgd. Het koor, 
ooit opgericht als Christelijke 
Zangvereniging “Looft den Heer”, 
won vele prijzen en maakte con-
certreizen naar Duitsland, Zwit-
serland, Engeland en zelfs Cana-
da. Vorige maand nam het be-
stuur echter het zware besluit om 
het koor op te he�en.

Vier jaar geleden werd het 100-ja-
rig bestaan van COV IJmuiden 
nog groots gevierd. Het koor tel-
de op dat moment nog ongeveer 
tachtig leden, inmiddels zijn dat 
er nog maar vijftig. Penningmees-
ter Frans van Dijk: ,,Je ziet het in 

korenland wel vaker gebeuren, 
dat leden het na zo’n jubileum 
voor gezien houden. Maar als het 
aantal leden afneemt, wordt het 
allemaal veel moeilijker. We zin-
gen vrij grote werken, daar heb je 
echt wel een bepaalde hoeveel-
heid mensen voor nodig die kun-
nen zingen. Bovendien betekent 
minder leden ook minder geld.’’ 
Door COV IJmuiden werd jaarlijks 
de Matthäus Passion uitgevoerd, 
hiervoor kreeg het koor assisten-
tie van een zogenoemd project-
koor. ,,Als je dan ziet dat het aan-
tal projectleden groter is gewor-
den dan het aantal eigen leden, 
dan klopt er iets niet, vinden wij.’’ 
Het teruglopende ledental heeft 
deels te maken met natuurlijk 
verloop, de gemiddelde leeftijd 

van de koorleden ligt tamelijk 
hoog. Toen onlangs dirigent Piet 
Hulsbos aangaf na vijftien jaar 
te willen stoppen, heeft het be-
stuur besloten tot ophe�ng van 
het koor over te gaan. ,,Anders 
zouden we een nieuwe dirigent 
moeten zoeken voor een koor 
dat in kwantiteit en kwaliteit min-
der wordt en �nancieel op den 
duur dit karretje niet meer kan 
trekken’’, licht de penningmees-
ter toe. Hij vervolgt: ,,We kunnen 
nu nog een mooi concert geven 
en dan stoppen, we willen niet 
wachten tot het als een nacht-
kaars uit gaat.’’ Dat laatste concert 
vindt morgen om 20.00 uur plaats 
in de Nieuwe Kerk aan de Kanaal-
straat 250 in IJmuiden. (Bos Media 
Services)

Heftrucks in brand in bedrijfspand
IJmuiden - De brandweer is 
dinsdagmiddag in actie geko-
men nadat er brand was uit-
gebroken in een bedrijfspand 
in IJmuiden. Even voor half vijf 
kwam de melding binnen dat er 
in de loods van Van Slooten Vis 
aan de Vissershavenstraat brand 
zou woeden. Vanwege de hevi-
ge rookontwikkeling werd er al 
vrij snel opgeschaald naar mid-
delbrand.

In de loods bleek een elektri-
sche heftruck in de brand te zijn 
gevlogen. Door de hitte van de 
brand is een elektrische heftruck 
die ernaast stond geparkeerd 
ook in de brand gevlogen. De 
toegesnelde brandweer heeft 
het vuur geblust terwijl het be-
drijfspand werd ontruimd.

Een woordvoerster van de vei-
ligheidsregio Kennemerland laat 
weten dat er uit voorzorg een 

ambulance is gekomen maar dat 
er niemand gewond is geraakt. 
Er zal nu worden bekeken hoe 
het verder zal worden afgehan-
deld omdat het een elektrische 
heftruck betreft en of deze door 

de batterij eventueel opnieuw in 
de brand kan vliegen.

De straten rondom het pand zijn 
door de politie afgezet. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Strawberries verzuimt 
punten te pakken
Driehuis - Zondag stond voor de 
heren van Strawberries de lasti-
ge uitwedstrijd tegen Rijnvliet op 
het programma. De uiteindelijke 
uitslag en het verschil op de rang-
lijst tussen de twee teams verhul-
de de daadwerkelijke krachtsver-
houding op het veld enigszins. 
Toch wist Rijnvliet in het laatste 
kwart van de wedstrijd te pro�te-
ren van het alles-of-niets hockey 
van de heren uit Driehuis en won 
het met 6-2.
Strawberries begon de wedstrijd 
sterk door vanuit een duidelijke 
organisatie weinig kansen weg te 
geven aan de Utrechters en zo nu 
en dan zelf ook gevaarlijk te wor-

den. Na een lange scoop vanuit 
de achterhoede werd het goede 
en geduldige spel beloond door 
een doelpunt van spits Lucas Pe-
reboom die uit het niets oog in 
oog met de doelman stond en 
koelbloedig de 0-1 op het bord 
zette. Lang kon Strawberries niet 
van de voorsprong genieten toen 
Rijnvliet, de nummer drie van 
de ranglijst, via de achterlijn een 
aanval opzette die uiteindelijk 
voor een leeg doel bij de tweede 
paal werd ingetikt. Nog voor rust 
kregen de aardbeien opnieuw 
een klap te verwerken toen Rijn-
vliet zelfs de 2-1 wist te maken. 
Na rust begon Strawberries op-

nieuw scherp en wist Lucas Pere-
boom zijn tweede van de middag 
te maken. Uit de rebound van een 
rommelige strafcorner wist hij de 
2-2 binnen te prikken. Hetzelfde 
derde kwart pakte Rijnvliet toch 
weer de leiding waardoor een 
spannend vierde kwart in het ver-
schiet lag. Strawberries probeer-
de door vol druk te zetten de te-
genstander aan het wankelen te 
krijgen, dit lukte ook en monde 
uit in kansen. De scherpte voor 
het doel was er ditmaal echter 
niet en aan de andere kant viel de 
goal wel. Na de 4-2 was het ver-
zet van Strawberries gebroken en 
vielen ook de 5-2 en 6-2 nog. 

Wethouder naar congres in Spanje
Velsen - Wethouder Bram Diep-
straten reisde deze week af naar de 
Spaanse stad Barcelona, om daar 
een congres bij te wonen over slim-
me stedelijke verandering. Onder 
meer de rol van datagebruik op het 
gebied van duurzaamheid, afval-
verwerking, mobiliteit en klimaat-

adaptatie stond hier centraal. Diep-
straten bezocht het congres niet 
alleen als portefeuillehouder van 
de gemeente Velsen, maar ook als 
lid van de commissie Informatie-
samenleving van de VNG. Deelna-
me aan het congres biedt enerzijds 
een gelegenheid om het toepas-

sen van data binnen het stedelijke 
beheer en ontwikkeling te bevor-
deren, anderzijds stelt het Velsen in 
de gelegenheid om kennis, inspira-
tie en contacten op te doen, in het 
bijzonder binnen het Holland Pa-
viljoen van de Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland (RVO).
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Terugkomdag IC-patiënten 
in Spaarne Gasthuis
Regio - Voor patiënten die in 
2018 en 2019 opgenomen zijn 
geweest op de intensive care in 
Haarlem Zuid organiseert het 
Spaarne Gasthuis op vrijdag 22 
november een speciale ‘terug-
komdag’ in het ziekenhuis in 
Haarlem Zuid. 

Een verblijf op de intensive care is 
meestal onverwacht. De patiënt 
is er bovendien vaak ernstig aan 
toe. Dat heeft niet zelden �inke 
gevolgen voor het leven van de 
patiënt en naasten als hij weer 
thuis is.
IC verpleegkundige Corine War-
merdam: ,,Ondanks de goede 
zorg op de IC, kunnen mensen na 
hun ontslag klachten ontwikke-
len die zich dan later openbaren. 
Tijdens de terugkomdag kunnen 
we daar samen over praten. Een 
hele steun kan al zijn als je weet 
dat je niet de enige bent die met 
klachten tobt. Erkenning en her-

kenning. Zo’n terugkomdag is 
dan enorm waardevol.”

Het programma
Men heeft een afwisselend, deels 
interactief programma samenge-
steld. Hierin komen verschillende 
aspecten van een opname op de 
intensive care aan bod. Ook krijgt 
u gelegenheid om onder begelei-
ding een bezoek te brengen aan 
de intensive care. Er zijn zorgpro-
fessionals aanwezig die betrok-
ken zijn geweest bij uw behan-
deling en verzorging op de inten-
sive care afdeling.

Aanmelden
De inloop is vanaf 13.00 uur. Het 
programma duurt tot ongeveer 
16.30 uur. Heeft u vragen over de 
terugkomdag of wilt u zich aan-
melden? Bel naar de afdeling in-
tensive care via (023) 224 6015 of 
mail naar icterugkomdag@spaar-
negasthuis.nl.

‘Ontdek de Aarde’ met 
fotograaf Jan Vermeer
Regio - Fotogra�ecentrum ISOO 
ontvangt op maandag 25 novem-
ber om 20.00 uur niemand min-
der dan fotograaf Jan Vermeer 
om een lezing te geven met als 
thema ‘Ontdek de Aarde’. 
Tijdens zijn presentatie reizen de 
toehoorders comfortabel over de 
halve wereld. Unieke foto’s van 
bijzondere bestemmingen ko-
men tot leven tijdens het live ver-
slag door fotograaf Jan Vermeer. 
Wie weet waar Aldabra ligt en 
is Congo echt zo gevaarlijk!? Tij-
dens de reis door dit Afrikaan-
se land griste ineens een politie-
agent zijn camera uit zijn handen. 
Tijdens de lezing wordt duidelijk 
hoe dat a�oopt…… 

Jan Vermeer is ruim 25 jaar profes-
sioneel fotograaf. Hij deelt graag 
zijn kennis met anderen door het 
geven van lezingen, workshops 
en tijdens het begeleiden van fo-
toreizen. Jan bezocht ruim vijftig 
landen waaronder Nova Zembla, 
Spitsbergen, Antarctica, IJsland, 
Congo, Namibië, Rwanda en het 
bijzondere atol Aldabra. Van deze 

reizen zijn verschillende boeken 
verschenen: het gelauwerde Arc-
tic en Antarctica, Breaking Ice en 
Witte Wereld. Recent verscheen 
Witte Veluwe, hierin komt zijn 
passie voor zijn directe leefomge-
ving en winterse sferen bij elkaar. 

Zijn foto’s zijn veelvuldig be-
kroond in prestigieuze fotowed-
strijden zoals bij de BBC Wild-
life of the Year Contest. De boe-
ken Arctic en Antarctica behaal-
den de eerste prijs bij de Interna-
tional Photography Award. Hoe 
geweldig dit ook allemaal is, het 
belangrijkste voor Jan is en blijft 
om te laten zien hoe mooi de we-
reld, de natuur is. Of zoals hij het 
zelf verwoordt: ‘Ik wil bewonde-
ring en verwondering teweeg-
brengen’. Alleen op die manier is 
er een toekomst. Bezoek ook zijn 
website: www.janvermeer.nl
Kaarten à 10 euro zijn vooraf te 
reserveren via lezingen@isoo.nu. 
Aan de deur zijn de kosten 11 eu-
ro. Locatie: Centrum voor Foto-
gra�e ISOO, Stationsplein 46, Be-
verwijk. (foto: Jan Vermeer)

Duo-expositie Jos 
Slottje en Eveline Vos 
Regio - Jos Slottje en Eveline Vos 
exposeren van 14 novembe tot 
en met 1 december gezamen-
lijk in de Waag in Haarlem. Bei-
den bedreven in het maken van 
collages; ieder vanuit een ander 
perspectief.  Immer staat de mens 
centraal. In “New Dynamic Eroti-
ca” van Jos Slottje viert het thema 
erotiek de boventoon. Eveline Vos 
laat in haar werk vervreemdende 
en absurdistische trekjes zien. Zij 
bewerkt foto’s en past deze toe, 
bijvoorbeeld van vogels, waar-
door de mens vogelachtig wordt, 
of andersom.
Eveline Vos maakt in haar colla-
ges gebruik van acrylverf, olie-
krijt, stift, potlood.  Ook verwerkt 
zij subtiel textiel wat resulteert 
in bijzondere schaduw- en kleur-
e�ecten. Textiel en tekenen zijn 
onlosmakelijk met elkaar en met 
haar leven verweven. De combi-
natie met zelf bewerkt fotomate-
riaal zorgt voor bizarre en humo-
ristische resultaten. Haar inspira-
tie komt vooral voort uit de struc-
turen en voorstellingen van fo-
tomaterialen en haar eigen bele-

venissen en fantasieën. Door de 
mens (doorgaans de vrouw) in di-
verse hoedanigheden weer te ge-
ven wordt de aanschouwer op 
het verkeerde been gezet of aan-
genaam geprikkeld. Alles is mo-
gelijk en niets is wat het lijkt.
Jos Slottje put zijn inspiratie voor 
“New Dynamic Erotica” vooral uit 
zijn fantasieën en dromen. Zijn 
eigen seksualiteit speelt daarin 
een belangrijke rol. Zijn collages 
bevatten een gelaagdheid die 
uitnodigt er elke dag weer wat 
nieuws in te ontwaren. Het werk 
van Jos Slottje wordt in verschil-
lende fases opgebouwd.  Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van ou-
de landkaarten, historische kran-
ten, foto’s en tekeningen uit eigen 
archief. Deze bewerkt hij met eco-
line. In deze betoverende droom-
expositie laten de kunstenaars 
hun �jnzinnige fantasie de vrije 
loop en nodigen u uit uw gees-
tesoog te openen.  Kom kijken 
wat dat met u doet.  
Openingstijden van donder-
dag tot en met zondag: 13.00 tot 
17.00 uur. (foto’s: aangeleverd)

Time Square zoekt mannen
Regio - Musicalvereniging Time 
Square uit Uitgeest heeft in ok-
tober een groot succes geboekt 
met de musical ‘Jekyll&Hyde’. Bin-
nenkort zullen de repetities van 
start gaan voor alweer de volgen-
de productie: op 26 en 27 maart 
2021 zal de vereniging ‘Anatev-
ka’ opvoeren, ook wel bekend on-
der de naam ‘Fiddler on the Roof’. 
Ook dit optreden zal weer in het 
Kennemer Theater in Beverwijk 
plaatsvinden. 
Om ‘Anatevka’ net zo succesvol te 

maken als ‘Jekyll & Hyde’ is Time 
Square op zoek naar (jonge) man-
nen om in de musical een rol te 
vervullen. Iedereen is welkom op 
een open repetitie op maandag 
25 november, vanaf 19.30 uur in 
de Zwaan in Uitgeest (Middelweg 
5). Tijdens die repetitie zal er ook 
gelegenheid zijn om een stemau-
ditie te doen. 
Aanmelden via www.time-
square.nl/aanmelden/ of secreta-
ris.timesquare@gmail.com. (foto 
aangeleverd)

Heel veel jonge tong en 
schol, vissers verheugd
Regio - Deze zomer is er tijdens 
onderzoek naar de visbestanden 
geconstateerd dat er heel veel 
aanwas van jonge schol en tong 
is, een heel goed teken. In reac-
tie hierop zijn de wetenschappe-
lijke vangstadviezen voor deze 
twee soorten vandaag naar bo-
ven bijgesteld, waardoor vissers 
volgend jaar meer mogen vissen. 
Ook voor kabeljauw, schelvis en 
een aantal bestanden van Noor-
se kreeftjes zijn de vangstadvie-
zen aangepast. 
Onderzoek naar de staat van de 
belangrijke commerciële visbe-
standen wordt in Europees ver-
band gecoördineerd en uitge-
voerd door ICES, de internatio-
nale onderzoeksraad waarin ook 
Nederlandse wetenschappers be-
trokken zijn.
In augustus wordt ieder jaar met 
het onderzoeksschip Tridens on-
derzoek gedaan naar de staat van 
de, voor de Nederlandse vissers, 
belangrijke visbestanden. Indien 
dit onderzoek nieuwe inzichten 
oplevert in de ontwikkeling van 
een visbestand, kan ICES beslui-
ten om het vangstadvies aan te 
passen. Daarvan is dit jaar spra-

ke bij meerdere soorten, waaron-
der dus tong en schol. Vissers die 
afgelopen zomer als waarnemer 
meevoeren met de Tridens, had-
den al aangegeven dat ze veel 
jonge vis tegenkwamen.
De internationale wetenschap-
pers van ICES beoordelen de hoe-
veelheid jonge vis zo positief dat 
de wetenschappelijke adviezen 
naar boven bijgesteld worden. Bij 
tong luidt het advies voor 2020 
geen verlaging van de vangst-
hoeveelheid van 1,9%, zoals eer-
der dit jaar gedacht, maar een 
stijging van 40%. Bij schol wordt 
een verlaging van 7,6% (zoals dit 
voorjaar ingeschat) omgezet naar 
een verhoging van het advies 
met 17%.
Landelijke visserijorganisatie 
VisNed is verheugd. Directeur 
Pim Visser: ,,Het is een heel goed 
teken dat er zoveel jonge vis is, dit 
bevestigt hetgeen wat onze vis-
sers in de praktijk tegenkomen. 
De meeste soorten op de Noord-
zee staan er hartstikke goed voor. 
Deze week nog is het aantal visse-
rijen met het Marine Stewardship 
Council certi�caat enorm uitge-
breid.”

Haarlem is jarig en viert 
een weekend feest
Regio - In 2020 viert de stad 
Haarlem 775 jaar stadsrech-
ten. De laatste jaren wordt dat 
al kleinschalig gevierd, maar 
in de aanloop naar het jubile-
umjaar is er van 21 tot en met 
24 november aanstaande een 
uitgebreider festivalweekend 
voor iedereen.

Op 23 november 1245 werd Haar-
lem een stad. Graaf Willem II van 
Holland verleende aan de inwo-
ners van Haarlem een akte waarin 
allerlei rechten en plichten van de 
Haarlemmers ten opzichte van de 
landsheer, de graaf, waren vast-
gelegd. In het Noord-Hollands Ar-
chief is het eeuwenoude perka-
menten stadsrecht uit 1245 die 
dag te bezichtigen. 
Naast de jaarlijkse tekenwedstrijd 
voor scholen en het taart eten is 
er dit jaar een uitgebreider pro-
gramma opgesteld voor ieder-
een die geïnteresseerd is in Haar-
lem en haar geschiedenis. Zo is er 
over het weekend verdeeld, een 
Haarlem Pubquiz en een Escape 
Game ‘The Haarlem Heist’ in het 
Archeologisch Museum. Ook zijn 
daar stadswandelingen en een 
middeleeuws feest.

Veel activiteiten in de stad
In het Noord-Hollands Archief is 

er op 23 november, de verjaar-
dag van de stad, een ontbijt voor 
mensen die op dezelfde dag jarig 
zijn. Met daarna taart eten voor 
alle Haarlemmers. Op zondag 
24 november zijn er verschillen-
de activiteiten in het Noord-Hol-
lands Archief. De Janskerk is na 
een verbouwing weer open voor 
bezichtiging. Er zijn verschillen-
de kindertheaterstukken, speur-
tochten en andere activiteiten op 
de Familiedag.

Toneelstukken in de kerkers en 
historische panden
Zowel zaterdag als zondag speelt 
Theatergroep Eglentier het po-
pulaire stuk ‘De Brutale Belgische 
Beulen’ in de kerkers van het stad-
huis een aantal keren per dag. De 
voorstelling ‘Lanseloet Van De-
nemarken’ wordt een aantal ke-
ren gespeeld in de Hoofdwacht. 
Het festivalweekend wordt af-
gesloten met het Verhalenfesti-
val op zondag 24 november in 
een aantal mooie locaties op en 
rondom de Grote Markt. Maar er 
is nog veel meer. Ook het Dolhy-
us opent dit weekend haar deu-
ren tijdens een ingrijpende ver-
bouwing. Het volledige program-
ma is te zien op www.verjaardag-
haarlem.nl of op de Facebookpa-
gina.

Hannie Schaftlezing 2019
Regio - Jaarlijks wordt in Haarlem 
de Hannie Schaftlezing gehouden, 
dit jaar op zondag 24 november 
door minister Sigrid Kaag voor Bui-
tenlandse Handel. Zij neemt haar 
gehoor mee in haar visie op het 
belang van (het opkomen voor de) 
vrijheid, onder meer in een inter-
nationale context, met daarbij ook 
een persoonlijke noot. Het pro-
gramma wordt omlijst door diver-
se bijzondere muzikale optredens. 
Iedereen is van harte welkom de 
lezing in de Groenmarktkerk aan 
de Groenmarkt 14 te Haarlem bij 
te wonen. De kerk is open vanaf 
12.30 uur en de lezing begint om 
13.00 uur. (foto: aangeleverd)

In Spaarne Gasthuis
Informatieavonden 
over overgewicht
Regio - Het Spaarne Gasthuis or-
ganiseert twee informatieavon-
den over obesitas op 3 en 10 de-
cember.
Het obesitas team kent als geen 
ander de nadelen van ernstig 
overgewicht op je gezondheid 
én je leven. Je hebt ernstig over-
gewicht of obesitas wanneer je 
BMI tussen de 30 en 40 ligt. Je ge-
wicht kan je kwaliteit van leven 
nu gaan beïnvloeden doordat je 
bijvoorbeeld moeite krijgt met al-
ledaagse activiteiten. Ook liggen 
grote gezondheidsrisico’s op de 
loer, zoals hart- en vaatziekten, 
suikerziekte en slijtage van je ge-
wrichten.
,,Ernstig overgewicht is zelf moei-

lijk op te lossen. Door goede 
voorlichting, begeleiding en een 
eventuele operatie kunnen wij 
samen met jou de vicieuze cir-
kel van overgewicht doorbreken. 
Zodat je weer gezond en wel van 
het leven kunt genieten’’, aldus 
Maurits de Brauw, obesitas chi-
rurg van het Spaarne Gasthuis.

Op dinsdag 3 en dinsdag 10 de-
cember wordt een informatie-
avond gegeven in het Spaarne 
Gasthuis in Hoofddorp. waarop 
iedere beangstellende welkom is.
Tijd: 19.00 - 20.30 uur
Locatie: Kerkzaal Spaarne Gast-
huis Hoofddorp, Spaarnepoort 1, 
2134 TM Hoofddorp.

Muziek in De Kapel
Regio - Op donderdag 28 novem-
ber treedt een trio klarinet, altvi-
ool, piano op in
De Kapel in Bloemendaal. Het trio 
wordt gevormd door Tessa Körn-
mann – klarinet, Sedna Heitzman 
– altviool en Joshua Saldi – piano. 
Daarnaast zal Sedna Heitzman als 
solist optreden. Zij wordt hierbij 

begeleid door Natasja Douma op 
de piano. 
Op het programma staan werken 
van onder andere Mozart, Saint-
Saëns, Liszt en Bruch. Aanvang: 
20.00 uur. Podium De Kapel, Pot-
gieterweg 4 te Bloemendaal
Voor nadere informatie: www.de-
kapel-bloemendaal.nl.

The Flower Town 
Jazzband in de Oude Kerk
Regio - Het oudste dixielandor-
kest ‘The Flower Town Jazzband’, 
opgericht in 1950, treedt zon-
dag 24 november op in de Oude 
Kerk Spaarndam met nummers 
als When you’re smiling, Sunny si-

de of the street en Sweet Georgie 
Brown. Aanvang: 16.00 uur.  Toe-
gang: 10 euro. Locatie: Oude kerk, 
Kerkplein 2  Spaarndam. Meer in-
formatie: www.vriendenoude-
kerk.nl.








