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Militairen beëdigd op Beeckestijn
Velsen - Een belangrijke plechtigheid, vorige week donderdag op de buitenplaats Beeckestijn. Onder het toeziend oog van familieleden wer-
den zestig militairen van het regiment Huzaren van Boreel beëdigd. De beëdiging van een militair vindt zo spoedig mogelijk na de aanstelling 
en voltooiing van de opleiding plaats en dient in beginsel voor het front van de troepen plaats te vinden. De locatie Beeckestijn was niet toe-
vallig gekozen, het landgoed was in vroeger tijden het domicilie van oprichter Jhr. W.F. Boreel. (foto: Ton van Steijn)

Meld uw vermoeden 
van drugscriminaliteit
Velsen - Burgemeester Frank 
Dales roept inwoners van de ge-
meente op om het te melden als 
men signalen heeft van drugs-
handel, hennepteelt of het in be-
drijf hebben van een drugslabo-
ratorium. Deze week liet Dales 
het pand aan de Rondweg 10 te 
IJmuiden sluiten in verband met 
de handel in drugs.

Op 26 juni tro� en medewerkers 

van de politie in dat pand een han-
delshoeveelheid softdrugs aan. 
Dales: ,,We tolereren in Velsen geen 
productie van en illegale handel in 
drugs. Deze activiteiten tasten de 
openbare orde en het woon- en 
leefklimaat ernstig aan.’’ Afgelopen 
dinsdag is het pand daarom voor 
de duur van een maand gesloten 
op grond van artikel 13b van de 
Opiumwet. Dat betekent dat tot 8 
november niemand het pand mag 

betreden. ,,Ik vind het van groot 
belang dat we deze vorm van cri-
minaliteit opsporen en aanpakken. 
Dat kunnen politie en gemeen-
te niet alleen. We hebben daarbij 
de ogen en oren van onze inwo-
ners hard nodig’’, aldus Dales. Mel-
den kan via de gewone nummers 
van de politie (0900 8844 of bij 
spoed 112), maar ook via Meld Mis-
daad Anoniem (0800 7000 of www.
meldmisdaadanoniem.nl).

NOOIT MEER UW 
WONING SCHILDEREN?
KIES VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN
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FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk  maken wij  u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of  tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

COLOFON

Vorige week lazen we in deze ru-
briek dat de Noordersluis op 29 
april 1930 werd geopend. In deze 
a�evering pakken we de geschie-
denisdraad van de Noordersluis op 
na de opening.

De Noordersluis is bij de opening 
de grootste schutsluis ter wereld. 
Grote schepen kunnen Amster-
dam nu wel bereiken maar er moet 
nog veel werk verricht worden om 
de doorvaart te verbeteren. Onder 
meer moet het Noorderbuitenka-
naal verbreed worden. Na de ope-
ning van de Velsertunnels in 1957 
wordt de Velserspoorbrug, die 
met de relatief smalle doorgang 
een obstakel voor de scheepvaart 
vormt, gesloopt. In de jaren zes-
tig wordt het kanaal ten oosten 
van de voormalige spoorbrug ver-
der verbreed. Hierbij verdwijnt een 
groot deel van het dorp Velsen en 
de bebouwing aan de noordzij-
de van de Stationsweg. Pas ruim 
dertig jaar na zijn opening kan de 
Noordersluis optimaal gebruikt 
worden.

We maken even een uitstapje naar 
de spuisluis ten noorden van de 
Noordersluis. Tot aan de Tweede 
Wereldoorlog denkt men nog aan-
vallen op Nederland te kunnen 
stoppen door gebieden te ‘inun-
deren’, onder water te zetten. De 
Noordersluis krijgt de nevenfunc-
tie om, bij een vijandelijke inval, 
grote hoeveelheden water door 
te laten. Omdat de capaciteit van 
de Noordersluis niet toereikend 
is, wordt tijdens de bouw van de 
Noordersluis in de jaren twintig 
besloten om ten noorden van de 
Noordersluis een zogenaamde ‘in-
undatiesluis’ aan te leggen. Hier-
voor wordt alvast een grote bouw-
put van 400 meter lang en 50 me-
ter gegraven. De bouw van de in-
undatiesluis zelf laat lang op zich 
wachten.

In 1931 ontdekken leden van de 
Velser Zwemvereeniging (VZV) 
dat de ongebruikte en met wa-
ter gevulde bouwput een prima 
zwemplek is. VZV krijgt vergun-
ning om de bouwput te gebrui-
ken zolang deze nog niet gebruikt 
wordt. ‘De Put’ wordt door VZV in-
gericht en gebruikt als IJmuidens 
eerste openluchtzwembad, met 
een strandje! In 1937 worden in 
Velsen het overdekte ‘Velserbad’ 
en het openluchtzwembad ‘de 
Heerenduinen’ geopend. VZV ver-
huist voor het binnen zwemmen 
van Stoop’s bad in Haarlem naar 
het Velserbad, maar voor het bui-
ten zwemmen blijft VZV ‘De Put’ 
gebruiken totdat de bouw van de 
inundatiesluis begint. Deze sluis 
komt in 1940 gereed. De Tweede 
Wereldoorlog leert ons dat vijan-
den zich niet laten stoppen door 
inundatie. Vanaf 1945 wordt de in-
undatiesluis daarom als spuisluis 
gebruikt.

Terug naar de Noordersluis. Aan-
vankelijk wordt de elektriciteit 
voor het bewegingsmechanisme 
van de sluisdeuren geleverd door 
de centrale op het Sluiseiland bij 
de Middensluis. Vanaf 1942 be-
trekt de Noordersluis de elektrici-
teit van de PEN-centrale in Velsen-
Noord. Tot ver in de oorlog blijft de 
Noordersluis beschikbaar voor het 
scheepvaartverkeer. Na Dolle Dins-
dag (5 september 1944) wordt de 
sluis onklaar gemaakt en de door-
vaart gestremd. Beide deuren in 
het buitenhoofd worden gesloten, 
de rolwagens onder de deuren 
verwijderd en de ruimte tussen de 
deuren volgestort met zand. Ook 
wordt met explosieven de sluis 
beschadigd. Zo worden de bewe-
gingsmechanismen van de deu-
ren vernield, wordt geprobeerd 
om de kolkwanden te laten in-
storten en wordt het centrale ma-
chine- en bedieningsgebouw bo-
ven de binnendeur vernietigd. Na 

de oorlog worden alle zeilen bijge-
zet om de Noordersluis te herstel-
len. In juli 1946 wordt de sluis weer 
in gebruik genomen, zij het eerst 
nog met een tijdelijk bewegings-
mechanisme voor de deuren

Het autoverkeer over het kanaal 
neemt in de eerste helft van de ja-
ren vijftig fors toe. Omdat de Vel-
serpont lange wachttijden ople-
vert en de Velsertunnel nog niet af 
is, besluit Rijkswaterstaat in 1955 
om een weg over de sluizen aan 
te leggen. De deuren van de Noor-
dersluis worden elk voorzien van 
een rijbaan zodat het verkeer over 
de deuren kan rijden.

Na twee forse aanvaringen met de 
deuren begin jaren zeventig komt 
er in 1975 een vierde roldeur als 
tweede reservedeur. De reserve-
deur ligt in het Binnenspuikanaal 
en wordt in geval van nood inge-
varen. Vanaf 1986 vindt een groot-
scheepse renovatie van de Noor-
dersluis plaats.

De Noordersluis nadert nu het ein-
de van zijn levensduur. Volgens 
planning zal in 2022 de nieuwe 
Zeesluis de taak overnemen en 
wordt de Noordersluis overbodig. 
Rijkswaterstaat heeft stichting De 
Bouwcampus gevraagd ideeën te 
verzamelen voor een tweede le-
ven van de Noordersluis. Blijft de 
sluis in gebruik als vervanger van 
de Middensluis en reservesluis? 
Wordt de sluis ingezet voor de op-
wekking van energie en komt er 
een zoet/zout-centrale in de kolk? 
Wordt de sluis proeftuin voor de 
ontwikkeling van technieken voor 
het verwijderen en recyclen van 
plastic uit water? Wordt de sluis 
festivalterrein? Of wordt de Noor-
dersluis een proeftuin voor het op 
ware schaal testen van innovaties 
in scheepvaart, sluizenbouw en 
watermanagement? De tijd zal het 
leren!

De foto uit 2011 toont de Noor-
dersluis ruim voor aanvang van 
de bouw van de nieuwe zeesluis. 
Rechtsboven zien we het Binnen-
spuikanaal, het voormalige ‘De 
Put’.

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

RECTIFICATIE
Regio - Vorige week hebben wij 
een artikel gepubliceerd over de 
bekroonde gevulde speculaas 
van banketbakkerij Van Ewijk. Per 
abuis hebben wij hierin vermeld 
dat deze lekkernij is uitgeroe-
pen tot beste gevulde speculaas 
van Nederland. Dit is niet correct, 
banketbakkerij Van Ewijk kreeg 
de hoogste beoordeling van 

Noord-Holland voor dit product. 
De landelijke winnaar is De Am-
bachterij uit Schoonrewoerd in 
de provincie Utrecht. In de door 
Beko Coöperatie jaarlijks gehou-
den keuring wordt per provincie 
een winnaar aangewezen op ba-
sis van punten die door een vak-
jury en een publieksjury worden 
toegekend.

Fysiotherapie Maas 
organiseert de 
‘Langer Fit Week’

Zowel aan gezonde ouderen als ou-
deren met een gezondheidsaandoe-
ning, denk aan COPD of etalagebe-
nen, is gedacht. Zo kunnen belang-
stellenden gratis informatiebijeen-
komsten bijwonen over artrose, ge-
zonde voeding en valpreventie. Ook 
is er een gratis proe�es ‘Senioren�t’ 
waarin de deelnemers samen met 

leeftijdsgenoten werken aan hun 
spierkracht en lenigheid. Bovendien 
komt Fysiotherapie Maas ook (op af-
spraak) aan huis om te beoordelen 
hoe veilig het huis is, in het kader van 
valpreventie. Kijk voor uitgebreide 
informatie over de ‘Langer Fit Week’ 
op www.fysiomaas.nl of bel met de 
praktijk via nummer 0255 532211.

IJmuiden - Van 14 tot en met 18 oktober wordt door Fysiotherapie 
Maas de ‘Langer Fit Week’ georganiseerd. Het is een speciale ac-
tieweek voor ouderen met gratis informatiebijeenkomsten en ac-
tiviteiten. Alles staat in het teken van gezond en �t ouder worden, 
want ‘achter de geraniums zitten’ is iets van het verleden!

De Jonge Stem speelt 
‘De 3 Musketiers’
Velsen - Na het daverende succes 
van Shrek de Musical speelt musi-
calgroep De Jonge Stem op 8 en 9 
november de spectaculaire musi-
cal 3 Musketiers. Deze musical, ge-
baseerd op het bekende boek van 
Alexandre Dumas, speelt zich af in 
de 17e eeuw in Frankrijk, waar abso-
lute vorsten regeerden met een gro-
te hofhouding en veel praalvertoon.
De jonge d’Artagnan gaat op weg 
naar Parijs om musketier van de 
koning te worden. Onderweg ont-
moet hij de drie musketiers Athos, 
Porthos en Aramis met het welbe-
kende motto: ‘Eén voor allen en al-
len voor één’. Intussen bereidt Kar-
dinaal Richelieu een doortrapt plan 
voor om zelf meer macht te krij-
gen. Hij wil koning Lodewijk XIII en 

zijn vrouw Anna aan de kant schui-
ven. Ondertussen ontwikkelt zich 
een romance tussen d’Artagnan en 
Constance, een meisje aan het hof 
van de koningin. Dankzij haar wor-
den de musketiers geïnformeerd 
over de snode plannen van Riche-
lieu. Op de achtergrond dreigt een 
oorlog tussen Engeland en Frankrijk 
die duizenden soldaten het leven 
zal kosten. Wordt d’Artagnan uitein-
delijk een musketier? Slaagt Riche-
lieu in zijn plannen? Alleen de moed 
en daadkracht van een klein groep-
je musketiers zal kunnen voorko-
men dat alles verloren gaat. Kaar-
ten (18,50 euro) zijn verkrijgbaar 
bij Stadsschouwburg Velsen (www.
stadsschouwburgvelsen.nl). (foto: 
aangeleverd)

Tijdens herfstvakantie
Zee- en Havenmuseum 
extra geopend
IJmuiden - Het Zee- en Havenmu-
seum aan de Havenkade 55 is in 
de herfstvakanties van de regio’s 
zuid en noord/midden (van zater-
dag 12 t/m zondag 27 oktober) alle 
middagen geopend van 13.00 tot 
17.00 uur, met uitzondering van de 
maandag. Beleef met kinderen van 
peuter tot puber een leuke middag 
met een van de vier speurtoch-
ten. Of speel met 12 jaar en ouder 
het uitdagende Escapespel en pro-
beer de code te kraken van de ou-
de scheepskist. Bezoek de nieuwe 
exposities ‘Wederopbouw Velsen’ 
en ‘ZO BLAUW door Hans van der 
Wiele’ en de jubileumexpositie ‘Mu-
seumschatten’. In de week van de 
industriecultuur draait op woens-
dag 23 oktober in de �lmzaal een 

�lm over (oude) industrieën in en 
rondom Velsen. Zaterdag 26 ok-
tober is het motorendraaimiddag. 
In het jubileumjaar maken bezoe-
kers iedere maand kans op prach-
tige prijzen. Kortom genoeg rede-
nen om deze vakantie het museum 
(weer) eens te bezoeken. De Muse-
umkaart is geldig. Het Escapespel 
kost 5 euro per groep na entree en 
kan met maximaal vier personen 
worden gespeeld. Speciale aan-
bieding: de entree bij het Escape-
spel voor jeugd van 12 t/m 18 jaar 
is met ingang van 12 oktober 3,50 
euro per persoon. Deze aanbieding 
loopt tot en met 5 januari 2020. Kijk 
op www.zeehavenmuseum.nl voor 
uitgebreide informatie. (foto: aan-
geleverd)
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Praktisch verduurzamen met GreenBiz IJmond
Aftrap Havengebied IJmuiden 
Energiepositief

Ondernemers en de wethou-
ders Jeroen Verwoort en Floor 
Bal wilden graag meer horen 
over de manier waarop Omge-
vingsdienst IJmond, GreenBiz 
IJmond en Klimaatroute kun-
nen ondersteunen in verduurza-
ming van bedrijf en terrein. 
Chris Steensma van GreenBiz 
IJmond heette iedereen welkom 
bij Parlevliet & Van der Plas, één 
van de duurzame ondernemers 
in het gebied. Met hun koel- en 
vrieshuizen hebben zij �ink ge-
investeerd in duurzaamheid. Bas 
van der Brenk van Klimaatroute 
informeerde de ondernemers 

over de energiescans die zij af-
nemen. Met de energiescans 
krijgen ondernemers inzicht in 
hun energieverbruik, een eerste 
stap richting energiebesparing.

Duurzaam opwekken met zon
Zonne-energie heeft een groot 
aandeel in het opwekken van 
duurzame energie. ,,Om renda-
bel duurzame energie te kun-
nen opwekken, stelt de over-
heid in ieder geval in 2019 nog 
eenmaal de SDE+ subsidie ter 
beschikking’’, vertelde Jan Bou-
desteijn van GreenBiz IJmond. 
,,In het voorjaar heeft GreenBiz 

28 ondernemers succesvol door 
de subsidieaanvraag heen ge-
loodst. Ook nu staan we weer 
in de startblokken om de sub-
sidie namens bedrijven aan te 
vragen. Dat moet in oktober ge-
beuren. Als je de subsidie toege-
kend krijgt, heb je daarna nog 
drie jaar de tijd om je plannen 
verder uit te werken en te reali-
seren.’’

Bedrijven in Havengebied IJmui-
den die meer willen weten, kun-
nen op www.greenbizijmond.
nl/havengebiedenergiepositief 
kijken of contact opnemen met 
Chris Steensma (csteensma@
greenbizijmond.nl). Neem voor 
meer informatie over de SDE+ 
contact op met Jan Boudesteijn 
(jboudesteijn@greenbizijmond.
nl). (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Energie besparen en duurzame energie opwekken. 
Twee belangrijke stappen in de energietransitie waarbij we voor 
2050 volledig overstappen op duurzame energie. Dat er kansen 
zijn voor ondernemers in Havengebied IJmuiden bleek tijdens de 
aftrap van het project bij Parleviet & Van der Plas.

Rabobank IJmond verdeelt 60.000 euro over 140 clubs

Leden van Rabobank IJmond kon-
den vorige maand via een speci-
ale website stemmen op hun fa-
voriete club. Van die mogelijk-
heid werd goed gebruik gemaakt, 
want in totaal werd er meer dan 
2.000 keer gestemd. De zes clubs 
met de meeste stemmen ontvin-
gen een cheque van 1.000 euro. 
Dat waren KWF Kankerbestrijding 

afdeling Velsen, Reddingsbriga-
de Heemskerk, ADO’20, de IJmui-
der Reddingsbrigade, Hospice-
groep Midden-Kennemerland en 
Openluchtzwembad De Zien. De 
cheques werden uitgereikt door 
burgemeester Dales van Velsen, 
wethouder Erol van Beverwijk en 
wethouder Schoorl van Heems-
kerk. Zij benadrukten het belang 

van het verenigingsleven voor de 
regio en bedankten de vrijwilli-
gers voor hun inzet. ,,Jullie zijn 
het cement van de samenleving’’, 
zei Schoorl. ,,Clubs hebben het 
zwaar. Ledenaantallen en sponso-
rinkomsten lopen terug. Daarom 
ben ik ontzettend blij met dit ini-
tiatief van de Rabobank, want het 
zorgt voor een welkom steuntje in 
de rug.’’

De ledenraad van Rabobank 
IJmond deelde nog eens vijf 
cheques uit aan clubs in een be-
paalde categorie. De gelukki-

gen waren SV Wijk aan Zee (duur-
zaamheid en innovatie), Stichting 
Speeliomare (investeren in de 
jeugd), de IJmuider Reddingsbri-
gade (trainen en opleiden), Hospi-
cegroep Midden-Kennemerland 
(zorg en welzijn van anderen) en 
Paardrijden Gehandicapten In het 
zadel (verbeteren van faciliteiten 
en materialen). Deze clubs krijgen 
maar liefst 2.000 euro bijgeschre-
ven op hun rekening. Bij de uitrei-
kingsavond waren ruim 550 men-
sen aanwezig en daarmee zat de 
schouwburgzaal goed vol. Som-
mige clubs hadden er een leuk 

uitje van gemaakt, zoals de Del-
ta Singers uit IJmuiden die met 
bijna vijftig leden naar de Stads-
schouwburg Velsen waren geko-
men. Muziekvereniging Soli zorg-
de voor een swingende omlijs-
ting, terwijl de leden van theater-
groep Second Opinion de avond 
op komische wijze aan elkaar 
praatten. Speciale gast was het 
gerenommeerde cabaretduo Arie 
& Silvester, dat vorig jaar een glo-
rieuze comeback maakte met hun 
hoogtepunten-show ‘Wie?’.

,,Met ClubSupport vieren wij sa-

men de winst’’, aldus directievoor-
zitter Jerry Notenboom van Rabo-
bank IJmond. ,,Daarmee bedoel ik 
de echte winst van clubs, stichtin-
gen en verenigingen. Zij brengen 
mensen samen, zorgen ervoor 
dat talenten worden benut en in-
woners van onze regio een sociaal 
netwerk opbouwen en elkaar ver-
der helpen. Daarom geven wij ie-
der jaar een deel van onze winst 
aan verenigingen en stichtingen. 
Zodat zij kunnen blijven doen wat 
ze nu al doen. De wereld, buurt 
voor buurt, beter maken.’’ (foto: 
Reinder Weidijk)

IJmond - Rabobank IJmond heeft maandagavond 60.000 euro 
verdeeld over 140 verenigingen en stichtingen uit de regio. Dat 
gebeurde op de eerste Rabo ClubSupport Uitreikingsavond in de 
Stadsschouwburg Velsen. Vijf clubs gingen naar huis met 2.000 
euro, zes met 1.000 euro.

Schikt het…?
IJmuiden - De bloembinders 
van Abelia halen ‘gastbinder’ 
André Castricum in de zaak 
voor themaworkshops met de 
titel ‘Schikt het?’. In de inspire-
rende omgeving van de fraai 
ingerichte bloemenzaak aan de 
Kennemerlaan kunnen belang-
stellenden in een workshop 
van anderhalf uur leren hoe je 
bloemen schikt. Dit natuurlijk 
met diverse thema’s.

Hoe schik je een plukboeket in 
een glasvaas met seizoensbloe-
men en bessensoorten op ver-
schillende hoogtes? In de work-
shop wordt uitgelegd hoe elke 
bloem alle ruimte krijgt om de 
show te stelen. Natuurlijk geeft 
André ook verzorgingstips om 
de bloemen langer goed te hou-
den. Ook het opmaken van een 
ronde mand komt aan de orde. 
Hierbij wordt geleerd om met 
verschillende herfstmaterialen 
een vegetatieve schikking te ma-
ken waarbij de manier van groei-
en en bloeien in de natuur tot 
voorbeeld wordt genomen. An-
dré zorgt ervoor dat elk stuk een 
unieke en persoonlijke eyecat-
cher wordt voor op tafel.

Tevens kan men zich alvast voor-
bereiden op de kerstdagen. Hoe 
steek je een vaas op met ver-
schillende soorten groen en tak-
ken, geïnspireerd op de winter 
en de kerstperiode? André leert 
de deelnemers om de daarbij be-
horende sterke natuurmateria-
len op verschillende manieren te 
gebruiken. En wat te denken van 
een origineel kerstarrangement 
in een schaal? André laat zien hoe 
je ver weg kunt blijven van het 
traditionele kerststuk. In een ste-

nen schaal wordt met kaarsen, 
winterse groen- en bessensoor-
ten een op de Scandinavische tra-
ditie geïnspireerd tafelstuk ge-
maakt, waar de hele kerstperiode 
van kan worden genoten.

Uiteraard nemen de deelnemers 
na a�oop van elke workshop de 
gemaakte creatie mee naar huis. 
Tijdens de avonden wordt een 
drankje en een lekkernij geser-
veerd, evenals een �inke dosis 

creativiteit én gezelligheid. Op-
geven kan individueel, maar ook 
samen met vriendinnen of col-
lega’s. Bij een grotere groep zo-
als een viering of kerstborrel zijn 
er verschillende mogelijkheden 
voor een datum en thema. Aan-
melden gaat via de site www.abe-
lia.nl/cursussen maar voor nadere 
inlichtingen kan men altijd even 
langskomen in de winkel aan de 
Kennemerlaan 100 te IJmuiden. 
(foto: aangeleverd)
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10 OKTOBER

Muzikale show ‘The Choir Of 
Man’ om 20.15 uur in de Stads-
schouwburg Velsen aan de Groe-
neweg 71 te IJmuiden. Info via 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl. (foto: aangeleverd)

11 OKTOBER

Bibliotheek Velserbroek: Boek-
startpret van 10.00 tot 10.45 
uur. De Bricks Challenge Velser-
broek. Van 15.00 tot 16.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

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

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

Regenboogbrunch van 12.00 
tot 15.00 uur in de burgerzaal 
van het stadhuis aan Plein 1945 
te IJmuiden ter gelegenheid 
van coming-out dag met diver-
se presentaties, infostands, en 
een interactieve fototentoon-
stelling. Toegang gratis.

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

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

Kledingbeurs van 19.00 tot 
20.30 uur in basisschool De 
Hoeksteen aan de Weid 24 te 
Velserbroek. Kinderkleding in 
de maten 86 t/m 164, dames-
kleding en accessoires. Toe-
gang gratis. Info of inschrijving: 
kledingbeurshoeksteen@hot-
mail.com.

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Paul Eggen geeft een con-
certlezing in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang is 

gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

No Labels Festival vanaf 20.00 
uur in het Patronaat aan de Zijl-
singel 2 te Haarlem met optre-
dens van Merol (zie foto) en de 
Smartlappen Karaoke Live Band, 
na a�oop DJ’s Moog en Bo Mon-
de. Kaarten en info via www.pa-
tronaat.nl. (foto: aangeleverd)

12 OKTOBER
Snuffelmarkt op de Lange 
Nieuwstraat voor de winkels. 
Van 09.00 tot 16.00 uur.

Rommelmarkt van 09.00 tot 
13.00 uur in buurtcentrum De 
Dwarsligger aan de Planeten-
weg 338 te IJmuiden. Toegang 
gratis. Info en tafels reserveren 
via Gerda Broek (0255 522782) 
uitsluitend na 09.30 uur.

Pinkenweekend rondom de 
Naaldkerk, Frans Netscher-
laan 12 Santpoort-Noord. Van 
09.00 tot 14.00 uur. (foto: Jaap 
Schoen)

Kinderboekenweekfeest vanaf 
10.00 uur in de bibliotheek aan 
het Maanbastion 476 te Vel-
serbroek met een voorstelling 
van de Jeugdtheaterschool van 
KunstForm en aansluitend di-
verse activiteiten zoals een spel 
en workshops. Deelname is gra-
tis. Info via www.bibliotheek-
velsen.nl.

Open Huis bij Hospice De Hei-
deberg van 10.00 tot 13.00 uur 
met rondleidingen en diver-
se lezingen aan de Wulverder-
laan 1 te Santpoort-Noord. (fo-
to: aangeleverd)

▲

Bibliotheek Velserbroek: Boe-
kenweekfeest van 10.00 tot 
13.00 uur. (foto: aangeleverd)

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

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

Repair Café van 13.30 tot 16.00 
uur in ’t Brederode Huys aan de 
Bloemendaalsestraatweg 201 
te Santpoort-Zuid. Samen met 
vrijwilligers kapotte appara-
ten, kleding, fietsen, meubel-
tjes enzovoort repareren. Info 
via www.repaircafe.org.

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

Filmmiddag ‘Zeewijk wat vertel 
je me nou’ om 14.00 uur (inloop 
vanaf 13.00 uur) in seniorencen-
trum Zeewijk aan het Zeewijk-
plein 260 te IJmuiden. Er wor-
den natuur�lms over Zuid-Afrika 
en over de Europese ijstijd ver-
toond. Toegangsprijs 2 euro.

Bach in De Binnenstad in OLV 
Onbevlekt Ontvangen, Korte Zij-
lweg 7 in Overveen. Aanvang 
17.00 uur. Vrijwilligge bijdrage 
na a�oop.

Jongeren met de Bijbel. Bijbels 
chillen met jongeren. het gehe-
le gezin is welkom. Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. 
Van 18.00 tot 20.00 uur.

13 OKTOBER

Spirituele familiebeurs in Het 
Behouden Huis, Dorpsstraat 
850 in Oudkarspel.Zie ook 
www.nickysplace.nl. (foto: aan-
geleverd)

Lezing ‘Het emotionele lichaam’ 
door Angela Roothaan om 
10.30 uur in De Kapel aan de 
Potgieterweg 4 te Bloemendaal 
over hoe wij als levend wezen 
voortdurend impressies opne-
men en ook onszelf uitdrukken.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

Koffieconcert door Musicalver-
eniging Unidos en Soli Harmo-
nieorkest om 12.00 uur (inloop 
vanaf 11.30 uur) voor Velser Ge-
meenschap in Muziekcentrum 
Soli aan het Kerkpad 83 te Sant-
poort-Noord.

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

Pieter Vermeulen Museum aan 

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

ZoMiPo in De Brulboei, Kanaal-
straat 166 IJmuiden. Aanvang 
14.00 ur, zaal open 13.30 uur. Op-
treden Het Amsterdams Volks-
koor.

Optreden Amsterdams Volks-
koor om 14.00 uur (zaal open 
13.30 uur) in buurthuis De Brul-
boei aan de Kanaalstraat 166 te 
IJmuiden. Toegang 5,00 euro. In-
fo via www.welzijnvelsen.nl >> 
Activiteiten >> Senioren.

Pianotrio Panache in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk. (foto: aangele-
verd)

Optreden Sitting on a Duck, pop/
rock coverband bij Café Bartje, 
Hoofdstraat in Santpoort-Noord. 
Aanvang 17.00 uur.

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

Bibliotheek IJmuiden: Cursus 
Klik & Tik. Van 10.30 tot 12.30 
uur.

Postzegelavond inclusief vei-
ling om 19.00 uur in dorpshuis 
Het Terras aan de Dinkgrevel-
aan 17 te Santpoort-Noord. In-
fo bj Postzegelvereniging Sant-
poort via nummer 023 5382274 
(bereikbaar na 18.00 uur ’s 
avonds).

Lezing ‘De Diamantenroof’ 
door Paul Post om 20.00 uur 
bij Historische Kring Velsen in 
wijkcentrum De Hofstede aan 
de Aletta Jacobsstraat 227 te 
Velserbroek. Toegang 2,50 euro 
(gratis voor leden).

15 OKTOBER
Budget-kookcursus in Wijkcen-
trum De Stek in Velsen-Noord. 
Van 09.00 tot 11.00 uur. Deelna-
me is kosteloos. Aanmelden kan 
via Judith de Ruyter, deruyter@
welzijnvelsen.nl. 

Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Belang-
stellenden kunnen zich aan-
melden via contact@gezond-
natuurwandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek.

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

Bibliotheek IJmuiden: Praat-
huis van 10.00 tot 12.00 uur. Van 
14.00 tot 16.00 uur Taalspreek-
uur. 

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um extra open van 13.00 tot 

17.00 uur. Exposities: Museum-
schatten/Wederopbouw Vel-
sen/Zo Blauw. 4 Speurtochten/
Escapespel. 

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

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

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

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

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

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

Bibliotheek Velserbroek: Voor-
leesfeest. Van 14.30 tot 15.30 
uur

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café 
van 19.00 tot 21.00 uur. 

Workshop ‘Zandige kusten - te 
veel zand op het strand?’ van 
20.00 tot 22.00 uur (inloop van-
af 19.30 uur) bij #BRAK naast 
parkeerterrein IJmuiden aan 
Zee. Deelname is gratis, wel 
eerst via www.brakijmuiden.nl 
aanmelden.

Gastspreker Dirk Jan Jansen 
gaat bij Baptisten Gemeente 
IJmuiden in op het thema ‘De 

IJmuiden - Zaterdag 12 oktober, 
van 09.00 tot 16.00 uur, wordt op 
de Lange Nieuwstraat een gezel-
lig snu�elmarkt gehouden (de 
laatste van dit seizoen). Allerlei 
mooie en leuke tweedehands ar-

tikelen zullen weer te koop wor-
den aangeboden. Wie ook wil 
deelnemen aan de snu�elmarkt 
kan contact opnemen met tele-
foonnummer 0255-533233 of 06-
10475023. 

Snuffelmarkt op 
de Lange Nieuwstraat

Heilige Geest’ en praiseband 
New Life treedt op vanaf 20.00 
uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
aan de Eemstraat 30 te IJmui-
den.

17 OKTOBER
Koffieochtend om 10.00 uur in 
de Engelmunduskerk aan het 
Kerkplein 1 te Velsen-Zuid in-
clusief gelegenheid het kerkge-
bouw te bezichtigen. Entree en 
koffie zijn gratis. Info via Kees 
Lous (0255 524473 / shiprev@
hetnet.nl).

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

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

Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek van 10.30 tot 12.00 
uur. 

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: Museum-
schatten/Wederopbouw Vel-
sen/Zo Blauw. 4 Speurtochten/
Escapespel. 

Concert door pianist Nikola 
Meeuwsen om 20.00 uur in De 
Kapel aan de Potgieterweg 4 te 
Bloemendaal met werk van on-
der meer Beethoven, Schumann 
en Liszt. Info via qww.dekapel-
bloemendaal.nl. (foto: aangele-
verd)

Kermis in Velserbroek
Velserbroek - Tot en met 13 ok-
tober is er weer kermis op het 
Vestingplein in Velserbroek. Er 
zullen diverse attracties staan 
voor groot en klein. De kermis zal 
geopend zijn vanaf 15.00 uur tot 

ongeveer 21.30 uur, op woens-
dag, zaterdag en zondag starten 
de kermisexploitanten een uur 
eerder en kan het publiek er dus 
vanaf 14.00 uur al terecht. (foto: 
Klaas Braak Sr.)
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Kerbert Dierentehuis
Tijd en aandacht voor 
het dier staat centraal

Marleen is een van de betaalde 
krachten in het Kerbert Dierente-
huis. Ze heeft de leiding over de 
afdeling waar de katten worden 
opgevangen. Ook voor de afde-
ling met honden is een aparte co-
ordinator, verder zijn er een balie-
medewerker, drie verzorgers en 
een oproepkracht in dienst. Drie 
teamleden werken fulltime, de 
overige medewerkers zijn part-
time actief. ,,En we hebben een 
grote groep goede, hardwerken-
de vrijwilligers’’, legt Marleen uit. 
Deze vrijwilligers zijn onmisbaar 
voor de organisatie, omdat het 
opvangen en begeleiden van de 
dieren nu eenmaal veel tijd en 
aandacht vergt. De bezoekers 
krijgen tijdens de open dag toe-
gang tot delen van het terrein 
die normaal gesproken alleen 

voor de medewerkers toeganke-
lijk zijn. Voor dieren die nieuw in 
de opvang komen, zijn er speciale 
quarantaineruimtes, waar ze ge-
durende een aantal dagen moe-
ten verblijven. ,,Als we zwerfkat-
ten opvangen, moeten die eerst 
ingeënt worden. Zolang dat niet 
gebeurd is, blijven ze afgezon-
derd van de rest.’’

Twee uurtjes voorlezen aan een 
kat
Ook voor iemand die fysiek niet 
tot veel in staat is, heeft het Ker-
bert Dierentehuis leuke vrijwilli-
gerstaken. Iemand kan bijvoor-
beeld al een waardevolle bijdrage 
leveren door twee uurtjes te ko-
men voorlezen aan een kat. Waar-
om? ,,Soms krijgen we katten bin-
nen die heel bang voor mensen 

zijn. Als je twee uur met een kat in 
dezelfde ruimte bent en een ver-
haal voorleest, went de kat lang-
zaam aan de aanwezigheid van 
een mens. De kat merkt dan dat 
er niets engs gebeurt en wordt 
dan geleidelijk wat rustiger.’’ Om 
huisdieren verder te trainen op 
een huiselijke situatie, is een ech-
te woonkamer nagebootst, met 
een bank, een ballenbak en een 
snu�elkleed, bedoeld om versna-
peringen in te verstoppen, die 
het dier dan moet opsporen. ,,En 
hond kan soms meer moe raken 
van een denkspelletje dan van 
een wandeling’’, vertelt Marleen.

Soms worden er dieren opgeno-
men met grote medische proble-
men. Zo kreeg men recent een 
hond in opvang die gescheur-
de kniebanden had. Ook werd 
een kat binnengebracht met 
een voedselallergie, terwijl een 
andere kat leed aan een schild-
klierprobleem. Dergelijke geval-
len vereisen complexe medische 
zorg en daarmee zijn hoge kos-
ten gemoeid. ,,Daarom is de lan-
delijke campagne ‘Help Ons Red-
den’ weer gestart, waarin we geld 
vragen voor ons werk en de kos-
ten die hierbij komen kijken. Deze 
week komen ook de collectanten 
weer langs, de opgehaalde gel-
den komen ook het Kerbert Die-
rentehuis ten goede, we zijn im-
mers onderdeel van de Dierenbe-
scherming.’’ Heel veel dieren kre-
gen de bezoekers van de open 
dag zondag niet te zien: ,,Na de 
zomervakantie komen veel men-
sen een dier halen, dus het is nu 
rustig.’’ Voor een aantal dieren 
worden nieuwe baasjes gezocht, 
zoals voor Moos en Lucky, twee 
13-jarige katten die ongeveer een 
maand geleden werden opgeno-
men en nu klaar zijn om (samen) 
te worden herplaatst. ,,Het zijn 
katten die behoefte hebben aan 
knu�els en aandacht, maar ook 
graag de tuin in willen gaan.’’

IJmuiden - Weer of geen weer, de jaarlijkse open dag van het Ker-
bert Dierentehuis is eigenlijk altijd een groot succes. Ook dit jaar 
was het weer een komen en gaan van bezoekers. Ze werden en-
thousiast onthaald door een medewerker die zich voor deze ge-
legenheid in een dinosauruspak had gehesen. ,,Als je geld in de 
collectebus doet, doet de dinosaurus een dansje’’, legt medewerk-
ster Marleen Welbergen uit.

Marleen Welbergen speelt met de kat Lucky. Ze hoopt dat zich snel een 
nieuw baasje voor Lucky en Moos zal melden. (Foto: Bos Media Services)

Geslaagde informatiebijeenkomst 
BIZ Havengebied IJmuiden

De BIZ is onder meer in gesprek 
met de gemeente Velsen om te 
bekijken of er wellicht bomen in 
het havengebied kunnen wor-
den geplaatst. Met Zeehaven 
IJmuiden en de gemeente Vel-
sen wordt overleg gevoerd om 
de parkeerproblematiek van truc-
kers aan te pakken. 
Ook nam voorzitter Wijker al een 
voorschot op de toekomst door 
aan te kondigen dat de BIZ aan 
het einde van 2021, wanneer de 
eerste termijn van vijf jaar van 
deze BIZ a�oopt, voornemens is 
om het BIZ-gebied mogelijk uit 
te breiden tot het hele havenge-
bied, dus inclusief Halkade en de 
straten ten zuiden van de Krom-
houtstaat. Daarna vertelde pen-

ningmeester Pieter Postma de 
aanwezigen over de stand van 
de positieve �nanciële zaken bij 
de BIZ. Parkmanager Frans Hoog-
zaad was enthousiast over zijn er-
varingen in zijn tweede jaar. De 
bedrijven weten hem goed te 
vinden en dankzij het netwerk 
en goede afspraken met betrok-
ken partijen, zoals Gemeente Vel-
sen, Zeehaven IJmuiden en Poli-
tie, kunnen zaken, zoals vuildum-
ping en andere verstoringen snel 
worden aangepakt en opgelost.

De middag werd vervolgd door 
een korte presentatie van Flori-
an Vreeburg, Algemeen directeur 
van KVSA, die het belang van de 
cruisevaart voor het havengebied 

nog maar eens aanstipte. Als laat-
ste gast van de middag gaf Peter 
van de Meerakker, algemeen di-
recteur van Zeehaven IJmuiden 
NV, zijn visie op de toekomstige 
ontwikkeling van het Havenge-
bied. Niet alleen aan deze kant 
van het kanaal, maar ook aan de 
andere kant, met onder meer 
nieuwe plannen voor de energie-
haven.
Ook liet hij zien dat het bedrijf 
Zeehaven IJmuiden een mooi �-
nancieel jaar 2018 achter de rug 
heeft en dat wat dat betreft de 
toekomst er ook goed uitziet. Niet 
in het minst door uitbreiding van 
de cruisevaart waarbij het aantal 
bezoeken is verdubbeld van der-
tig naar zestig schepen. 
De drukbezochte bijeenkomst 
werd afgesloten met een net-
werkborrel. Het bestuur van BIZ 
Havengebied IJmuiden en de 
aanwezige ondernemers kijken 
dan ook terug op een goede en 
positieve bijeenkomst. (foto: aan-
geleverd)

IJmuiden - Op 26 september vond in de Felison Terminal van 
KVSA de jaarlijkse informatiebijeenkomst van de BIZ havenge-
bied IJmuiden plaats. De middag stond geheel in het teken van 
het van Havengebied IJmuiden. Het eerste deel van de bijeen-
komst was gereserveerd voor de BIZ, waarin voorzitter Ton Wijker 
de aanwezigen vertelde over de uitkomsten van de onlangs ge-
houden-BIZ enquête en de acties die daar uit voortkomen.

Pinkenweekend bij Naaldkerk

Santpoort - Op zaterdag 12 okto-
ber wordt van 09.00 tot 14.00 uur 
rond de Naaldkerk de traditione-
le markt gehouden. Het pinkenco-
mité van de Naaldkerk organiseert 
het pinkenweekend voor de 86ste 
keer. Om 09.00 uur zal de markt of-
�cieel geopend worden door me-
vrouw Kors, een welbekende in-
woonster van Santpoort-Noord. 
Rond de Naaldkerk worden zater-
dag 12 oktober ongeveer twintig 
kramen neergezet. Voor de twee-

de keer zal tegelijk ook een kinder-
vrijmarkt plaats vinden in de pas-
torietuin, gelegen rond de Naald-
kerk. Een gezellige dag voor kin-
deren, ouders, opa’s, oma’s en 
veel publiek die de markt tijdens 
het pinkenweekend bezoeken. Er 
zijn nog een paar plekken voor 
de kindermarkt beschikbaar. Via 
vrijmarkt@olvab.nl kan men zich 
aanmelden voor deelname. In 
de Naaldkerk zullen weer diver-
se muzikale optredens plaats vin-

den. De goederenveiling start om 
13.00 uur. Alle goederen die ge-
veild worden zijn wederom gra-
tis ter beschikking gesteld door 
de plaatselijke middenstanders en 
particulieren.
Ook de rouwhuiskamer van Alice 
Loeters (Persoonlijke Uitvaartzorg) 
is op deze dag te bezichtigen, de-
ze rouwhuiskamer is achter in de 
kerk gebouwd en wordt openge-
steld van van 11.00 tot 13.00 uur. 
Tevens kunnen op deze zaterdag 
belangstellenden van 10.00 tot 
15.00 uur een bezoek brengen 
aan het Bijna Thuis Huis ‘De Hei-
deberg’ aan de Wulverderlaan 1 
en informatie krijgen. Op zondag 
13 oktober start de dag om 10.30 
uur met een meditatieve viering in 
de Naaldkerk. Om 13.00 uur zal de 
traditionele bridge- en klaverjas-
drive plaatsvinden. Via loesduine-
veld@hotmail.com kan men zich 
hiervoor opgeven. De totale op-
brengst van het pinkenweekend 
is geheel voor het onderhoud van 
de Naaldkerk, van de R.K. Parochie 
O.L.V. van Altijddurende Bijstand 
te Santpoort-Noord en Velser-
broek. Kijk op www.olvab.nl voor 
uitgebreide informatie. (foto: Jaap 
Schoen)

Inschrijving dertigste editie geopend:
Rabobank Zaalvoetbal Stratenteams
Velserbroek - Een mijlpaal komt 
eraan. Op 25 januari 2020 vindt 
de dertigste editie plaats van het 
Rabobank Zaalvoetbal Straten-
teams Velserbroek. Wie gaat de 
huidige kampioen Westbroeker-
weg 2 (zie foto) van de troon sto-
ten?

De organisatie heeft de inschrij-
ving geopend. De straat die in-

schrijft moet bestaan uit spelers 
die momenteel in de straat wo-
nen, of vroeger in de betre�en-
de straat gewoond hebben als 
hoofdbewoner of als zoon/doch-
ter van de hoofdbewoner. De in-
geschreven straat mag ook hui-
dige bewoners uit een aangren-
zende straat opstellen, maar al-
tijd in overleg met en na goed-
keuring van de organisatie. Een 

team dient minimaal twee spelers 
van 23 jaar of ouder te tellen en 
de voorrondes zijn op vrijdag 17 
en zaterdag 18 januari 2020. De �-
naledag is op zaterdag 25 janua-
ri 2020 met uiteraard de aanslui-
tende feestavond. Teams kunnen 
zich alleen vandaag nog inschrij-
ven. Aanmelden kan bij Peter (06 
11155083) of Rob (r.tousain@tis-
cali.nl). (foto: aangeleverd)

Pianotrio Panache met weemoed
en tango in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Violist en psycho-
loog Paul Eggen verzorgt op vrij-
dag 11 oktober om 20.00 uur een 
concertlezing in ’t Mosterzaadje. 
Wat doet muziek met de mens en 
waar komt die ingrijpende wer-
king van muziek vandaan? Aan 
de hand van muziekvoorbeelden 
zal hij hierover uitleg geven. Paul 
Eggen speelt in dit verrassende 
concert een aantal expressieve 
werken uit de Barok, plus enke-
le grappige of ontroerende stuk-
ken uit de 20ste eeuw voor viool 
of altviool. Eggen studeerde af 
aan het Koninklijk Conservatori-
um van Den Haag.  Naast zijn mu-
ziekcarrière studeerde hij aan de 
Universiteit van Leiden en werkt 
hij als psycholoog.

Het pianotrio Panache (zie fo-
to) heeft voor zondag 13 okto-
ber een heel mooi programma 
samengesteld. Sabine van Lier 
(viool), Elisabeth Schijns (cello) 
en Marte Gerritsma (piano) spe-
len werk van Rachmaninov, Pi-
azzolla en Shostakovich. Het pu-
bliek wordt meegenomen in een 
verhaal vol contrasten en duis-
tere onrust. Het concert van Eli-
sabeth Schijns en Marte Gerrits-
ma vorige maand in ’t Mosterd-
zaadje was een groot succes en 
ook de samenwerking met vio-
liste Sabine van Lier belooft een 
concertuitvoering van grote klas-

se te zijn. Het concert begint om 
15.00 uur. De zal is steeds een half 
uur voor aanvang geopend en 
de toegang is vrij, maar een vrij-
willige bijdrage in de onkosten 

is wenselijk. ’t Mosterdzaadje is 
gevestigd aan de Kerkweg 29 te 
Santpoort-Noord. Kijk op www.
mosterdzaadje.nl voor uitgebrei-
de informatie. (foto: aangeleverd)
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o e on ert 
an o i en nidos

Santpoort - Op zondag 13 okto-
ber zal Musicalvereniging Unidos 
samen met het Soli Harmonieor-
kest optreden tijdens het zeven-
de ko�econcert dit jaar van de 
Velser Gemeenschap. Het Har-
monieorkest van Soli speelt on-
der meer werk uit het sprookjes-
achtige Aladdin, bezoekt de Mou-
lin Rouge in Parijs en bevindt zich 
Between 2 Rivers. Musicalvereni-
ging Unidos brengt, onder lei-
ding van Bas Jongsma, nummers 

ten gehore van de vorige produc-
ties The Hired Man en Footloose, 
het publiek krijgt ook een voor-
proe�e op de komende produc-
tie Thoroughly Modern Millie. So-
listen tijdens het ko�econcert 
zijn onder meer Daisy Carati, Baris 
Kirik en Wouter Wensink. Het con-
cert vindt plaats in het muziek-
centrum van Soli aan het Kerkpad 
83 te Santpoort-Noord. De zaal 
gaat om 11.30 uur open, het con-
cert begint om 12.00 uur.

adies i t een su es
Santpoort - De Ladies Night van 
LTC Groeneveen is wederom een 
groot succes geworden. Onge-
veer 55 dames namen deel, ze be-
gonnen de avond uiteraard met 
een partijtje tennis. Tussendoor 
kregen de dames vier verschil-
lende wijnen aangeboden, waar-
bij het de bedoeling was om te 

raden welke wijn ze hadden ge-
proefd. Voor degene met de bes-
te score stond een mooie �es wijn 
klaar. Aansluitend was er een quiz 
over tennis met als afsluiting een 
wedstrijd twerkpong. Adriaan en 
Bart, The Crazy Old Boys, verzorg-
den ter afsluiting de muziek. (fo-
to: aangeleverd)

Velsen - Maar liefst 126 leerlingen van de Academy van Tata Steel 
hebben vorige week hun landelijk erkend MBO-diploma ontvan-
gen. Het slagingspercentage bedroeg 91%. Dat zijn twee nieu-
we records voor de bedrijfsschool van Tata Steel. Er is veel be-
langstelling voor de Academy van Tata Steel, waar onlangs 170 
nieuwe leerlingen aan hun opleiding zijn begonnen. De bedrijfs-
school viert dit jaar haar 80-jarig bestaan.

e ordaanta  es aa den 
ade  ata tee

Fabienne Hendricks, manager 
van de Academy van Tata Steel, 
is trots op het bereikte resultaat: 
,,Het is geweldig om te zien dat 
zoveel leerlingen zijn geslaagd en 
dat het slagingspercentage even-
eens heel hoog was. Daarmee zijn 
we zonder meer toonaangevend 
in Nederland. Het is voor mij het 
mooiste cadeau voor ons 80-ja-
rig bestaan. Niet alleen de zeer 
gemotiveerde leerlingen ma-
ken zo’n resultaat mogelijk, maar 
ook de docenten en het onder-
steunend personeel van het NO-
VA College en van onze eigen be-
drijfsschool. Samen slagen we er-
in om de kennis van techniek in 
de IJmond verder te vergroten. 
Ik wil de leerlingen van harte feli-
citeren met hun prestatie en hen 
veel succes en bovenal veel ple-
zier toewensen in de mooie car-
rière in de techniek die voor hen 
bij Tata Steel in het verschiet ligt.”
Tata Steel is een walhalla voor jon-

geren die zich willen ontwikkelen 
op het gebied van techniek. De 
mogelijkheden daartoe zijn legio 
en het staalbedrijf zorgt ervoor 
dat de opleidingen naadloos aan-
sluiten op de huidige stand van 
de techniek. Zo is er bijvoorbeeld 
speciale aandacht voor automa-
tisering, robotisering en virtual 
reality. De opleidingen zijn toe-
gankelijk voor iedereen met een 
VMBO-diploma (Kader, Gemeng-
de of Theoretische Leerweg) of 
met een overgangsbewijs Havo3-
Havo4, met vanzelfsprekend vol-
doendes voor natuurkunde en 
wiskunde in het vakkenpakket. 
De twee- en vierjarige opleidin-
gen van Tata Steel bestaan uit een 
combinatie van werken en leren. 
Tata Steel neemt de kosten van 
de opleiding volledig voor zijn re-
kening en de leerlingen ontvan-
gen vanaf de eerste dag een sala-
ris. Leerlingen krijgen bovendien 
een baangarantie.

Fabienne Hendricks, manager van de Academy van Tata Steel (links) met 
vier van de geslaagden in een van de technieklokalen van de bedrijfs-
school. (foto: Tata Steel)

entoonste in
o er ip o

IJmuiden - In de centrale biblio-
theek aan het Dudokplein 16 is 
deze maand een tentoonstelling 
te zien over Schiphol. 
Het zijn werken die gemaakt zijn 
door cursisten van Marcella van 
Santen. Zij prikkelt de geest met 
visuele beelden en teksten uit 
de recente en vroegere kunstge-
schiedenis en bespreekt de wer-
ken op een positieve manier met 
haar cursisten. 
Vorige maand was het dertig 

jaar geleden dat ze begon met 
lesgeven in IJmuiden. Het the-
ma Schiphol is zeer veelzijdig en 
werd door alle deelnemers aan 
de cursussen van Marcella van 
Zanten op eigenzinnige wijze in-
gevuld. 
Van de mooi geklede stewardes-
sen tot gekleurde autodaken op 
de vakantieparkeerplaats en an-
dere uit de lucht geziene tafere-
len, alles komt in de expositie aan 
bod. (foto: aangeleverd)

Lezing: 
e ia antenroo

Velserbroek - Op maandag 14 
oktober geeft Historische Kring 
Velsen een lezing met de titel 
De Diamantenroof. 
Op 16 april 1942 werden al-
le diamantairs van het Rijksbu-
reau voor Diamant opgeroe-
pen om met hun sierdiamant-
voorraden te verschijnen in het 
beurslokaal aan het Weesper-
plein te Amsterdam. Miljoenen 
aan voorraden van hoofdzake-
lijk Joodse diamantairs werden 
ingenomen en ‘in bewaring ge-
geven’. Paul Post raakte geïn-
teresseerd in de diamanten-
roof toen hij een brief van zijn 
vader - werkzaam bij het Rijks-
bureau voor Diamant - vond. 
Een groot deel van de diaman-
ten werd gestolen door een ho-
ge SS-officier die de diaman-

ten in april 1945 meenam naar 
Zwitserland. Deze officier duikt 
in de jaren 50 op in Argentinië, 
Brazilië en Colombia. De afge-
lopen jaren deed Paul Post on-
afgebroken onderzoek naar de 
verdwenen diamanten en sa-
men met beroepsauteur Bies 
van Ede schreef hij er een ont-
hullend boek over. In deze le-
zing gaat Paul Post in op het 
onderzoek en de het schrijven 
van het boek. In de pauze van 
de lezing is de traditionele boe-
kenmarkt.
De lezing vindt plaats in wijk-
centrum De Hofstede aan de 
Aletta Jacobsstraat 227 te Vel-
serbroek en begint om 20.00 
uur. Voor leden is de toegang 
gratis, overige belangstellen-
den betalen 2,50 euro.

e in  in e ape
Bloemendaal - Op zondag 13 ok-
tober verzorgt Angela Roothaan 
een lezing in De Kapel aan de Pot-
gieterweg 4 met als thema ‘Het 
emotionele lichaam’. In het Wes-
ten onderscheiden we sterk tus-
sen geest en lichaam. Veelal zien 
we het lichaam als niet-denkende 
materie en de geest als een onli-
chamelijk denken, dat zich ‘ner-
gens’ bevindt. In andere culturen 
en tijden wordt dat onderscheid 
niet zo gemaakt. In haar lezing 
werpt Angela Roothaan een �-
loso�sche blik op ons emotione-

le lichaam; hoe wij als levend we-
zen voortdurend impressies op-
nemen en ook onszelf uitdruk-
ken. Hoe verdriet, blijdschap en 
somberte de
‘kennis’ van dit lichaam uitdruk-
ken. Centrale vragen zijn daarbij 
wat het eigenlijk betekent dat we 
‘leven’, in verbinding staan met 
van alles en nog wat, het zicht-
bare en onzichtbare voelbare, en 
hoe we zelfzorg kunnen doen om 
het emotionele lichaam gezond 
te laten zijn. De lezing begint om 
10.30 uur.

eer and a ers op straat
IJmuiden - Het aantal Buitenge-
woon Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) in de gemeente wordt 
uitgebreid. Momenteel be-
slaat het aantal formatieplaat-
sen 11 fulltime equivalenten 
(fte) maar dat worden er 15. Dit 
werd duidelijk uit de presenta-
tie die vorige week werd ver-
zorgd op uitnodiging van het 
Wijkplatform Zee- en Duinwijk.

De thema-avond stond in het te-
ken van handhaving en was be-
doeld om de bewoners van het 
gebied kennis te laten maken 
met de afdeling Handhaving van 
de gemeente Velsen. Martin Car-
baat, teamleider van deze afde-
ling, was samen met twee BOA’s 
aanwezig om vragen te beant-
woorden en ook wethouder Bram 
Diepstraten was erbij. In de volle 
zaal van het wijkcentrum werd 
het de bewoners gedurende de 
avond duidelijk dat de taken van 
de BOA’s anders liggen dan de ta-
ken van de politie. Het is wel een 

gegeven dat steeds meer taken 
van de politie naar de BOA’s wor-
den overgeheveld. 
Martin Carbaat sprak de hoop uit 
dat de wetgeving omtrent de uit-
rusting die de BOA’s dragen snel 
zal worden aangepast, mede 
door de uitbreiding van de taken 
en het geweld waar ze meer en 
meer mee te maken krijgen. Na 
de pauze was er voldoende ruim-
te voor de bewoners van de wijk 
om vragen te stellen. Van deze 
mogelijkheid werd goed gebruik 
gemaakt. 
Zaken als drugsoverlast, vanda-
lisme, overlast van vuurwerk en 
hangplaatsen van jongeren kwa-
men daarbij aan de orde., waarbij 
de vragen in de meeste gevallen 
naar tevredenheid werden beant-
woord. Benadrukt werd wel dat 
het van belang is om dergelijke 
zaken te blijven melden bij de po-
litie of de gemeentelijke handha-
vers. Zij kunnen niets doen zon-
der de meldingen van de bewo-
ners.

Bij #BRAK:
ieu  ur er eten

s appe i k onder oek
o er kustont ikke in
IJmuiden - Een uniek feno-
meen in IJmuiden: de kust 
groeit aan waar deze op an-
dere plekken in Nederland 
steeds smaller wordt. We we-
ten dat het strand aangroeit, 
maar weten nog weinig van 
de gevolgen van deze aan-
groei voor bijvoorbeeld de 
duinen en begroeiing. We 
weten ook weinig van de 
mogelijkheden van deze 
aangroei, wanneer bijvoor-
beeld de zeespiegel stijgt.

#BRAK en het Pieter Vermeu-
len Museum willen hier meer 
over weten. Samen met inwo-
ners, recreanten en organisa-
ties die werken en wonen in 
het gebied willen ze dit feno-
meen nader onderzoeken in 
samenwerking met Ecoshape. 
Dit project ‘Zandige kusten - 
te veel zand op het strand?’ is 
het tweede project waarbij in-
woners als onderzoekers aan 
de slag gaan. 
In juni startte het eerste bur-
gerwetenschappelijk project 
in IJmuiden; Hollands Luchten. 
Waarbij inwoners meetsenso-
ren in elkaar zetten om vervol-
gens zelf de luchtkwaliteit te 
meten. De data van dit onder-
zoek zijn via de website holl-
landseluchten.waag.org/kaart 

live te zien.
Voor inwoners die het me-
ten nog niet moe zijn is op 
woensdagavond 16 oktober 
de eerste workshop ‘Zandige 
kusten - te veel zand op het 
strand?’ in het wikkelhuis van 
#BRAK. In deze eerste work-
shop wordt bekeken hoe men 
samen met inwoners meer in-
zicht kan krijgen in deze unie-
ke ontwikkeling. Er zullen ge-
sprekken plaatsvinden met 
Henk Nieboer, expert kust ma-
nagement van Ecoshape en 
Judith Veenkamp, expert bur-
gerwetenschap van de Waag. 
En met inwoners: waarom zou 
je graag mee willen doen aan 
dit onderzoek en waar zou je 
meer over willen weten? Inwo-
ners die als veldonderzoeker 
data willen verzamelen of wil-
len weten wat de toekomsti-
ge ontwikkelingen betekenen 
voor hun woning of onderne-
ming zijn 16 oktober van har-
te welkom bij #BRAK. Iedere 
geïnteresseerde is welkom om 
mee te denken en doen. Via 
brakijmuiden.nl kan men zich 
aanmelden voor deelname. 
#BRAK is het Science Center 
voor kust en klimaat in IJmui-
den, gevestigd naast het par-
keerterrein van IJmuiden aan 
Zee.

nder oek naar 
er unnin en en 

toe i t ata tee
Regio - Welke criteria gelden bij het 
verlenen van een milieuvergunning 
aan Tata Steel en in hoeverre wor-
den deze criteria correct gevolgd? 
Welke normen zijn op de vergun-
ningen van toepassing en wordt 
voldoende adequaat opgetreden 
wanneer het staalbedrijf de normen 
overtreedt? Op al deze vragen wil 
de Randstedelijke Rekenkamer een 
antwoord krijgen, inmiddels is hier-
voor een onderzoek gestart.

De vergunningverlening, het toe-
zicht en de handhaving bij Tata 
Steel en Harsco staat al geruime tijd 
ter discussie. Tata Steel produceert, 
bewerkt en distribueert staal. Bij de 
processen die daarvoor nodig zijn 
ontstaat een restproduct, slak ge-
naamd. Het bedrijf Harsco verwerkt 
de slak en daarbij is sinds 2016 re-
gelmatig sprake geweest van de 
uitstoot van gra�et, met een piek 
in de zomer en herfst van 2018. De-
ze gra�etregens riepen veel vragen 

en bezorgdheid over de gezond-
heid op bij omwonenden. Met na-
me in Wijk aan Zee, waar de overlast 
het grootst is, kwamen boze bewo-
ners in opstand. Afgelopen voorjaar 
werd door Provinciale Staten een 
motie aangenomen om een onaf-
hankelijk onderzoek te laten uitvoe-
ren naar de kwaliteit van de vergun-
ningverlening, het toezicht en de 
handhaving bij Tata Steel en Harsco. 
Inmiddels is de Randstedelijke Re-
kenkamer een onderzoek gestart. 
,,Met dit onderzoek willen we Pro-
vinciale Staten van Noord-Holland 
ondersteunen in hun kader stel-
lende en controlerende rol door in-
zicht te geven in de kwaliteit van de 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij Tata Steel en 
Harsco en daar mogelijke verbete-
ringen bij voorstellen (doeltre�end-
heid van het VTH-beleid)’’, licht men 
toe. De resultaten van het onder-
zoek worden in het tweede kwar-
taal van 2020 verwacht.

pe ia e a ond i  
aptisten Ge eente

IJmuiden - Op woensdag 16 ok-
tober wordt een speciale avond 
gehouden bij de Baptisten Ge-
meente IJmuiden. 
Gastspreker Dirk Jan Jansen uit 
Harderwijk zal ingaan op het 
thema ‘De Heilige Geest’ en de 
praiseband New Life zal spelen. 

Het belooft een interessante en 
mooie avond te worden. Er is na 
a�oop ook gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Inloop om 
19.30 uur met ko�e en thee en 
om 20.00 uur begint de avond 
met de praiseband. Locatie: Eem-
straat 30 te IJmuiden.

ost e e a ond
Santpoort - Op maandag 14 ok-
tober houdt Postzegelvereniging 
Santpoort een avond met onder 
meer een veiling. Deze avond zal 
worden gehouden in dorpshuis 
Het Terras aan de Dinkgrevelaan 

17. De te veilen kavels zijn vooraf-
gaand aan de veiling te bekijken. 
De zaal gaat om 19.00 uur open 
en er is voldoende parkeergele-
genheid. Meer informatie: 023-
5382274 (na 18.00 uur).
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Dag van de Duurzaamheid
Tal van activiteiten
in Pieter Vermeulen Museum

In ‘De Verborgen Vogeltuin’ ont-
dekken bezoekers vanaf 4 jaar 
door het uitvoeren van 21 leuke 
spannende opdrachten, de ge-
heimen van de vogels, insecten 
en alle andere dieren die je in je 
eigen tuin tegen kunt komen zo-
als: slakken, wormen, insecten, 
spinnen, pissebedden, duizend-
poten en egels. Ze komen er-
achter waarom het zo belang-
rijk is om de tuin te vergroenen. 
Ook ontdekken ze via andere 
opdrachten hoe een woning en 
de leefomgeving duurzamer en 
energiezuiniger kunnen worden 

gemaakt. De kinderen van groep 
5/6 van de Westbroek uit Velser-
broek zullen samen met wethou-
der Sebastian Dinjens de ten-
toonstelling om 13.30 uur fees-
telijk openen. Er worden nog een 
paar belangrijke heel toepasselij-
ke mystery guests verwacht om 
het geheel luister bij te zetten.

Dinjens zal het verhaal “Pietertje 
gaat voor Groen’ voorlezen. Het 
verhaal, geschreven door Marti-
ne Winkel van ‘De Taalwinkel’ in 
samenwerking met en naar idee 
van het Pieter Vermeulen Muse-

um, Hiske Brouwer en Trudi Bos, 
sluit aan bij de kaboutertentoon-
stelling die op 10 oktober zal wor-
den onthuld. Kabouter Pieter-
tje, zijn vrienden en familie en al-
le dieren, planten en bomen krij-
gen te maken met de gevolgen 
van de klimaatverandering en 
besluiten in actie te komen. Het 
verhaal zal worden uitgegeven in 
een boekje met mooie kleurrijke 
platen en bij elk boekje hoort een 
Pietertje popje. De lezers worden 
uitgedaagd om Pietertje te hel-
pen om te laten zien wat de ge-
volgen zijn van klimaatverande-
ring in de eigen leefomgeving. 
Wat kan er anders en wat gaat 
er al heel goed? Zij kunnen fo-
to’s maken van Pietertje in de ei-
gen omgeving (school of huis) en 
de bevindingen in de groep be-
spreken.

Driehuis - Dat de nieuwe tentoonstelling ‘De Verborgen Vogel-
tuin’ wordt geopend op de Dag van de Duurzaamheid is geen 
toevalligheid. Het Pieter Vermeulen Museum spant zich al jaren 
in om in de tentoonstellingen en activiteiten aandacht te vra-
gen voor de gevolgen van klimaatverandering en het belang van 
groen en duurzaamheid.

In Engelmunduskerk
De Andersons met Dieuwertje Blok
Velsen - Ook dit seizoen wordt 
in de Engelmunduskerk aan het 
Kerkplein 1 te Velsen-Zuid een 
winterprogramma gepresen-
teerd met evenementen in di-
verse genres. Op zondagmid-
dag zullen er concerten, lezin-
gen, toneelvoorstellingen en 
andere culturele bijeenkom-
sten zijn. Het eerste optreden 
is op zondag 20 oktober, de An-
dersons komen dan naar de En-
gelmunduskerk met hun voor-
stelling ‘Hier Dooft Niets’.

Wat hebben Jan Terlouw, Han-
neke Groenteman, Nouchka van 
Brakel, Sjoerd Kuyper, Maartje 
van Weegen en Erik van Muiswin-
kel met elkaar gemeen? Allemaal 

stonden ze in de voorstelling ‘Hier 
Dooft Niets’ van de Andersons en 
deelden ze met hen hun verwon-
dering en wijsheden. De Ander-
sons spelen in Velsen voor de al-
lerlaatste keer deze bijzonde-
re voorstelling, als gast ontvan-
gen ze Dieuwertje Blok. Dit thea-
terconcert doet de grootste pes-
simist weer geloven in het leven. 
De Andersons bruisen, verstillen, 
ontroeren, passioneren en laten 
je niet meer los. Ze nemen het 
publiek mee in een hartstochtelij-
ke en humoristische voorstelling 
over opnieuw beginnen en de lui-
ken openen. Met liederen en ver-
halen vol levensvreugde, liefdes-
lust en troost trekken ze ten strij-
de tegen de onverschilligheid. En 

dat doen ze niet alleen. Deze keer 
hebben ze dus Dieuwertje Blok 
uitgenodigd. Naast haar radio- en 
televisiewerkzaamheden speelt 
ze gastrollen in series en theater-
producties, is ze verteller bij kin-
derconcerten en is ze ambassa-
deur voor de Hartstichting en Vrij-
willigerswerk. Kijk op www.dean-
dersons.nl voor meer informatie 
over de voorstelling. De zaal gaat 
om 14.30 uur open, de voorstel-
ling begint om 15.00 uur. Kaar-
ten kosten 10 euro inclusief een 
drankje in de pauze en dienen bij 
voorkeur via de website www.en-
gelmunduskerkoudvelsen.nl te 
worden gereserveerd. Eventueel 
is telefonisch reserveren via num-
mer 06 18921501 ook mogelijk.

Bij inleveren kapotte lampen
Educatief cadeau tijdens 
Nationale Recycleweek

De Nationale Recycleweek brengt 
de noodzaak van gescheiden in-
zameling van e-waste extra bij ie-
dereen onder de aandacht. De 
speciale campagneweek wordt 

georganiseerd door Heel Holland 
Recyclet, een gezamenlijk initia-
tief van overheden, gemeenten, 
retail-organisaties, producenten 
en organisaties zoals Wecycle die 

de feitelijke inzameling en recy-
cling van e-waste (elektrische ap-
paraten en verlichting) verzorgt. 
Het educatieve kaartspel is mo-
gelijk gemaakt door de Stichting 
LightRec, deze organisatie is in 
Nederland verantwoordelijk voor 
de inzameling en recycling van 
lampen en armaturen.
Wecycle laat de ingeleverde ap-
paraten en lampen recyclen tot 
nieuwe grondsto�en. Daarnaast 
komen door recycling schade-
lijke sto�en niet in het milieu en 
wordt de uitstoot van CO2 ver-
meden. Wecycle voert de regie 
over de inzameling en recycling 
van afgedankte elektrische appa-
raten en energiezuinige lampen, 
kortweg e-waste. Via een lande-
lijk dekkend inzamelnetwerk van 
10.000 punten kunnen consu-
menten en professionals e-was-
te gratis inleveren. Samen met de 
inzamel-, sorteer- en recyclepart-
ners draagt Wecycle dagelijks bij 
aan de circulaire economie. (foto: 
aangeleverd)

Regio - Tijdens de Nationale Recycleweek (14 tot 21 oktober) 
krijgt iedereen die minimaal drie oude lampen inlevert bij de ge-
meentelijke milieustraat, zolang de voorraad strekt, een gratis 
Wecycle Recycle kaartspel. Hierin komen op educatieve wijze alle 
inleverpunten waar je als consument elektrische apparaten, ver-
lichting en armaturen (e-waste) feitelijk moet inleveren aan bod.

Fotoclub Het Terras
Santpoort - Voor iedereen die 
veel foto’s maakt met de mobie-
le telefoon en daarin wat verder 
zou willen gaan, of vroeger veel 
gefotografeerd heeft en die oude 
hobby weer wil oppakken, biedt 
Fotoclub Het Terras volop moge-
lijkheden. 
De leden van de club staan klaar 
om nieuwkomers met raad en 
daad terzijde te staan. Leren fo-
tograferen is vooral een kwestie 
van veel foto’s maken en die fo-
to’s worden vervolgens met de 
andere clubleden besproken. Zo 
leren de leden veel van elkaar. De 
foto’s kunnen met elke camera 
gemaakt worden, want het gaat 
om het beeld niet om de appa-
ratuur. Ook met een smartpho-
ne kan men dus gewoon aan de 
slag. De club is niet groot, er zijn 
maximaal tien personen. Het be-
spreken van de foto’s geschiedt 
op een prettige, positieve manier. 

Als eerste komen de basiskennis 
van zaken als sluitertijd, diafrag-
ma en ISO-waarden aan bod. Fo-
toclub Het Terras komt elke derde 
maandagochtend van de maand 
van 10.00 tot 12.00 uur bijeen in 

dorpshuis Het Terras. Belangstel-
lenden kunnen een e-mail stu-
ren naar gebruikersterras@gmail.
com of zich via de website ht-
tps://dorpshuis-het-terras.nl aan-
melden. (foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws
Jeugd geeft goede voorbeeld

Na overleg tussen de captains 
konden Jens Mischke (11 jaar), 
Renée Bal (14) en Storm van 
den Berg (11) aantreden tegen 
de jeugd van Haarlem. Mischke 
zorgde met een fraaie vijfklapper 
naar dam voor een vroege voor-
sprong. Kort daarna moest Bal 
haar piepjonge, maar talentvol-
le tegenstandster feliciteren en 
stond het weer gelijk. Debutant 
Van den Berg bezorgde de IJmui-
denaren een nieuwe voorsprong 

door na een schijfwinst in de ope-
ning gedecideerd zijn voordeel 
uit te breiden. Jeugdleidster Ni-
cole Schouten volgde het goede 
voorbeeld en won van de sterk-
ste jeugdspeler van Haarlem. 
Ook Zaankanter Aart van Dijk 
won, waarna Max Doornbosch 
en Zaankanter Knobbe ondanks 
slechte standen nog een punt 
wisten te scoren. Captain Klaas 
de Krijger en Jan-Maarten Koorn 
maakten met hun overwinningen 

het feest compleet. 

Het eerste tiental daarente-
gen zakte door het ijs. Jesse Bos 
schoot in een ultieme winstpo-
ging een bok en moest opgeven 
en Jacqueline Schouten en de 
doorgaans onverzettelijke Conall 
Sleutel werden overspeeld. DCIJ 
kon hier alleen overwinningen 
van Stijn Tuijtel en Martin van Dijk 
tegenoverstellen. Teleurstellend 
was dat Krijn ter Braake, Kees Pip-
pel en Cees van der Vlis op remi-
se bleven steken tegen op papier 
zwakkere tegenstanders. Even 
leek het nog op een gelijkspel uit 
te draaien, maar helaas gaf Bram 
van Bakel remise in een gewon-
nen stand: 9-11. Hierdoor kunnen 
de promotieplannen van DCIJ 
voorlopig de koelkast in.

IJmuiden - Afgelopen zaterdag is Damclub IJmuiden (DCIJ) aan 
het nieuwe seizoen van de nationale competitie begonnen. Het 
eerste team ontving promovendus Constant Charlois Rotterdam 
2. Het Combinatieteam IJmuiden/Zaanstreek speelde met onder 
anderen drie jeugdleden de derby tegen het eveneens jeugdige 
Haarlemse Damclub 3. Mede dankzij deze jeugdleden nam het 
Combinatieteam een snelle voorsprong, waarna het uitliep naar 
15-5 en direct de koppositie in de tweede klasse C pakte.

Jens Mischke (met grijze trui) en Storm van den Berg (met blauwe trui) tijdens hun partijen. (foto: aangeleverd)

IJmuidenaar gewond
na mislukte vuurwerkdeal
Regio - Een 16-jarige jongen uit 
IJmuiden is zaterdagavond ge-
wond geraakt na een ruzie over 
een vuurwerkdeal. De jongen 
had via internet een afspraak 
gemaakt met iemand aan wie 
hij vuurwerk wilde verkopen. 
Bij de ontmoeting op het Euro-
paplein in Heemskerk ging het 
mis.

De IJmuidenaar ging, samen met 
een eveneens 16-jarige vriend 
van hem, om 22.00 uur naar de 
afgesproken plek en trof daar in-

derdaad de potentiële koper aan. 
Deze jongen gaf aan dat hij eerst 
even geld moest pinnen. Op dat 
moment kwamen er meerde-
re personen aangelopen die het 
vuurwerk van de jongens wilden 
afpakken. 
Het tweetal uit IJmuiden wilde 
echter eerst geld zien, maar werd 
vervolgens geschopt en gesla-
gen. Uiteindelijk wisten de twee 
te ontkomen, ze gingen er hard-
lopend vandoor en hebben tij-
dens hun vlucht de tas met het 
vuurwerk weggegooid.

Rond 22.45 uur kreeg de politie 
een melding van een steekinci-
dent op de Parallelweg in Bever-
wijk. Daar werd één van de twee 
jongens aangetro�en. Het slacht-
o�er had een verwonding en is 
voor behandeling naar een zie-
kenhuis gebracht. Hoe de jongen 
het letsel heeft opgelopen, zal 
door de politie onderzocht wor-
den. 
De andere IJmuidenaar heeft zich 
later bij de politie gemeld. Getui-
gen van het incident kunnen bel-
len met 0900 8844.

Bridgedrive voor Unicef
Santpoort - Op zondag 17 no-
vember vindt in de zaal van Vel-
serhooft aan de Valckenhoef-
laan 1b de zesde landelijke Uni-
cef bridgedrive plaats. Dit jaar is 
de opbrengst van de bridgedrive 
voor de adolescenten in Jordanië. 
Een van de grootste problemen 
in Jordanië is jeugdwerkloos-
heid. Jongeren missen de kennis 
en vaardigheden die cruciaal zijn 
voor een arbeidsmarkt die pijlsnel 
verandert. Ze hebben veel te ver-
werken, of vaak jarenlang onder-
wijs gemist. Unicef wil dat deze 
jongeren kennis en vaardigheden 

leren om zich te kunnen voorbe-
reiden op een studie en werk. Een 
verloren generatie moet voorko-
men worden. De bridgedrive be-
gint om 13.00 uur (ontvangst om 
12.30 uur) en bestaat uit 24 spel-
len (6x4), de prijsuitreiking wordt 
rond 17.30 uur verwacht.
Er zijn diverse prijzen te winnen. 
Aanmelden kan bij Tineke Meije-
ring (tmeijering2009@hotmail.
com) of Gerda Bauritius (gbau-
ritius@hotmail.com) onder ver-
melding van telefoonnummer, 
namen van de spelers en speel-
sterkte (A= hoogste lijn en C= 

laagste lijn). De kosten voor deel-
name aan de bridgedrive be-
dragen 17,50 euro inclusief kof-
�e met wat lekkers bij ontvangst 
en borrelhapjes tussendoor. 
Dit bedrag kan worden overge-
maakt naar rekeningnummer 
NL76INGB0006897486 onder ver-
melding van ‘Heel Velsen bridget 
voor Unicef’ en de naam van de 
deelnemer(s). Na betaling ont-
vangt men een bevestiging van 
deelname. Bel voor nadere inlich-
tingen met Gerda Bauritius (06 
22069062) of Tineke Meijering 
(06 23348645).

Klaverjasreis Seniorenvereniging Velsen
Velsen - Van maandag 4 tot en met 
vrijdag 8 november vindt de jaar-
lijkse ‘klaverjasreis’ van de Senioren-
vereniging Velsen (SVV) naar ho-
tel Brinkzicht in Vledder (Drenthe) 
plaats. Opstapplaatsen zijn dorps-
huis Het Terras in Santpoort-Noord, 

wijkcentrum De Hofstede in Velser-
broek en buurthuis De Dwarsligger 
in IJmuiden. De deelnemers verblij-
ven in het hotel op basis van vol pen-
sion. Op drie avonden wordt er ge-
klaverjast, ook met deelnemers uit 
andere plaatsen in Nederland. De 

vierde avond is een gezellige feest-
avond met livemuziek. Twee keer is 
er een excursie, waardoor de reis ook 
voor niet-klaverjassers interessant is. 
Voor meer informatie en aanmelden 
kan contact worden opgenomen 
met Minke Uytendaal (06 40841152).
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Concertlezing over
de werking van muziek
Santpoort - Wat doet muziek 
met de mens en waar komt die 
ingrijpende werking van muziek 
vandaan? In een concertlezing 
zal violist en psycholoog Paul 
Eggen aan de hand van muziek-
voorbeelden hierover een uitleg 
geven. Paul Eggen speelt in dit 
verrassende concert een aantal 
expressieve werken uit de Barok, 
plus enkele grappige of ontroe-
rende stukken uit de twintigste 
eeuw voor viool of altviool. Het 
programma zal bestaan uit de 
virtuoze ballade van Hallmann, 
de frivole Poolse caprice van Ba-
cewicz, de monumentale pas-
sacaglia uit 1681 van Biber, het 
‘Lied van de Vogels’ in een aan-

sprekend arrangement van Pa-
blo Casals, enkele improvisaties 
van Giorgio Ferrari en natuurlijk 
werken van Bach. Paul Eggen stu-
deerde af aan het Koninklijk Con-
servatorium van Den Haag. Naast 
zijn muziekcarrière studeerde hij 
aan de Universiteit van Leiden 
en werkt hij als psycholoog. Deze 
concertlezing vindt plaats op vrij-
dag 11 oktober om 20.00 uur in ’t 
Mosterdzaadje aan de Kerkweg 
29 te Santpoort-Noord. de zaal 
is vanaf 19.30 uur geopend en 
de toegang is vrij, maar een vrij-
willige bijdrage in de onkosten is 
wenselijk. Kijk op www.mosterd-
zaadje.nl voor uitgebreide infor-
matie.

Getuigen gezocht
IJmuiden - Op maandag 26 au-
gustus is een 74-jarige inwoner 
van IJmuiden op het Kennemer-
plein ter hoogte van Vomar Voor-
deelmarkt ten val gekomen. 
De man liep daarbij diverse kneu-
zingen op, ook raakten zijn �ets 
en bril beschadigd. Politie en 
ambulance zijn die ochtend ter 

plaatse geweest. Omdat de me-
ningen over de toedracht van 
de valpartij uiteenlopen, is het 
slachto�er op zoek naar getui-
gen. 
Passanten die de valpartij heb-
ben zien gebeuren, worden ver-
zocht via ruudvho@gmail.com 
contact op te nemen.

Acht zakken afval bijeen-
geraapt op Forteiland
IJmuiden - Afgelopen zondag 
was de Beestenbende actief op 
Forteiland IJmuiden. Er werden 
acht zakken zwerfvuil bijeenge-
raapt. De Velsense basisschool-
jeugd deed opmerkelijke vonds-
ten, die veelal aan waren ko-
men waaien of aan waren ko-
men spoelen; ballonresten, een 
duikbril, een schoen en veel wa-

ter�esjes, piepschuim, pur, drie 
viskisten, een grote jerrycan en 
veel touw. Ook vonden de kin-
deren veel achtergelaten sigaret-
tenpeuken. Om vissen, vogels en 
andere dieren, die dit als voed-
sel aanzien te sparen, werden ook 
die peuken fanatiek opgeraapt. 
En dat in die wind en regen! (fo-
to: aangeleverd)

IJmuiden - Vorige week vond in de Pieterkerk de jaarlijkse collec-
tebijeenkomst van KWF Kankerbestrijding, afdeling Velsen plaats 
in aanwezigheid van een aantal wijkhoofden en het afdelingsbe-
stuur. De wijkhoofden zijn het aanspreekpunt voor de tien tot 
vijftien collectanten in de ruim veertig wijken waarin de gemeen-
te Velsen is onderverdeeld. Aan het eind van de bijeenkomst 
werd door bestuurslid en penningmeester Stineke Alsema de op-
brengst bekend gemaakt van de 70e collecteweek die van 1 tot en 
met 7 september werd gehouden: 31.220  euro!

Afscheid van Joske Haver
Collectebijeenkomst 
KWF Kankerbestrijding

Vóór de bekendmaking van dit 
fraaie resultaat was er tijd inge-
ruimd om afscheid te nemen van 
bestuurslid Joske Haver die, de 
laatste jaren als collectecoördina-
tor, ruim veertig jaar leiding heeft 
gegeven aan KWF Kankerbestrij-
ding, afdeling Velsen. Voorzit-
ter Fred van Dam sprak zijn gro-
te dank uit voor de enorme in-
zet van Joske gedurende al die ja-
ren voor KWF Kankerbestrijding: 
,,Naast haar drukke werkzaam-
heden als voorzitter/coördina-
tor is zij altijd een geweldige in-
spiratiebron gebleken voor ieder-
een die betrokken is bij KWF Kan-
kerbestrijding. Destijds was zij 
initiatiefneemster van de ‘Samen-
loop voor Hoop Velsen’, een eve-
nement dat toen een bedrag van 
ruim 70.000 euro opbracht. Ook 
kwam Joske een paar jaar gele-
den met het idee om een wande-
levenement in Velsen te organi-
seren. Dit werd de inmiddels be-
kende Vissenloop die dit jaar voor 
de vijfde keer, met groot succes, 
werd georganiseerd met ruim 
2.000 deelnemers.’’ Hierna kreeg 
Joske, als dank voor haar gewel-
dige inzet, van regiocoördina-
tor Udo Wiersma van KWF Kan-
kerbestrijding een hoge onder-
scheiding opgespeld: de gouden 
bouton. In haar dankwoord zette 
Joske haar echtgenoot Cor Haver 
speciaal in het zonnetje die haar 

gedurende al die jaren van hard 
werken onvoorwaardelijk had ge-
steund; voor beiden een emoti-
oneel moment. Ook maakte zij 
van deze gelegenheid gebruik 
om haar opvolgster, Kirsten Bou-
wens, o�cieel te introduceren. 
Voor velen geen nieuw gezicht 
want Kirsten loopt al jaren mee 
bij KWF Kankerbestrijding en was 
ook zeer betrokken bij het organi-
seren van de Vissenloop de afge-
lopen jaren. (tekst/foto: Joop Wa-
ijenberg)

Kirsten Bouwens, Joske Haver en 
Cor Haver

College heeft meer geld 
nodig voor vernieuwing 
Pontplein
Velsen - Enkele tientallen be-
langstellenden kwamen op 
dinsdag 1 oktober naar het ge-
meentehuis om hun mening 
te geven over de vernieuwing 
van het Pontplein. Wethouder 
Bram Diepstraten ging met de 
aanwezigen in gesprek over de 
drie varianten die voor het op-
nieuw inrichten van deze loca-
tie zijn bedacht.
 
Met behulp van een 3D-presenta-
tie konden de bezoekers een goe-
de indruk krijgen van de gekozen 
varianten, die door de gemeente 
als meest kansrijk waren bestem-
peld. In een eerder stadium sprak 
de gemeente hierover al met in-
woners en belanghebbenden. De 
belangrijkste uitgangspunten bij 
het maken van een keuze zijn vei-
ligheid, doorstroming en ruimte-
lijke inpassing. Vorige week bleek 
al snel dat de duurste variant 
met ruim tachtig procent van de 
stemmen favoriet was bij de aan-
wezigen.
Deze variant heeft ook de voor-

keur van de wethouder en zal nu 
verder worden uitgewerkt in een 
detailontwerp. Diepstraten: ,,Ik 
ben erg blij met het samenspel 
en met de uitkomsten van 1 ok-
tober. Ik heb bovendien de indruk 
dat ook de gemeenteraad deze 
variant het liefste wil.”

Ook bij het vervolgproces zul-
len bewoners en belangstellen-
den worden betrokken, dan gaat 
het onder meer ook over groen 
en andere details. Daarna wordt 
een voorstel gemaakt voor voor 
het college en de gemeenteraad. 
,,We willen graag een toekomst-
vast Pontplein, een aantrekkelijke 
entree van IJmuiden, waarbij we 
uiteraard letten op de belasting 
van de omwonenden.
Over het tijdspad kan ik nu geen 
uitspraken doen. Voor deze vari-
ant is namelijk meer geld nodig, 
dan dat we nu beschikbaar heb-
ben. Ik moet dus op zoek naar 
extra �nanciële middelen’’, aldus 
Diepstraten. (foto: gemeente Vel-
sen)

Gezellige drukte rond 
Engelmunduskerk
Driehuis - Op het plein voor de 
Engelmunduskerk aan de Drie-
huizerkerkweg was het zaterdag-
middag gezellig druk. De jaarlijk-
se snu�el- en boekenmarkt vond  
er plaats en door het droge weer 
kon er ook buiten, onder de gro-
te kastanjebomen, volop gesnuf-

feld worden. In de pastorietuin 
was gelegenheid om van een 
hapje en een drankje te genieten. 
Om 15.00 uur werd de opbrengst 
geteld; ondanks dat er nog veel 
spulletjes over waren, bleek er 
goed te zijn verkocht. (foto: aan-
geleverd)

Vrijwilligers gezocht
Collecte voor kinderen 
met een handicap
Santpoort - De organisatie Het 
Gehandicapte Kind (voorheen 
NSGK) houdt van 11 tot en met 16 
november haar landelijke collec-
te. Duizenden vrijwilligers gaan 
dan op pad om geld in te zame-
len voor kinderen met een handi-
cap. De stichting zoekt nog hel-
pende handen in Santpoort-Zuid.

Voor meer dan 100.000 kinde-
ren met een beperking is een-
zaamheid de grootste handicap. 
Ze gaan naar aparte scholen of 
helemaal niet naar school. Spe-
len wordt lastig als negen van de 
tien speelplekken in ons land nog 
steeds niet of slecht toegankelijk 
zijn voor gehandicapte kinderen. 
Veel kinderen met een handicap 
zitten thuis terwijl ze graag met 
leeftijdgenootjes zouden willen 
sporten. Het Gehandicapte Kind 
zorgt ervoor dat kinderen met 
en zonder handicap elkaar leren 
kennen. Dat ze samen kunnen 
spelen, sporten en leren, kortom 
samen opgroeien. Collectanten 
zijn slechts een paar uur tijd kwijt 
en leveren daarmee een waarde-
volle bijdrage. Voor aanmelding 
of informatie kan contact worden 
opgenomen met Jos Teunissen 
(e-mail: jos.nautilus@live.nl / tele-
foon: 06 20081949. Kijk op www.
nsgk.nl voor uitgebreide informa-
tie. (foto: aangeleverd)

Gratis proefles duiken
IJmuiden - Duikteam IJmond be-
gint weer met een reeks proe�es-
sen duiken. Het betreft een spe-
ciale duikles voor mensen die wil-
len ervaren hoe het is om te sport-
duiken. De meeste sporten zijn vrij 
toegankelijk en gemakkelijk om 
mee te beginnen, bij duiken is dat 
in feite niet veel anders. Toch heb-
ben mensen vaak het gevoel heb-
ben dat duiken niet voor hen is 
weggelegd. Te duur, te gevaarlijk 
en te eng zijn de meest gehoor-
de argumenten om niet te gaan 
duiken. Met deze speciale proef-
les duiken wil Duikteam IJmond 
de drempel weghalen en laten zien 
wat duiken precies is. Tijdens de 
proe�es krijgt iedere cursist een ei-
gen duik�es op de rug in zwembad 
De Heerenduinen. Onder begelei-
ding van een persoonlijke instruc-
teur wordt de cursist stap voor 

stap mee de diepte in genomen. 
Er wordt begonnen op 1 meter om 
te eindigen op de bodem van het 
zwembad, waarbij de trefwoorden 
van het duiken vooral plezier en 
ontspanning zijn. Tussendoor wor-
den korte zaken besproken, zoals 
gebruikt duikmateriaal en hand-
signalen. Op deze manier probe-
ren de leden van Duikteam IJmond 
mensen een idee te geven hoe het 
is om gewichtloos onder water te 
zweven. Duikteam IJmond is een 
duikvereniging uit IJmuiden zon-
der winstkenmerk. Daarom wordt 
de proe�es duiken kosteloos aan-
geboden aan de mensen die over-
wegen met het duiken te begin-
nen. Meer informatie is op de web-
site www.dty.nl te vinden. Hier 
kunnen belangstellenden zich ook 
inschrijven voor de proe�es. (foto: 
aangeleverd)

Fortnite wordt Sportnite
IJmuiden - In de herfstvakan-
tie organiseren de buurtsport-
coaches uit Velsen weer een su-
per coole sportinstuif in sporthal 
Zeewijk. Kinderen gaan het popu-
laire spel Fortnite in het echt spe-
len tijdens SportNite op maan-
dag 21 oktober. Er zijn materialen 
waarmee ze elkaar kunnen raken 
en naarmate er meer kinderen af-
vallen wordt het speelveld steeds 

kleiner. Alles wordt ingezet om het 
spel zo realistisch mogelijk te ma-
ken. Er kan nog ingeschreven wor-
den voor het tijdvak 16.30 - 18.15 
uur voor de groepen 7 en 8 en de 
eerste- en tweedejaars leerlingen 
van middelbare scholen in de ge-
meente Velsen. De andere tijden 
zijn helaas allemaal vol. Kijk op 
sportpasvelsen.nl voor uitgebrei-
de informatie en inschrijven.

Velsen - De provincie Noord-Holland heeft samen met de ge-
meenten Velsen en Beverwijk besloten om de gelijkvloerse over-
steek over de Velsertraverse (N197) te behouden. Er komt een 
tunnel voor �etsers en voetgangers, maar inwoners van Velsen-
Noord vrezen voor sociale onveiligheid en blijven liever boven-
gronds het drukke verkeerspunt oversteken.

Gelijkvloerse oversteek 
Velsertraverse blijft

Op 16 september werd een in-
formatiebijeenkomst georgani-
seerd, die druk bezocht werd en 
waarbij duidelijk werd hoe be-
langrijk de oversteek is voor de 
inwoners van Velsen-Noord. De 
boodschap was duidelijk, men 
wilde dat de oversteek ook in 
de toekomst gewoon blijft, on-
danks de nieuwe mogelijkheid 
die er komt om onder de N197 
door te gaan. Daarom heeft de 
provincie Noord-Holland in sa-
menspraak met de wethouders 
Bram Diepstraten (Velsen) en 
Brigitte van den Berg (Bever-
wijk) afgesproken om de over-
steek te laten bestaan. Zo kun-
nen inwoners vanaf 2022 kie-
zen of ze gebruik willen maken 
van de nieuw aan te leggen on-

derdoorgang of de bestaande 
gelijkvloerse oversteek. In de 
komende maanden wordt het 
plan voor de onderdoorgang 
verder uitgewerkt. 
Het plan omvat ook de aan-
leg van twee busbanen. Begin 
november wordt een bijeen-
komst gehouden om informa-
tie te verzamelen over de soci-
ale veiligheid in en bij de nieu-
we onderdoorgang. Ook wor-
den technische onderzoeken 
gedaan. Naar verwachting is 
het plan voor de twee busba-
nen en de onderdoorgang be-
gin 2020 klaar. Pas daarna be-
sluiten de gemeenten en de 
provincie hoe de onderdoor-
gang en de directe omgeving 
eruit gaan zien.





40 10 oktober 2019

Op karakter wint IJmuiden de 
stadsderby tegen Stormvogels

Zeer opportunistisch kwam 
IJmuiden uit de startblokken 
en in de eerste minuut leek het 
team van Jacob reeds op voor-
sprong te komen: Stormvogels-
doelman Floris Serné kreeg een 
schot van Daan Heijnemeijer niet 
onder controle waardoor de bal 
voor de voeten van Milan van Es-
sen sprong. En ook hij kon niet 
tot scoren komen, omdat doel-
man Serné zijn inzet blokkeer-
de. In de vierde minuut was het 
wel raak voor IJmuiden, want 
met een verre dieptepass vanaf 
de middellijn stuurde Raoul van 
de Berghe aanvaller Dominggus 
in de diepte en fel op zijn huid 

gezeten wist hij de bal achter de 
uitkomende(?) doelman Serné in 
het doel te werken, 0-1. Na de-
ze openingstre� er bleef IJmui-
den de Stormvogels-veste on-
der druk zetten en pas na 10 mi-
nuten kreeg het team van trainer 
Sjaak Lettinga meer lucht en kon 
in haar normale spelpatroon ko-
men.

In de 20ste minuut leek Storm-
vogels op gelijke hoogte te ko-
men, want na een voorzet van 
Joey Wolthuis kopte Krop de bal 
keihard in, maar via het lichaam 
van Wesley Heere en de paal be-
landde de bal over de achter-

lijn. Stormvogels bleef het res-
terende deel van de eerste helft 
de ploeg die het meest in de 
aanval was, maar op de counter 
bleef IJmuiden akelig gevaarlijk. 
Zo ook acht minuten voor rust 
toen Hille Justin Balm de diep-
te in stuurde; zijn schot ging ra-
kelings naast. Ruststand 0-1. De 
opdracht die de Stormvogels-
spelers van hun trainer de twee-
de helft hadden meegekregen, 
was vrij simpel: zo snel mogelijk 
de gelijkmaker op het scorebord 
zien te toveren. Maar dat bleek 
opnieuw het nodige gevaar met 
zich mee te brengen, want door 
de aanvallende impulsen kreeg 
IJmuiden voorin de nodige ruim-
te. Zo ook in de 53ste minuut, 
toen Dominggus in de diepte 
werd gestuurd en na een lange 
rush vloog zijn schot rakelings 
naast.

Na een kwartier in de twee-
de helft moest IJmuiden-doel-

man Tom Hoogendijk alles uit 
de kast halen na een schot van 
Scholten. De altijd zeer betrouw-
baar spelende Stormvogels-cen-
trumverdediger Joshua Jansen 
liet een kwartier voor tijd de bal 
ongelukkig van zijn voet sprin-
gen waardoor Van Essen in een 
kansrijke positie kwam, maar hij 
werd niet beloond met een doel-
punt, maar met een corner om-
dat het leder aangeraakt werd. 
Even daarna schoot Heijnemei-
er na een hoekschop de bal over 
het Stormvogels-doel. De laatste 
tien minuten was het pompen of 
verzuipen voor Stormvogels en 
het werd het laatste, omdat de 
compacte IJmuiden-verdediging 
slechts een paar kansjes weggaf. 
Voor Stormvogels zal het uithui-
len en opnieuw beginnen zijn. 
Aanstaande zaterdag is in Edam 
EVC, dat met vier punten uit drie 
wedstrijden evenals Stormvogels 
in de grote middenmoot staat, 
de volgende tegenstander.

Gaan, gaan en blijven gaan! Dat was een van de twee opdrachten 
die IJmuiden-trainer Tom Jacob aan zijn spelers meegaf. De twee-
de opdracht van de Haarlemse trainer was Stormvogels-spits Pa-
trick Krop, die in de eerste twee duels zes keer had gescoord, aan 
banden te leggen. En deze tweede opdracht voerde Floyd Hille 
c.s. eveneens zo goed als foutloos uit en vol trots hield IJmuiden 
de ‘nul’. Door een heel vroeg doelpunt in de vierde minuut nam 
IJmuiden de drie punten mee.

VSV verpulvert Overbos
De zaterdag 1 van VSV heeft 
maar één doelstelling en dat 
is om volgend seizoen weer 
in de derde klasse te spe-
len. Een kampioenschap is de 
kortste weg om dit doel te be-
reiken en na twee gewonnen 
wedstrijden ziet de toekomst 
er vooralsnog rooskleurig 
uit. De zondag 1 moest een 
bittere pil slikken want Spor-
ting Leiden benutte de eerste 
regendruppel om het thuis-
duel af te gelasten.  

Hoe vreemd is het dat, na een 
droge zaterdag, VSV op zon-
dagochtend al vroeg de bood-
schap vanuit Leiden kreeg dat 
het duel daar was afgelast. Met 
het vermoeden dat het Leidens 
Ontzetfeest waarschijnlijk een 

flinke aanslag op de conditie 
van de Leidenaren had veroor-
zaakt, zou het zo maar kunnen 
zijn dat de later te verwach-
te regen een mooi excuus was 
om de wedstrijd af te gelas-
ten. Voor de mannen van trai-
ner David Zonneveld was dit 
een behoorlijke teleurstelling 
en zij zullen aanstaande zon-
dag thuis tegen Nicolaas Boys 
extra gebrand zijn om deze ka-
ter weg te spoelen.

Voor de zaterdag 1 was het 
thuisduel tegen Overbos een 
goede graadmeter om te zien 
of tegen een goed geachte te-
genstander het team overeind 
kon blijven. Tot aan de rust leek 
dit een lastige opgave, maar de 
bevrijdende 1-0 vlak voor de 

rust uit een schitterende vrije 
trap van Mister VSV Donny Klok 
was de opmaat voor veel meer 
in de tweede helft. Na de rust 
kreeg Overbos werkelijk al-
le hoeken van het veld te zien 
en kon VSV, aan de hand van 
dezelfde Donny Klok, de score 
naar een 8-1 einduitslag tillen, 
met doelpunten van Max Hum-
mel, Jorian Faassen, Wesley van 
der Wal (2x) en Donny Klok (4x). 
Het tegendoelpunt van Over-
bos was nog wel het vermel-
den waard, want speler Jorian 
Faassen en keeper Mario Veldt 
hadden op Youtube een film-
pje gezien waarbij een speler 
via een ‘opwippertje’ en vervol-
gens een kopbal de bal op de 
keeper terugspeelde en voer-
den dit kunstje feilloos uit.

De verder goed leidende 
scheidsrechter was van de-
ze optie nog niet op de hoog-
te en gaf Overbos een vrije trap 
binnen de 16 meter, die onbe-
rispelijk werd ingeschoten. De 
oorsprong van dit cadeautje 
werd na de wedstrijd met een 
grote glimlach aan de scheids-
rechter getoond en die kon 
daarna met een nog grotere 
glimlach alleen maar zijn onge-
lijk erkennen. 
Aanstaande zaterdag kan het 
team van trainer Paul Meinders 
laten zien hoe de krachtsver-
houdingen in de 4e klasse nu 
echt zijn, want dan zal het uit 
tegen het nog ongeslagen HBC 
volop aan de bak moeten om 
de drie punten mee naar huis 
te nemen.

Onnodige nederlaag Telstar
Na rust gaat Telstar verder met 
waar het gebleven is. Met aan-
vallen. De eerste kans is, na 
goed voorbereidend werk van 
Anthony Berenstein en Gly-
nor Plet, voor Senne Lynen. 
Zijn uithaal gaat over. Eén mi-
nuut later komen de geelhem-
den tegen de verhouding in 
op voorsprong. Iké Ugbo laat 
het net bollen: 0-1. Drie minu-
ten verder loopt Glynor Plet 
voorbij Tom Muyters en valt. 
Geen penalty, zegt arbiter Bijl. 
In de 65e minuut rent Elayis 
Tavsan richting het vijandelij-

ke doel en schiet in. Zijn schot 
wordt door Tom Muyters ge-
keerd. In de rebound kopt Gly-
nor Plet raak: 1-1. Telstar zoekt 
in de laatste fase nadrukke-
lijker de aanval. Elayis Tavsan 
en Reda Kharchouch schieten 
naast. Twee minuten voor tijd 
krijgt Telstar het deksel op de 
neus. Daryl Werker kopt de bal 
tegen de paal. Niels Verburgh 
staat op de goede plek en 
schenkt zijn club de drie pun-
ten: 1-2. 
Niet te geloven: twee kansen, 
twee doelpunten. In de vier 
minuten extra speeltijd is de 
laatste kans voor Telstar. De 
bal wordt door Anthony Be-
renstein naast geschoten. Met 
deze nederlaag doet Telstar 
zichzelf tekort. Er is deze wed-
strijd maar één ploeg die de 
zege verdient. Dat is Telstar. 
Maar... als jezelf niet scoort 
dan doet de tegenstander dat 
wel. Zo blijkt maar weer.

Opstelling Telstar: 1. Anthony 
Swolfs, 2. Shaquill Sno, 4. Char-
lie Gilmour, 6. Frank Korpers-
hoek, 7. Elayis Tavsan (88e min. 
13. Ilias Bronkhorst), 8. Senne 
Lynen (64e min. 9. Reda Khar-
chouch), 11. Anthony Beren-
stein, 15. Rashaan Fernandes 
(74e min. 19. Richelor Spran-
gers), 18. Benaissa Benamar, 21. 
Anass Najah en 29. Glynor Plet. 
(tekst: Marja Korbee / foto’s: 
1963-pictures)

Vanaf minuut één blijkt dat Roda JC niet naar Velsen is gekomen 
om op de aanval te spelen. Het eerste gevaar komt in de 6e mi-
nuut. Rashaan Fernandes krult de bal over de kruising. Zestig tel-
len later snelt Elayis Tavsan voorbij Timothy Durwael. De bal uit 
zijn voorzet wordt door Anass Najah op het doel geschoten. Da-
ryl Werker is een sta-in-de-weg. In de 27e minuut trapt Anthony 
Wolfs het leer naar voren. Een verdediger zit mis en de weg naar 
Tom Muyters ligt voor Glynor Plet open. De doelman is eerder bij 
de bal. Twee minuten later ontsnapt Rashaan Fernandes aan de 
aandacht van zijn directe tegenstander. Hij schiet de bal in. Juist 
waar Niels Verburgh staat. Acht minuten voor het rustsignaal pin-
gelen Shaquill Sno en Rashaan Fernandes zich uit de drukte. Gly-
nor Plet komt een teenlengte te kort om de bal binnen te tikken. 
Eén minuut verder komen de Koempels weer goed weg. Glynor 
Plet wordt aan het werk gezet. Zijn inzet wordt door Daryl Wer-
ker gekraakt. Na de onnodige 2-1 nederlaag in Meppel tegen MSC en de afge-

lasting tegen Be Quick 1887 nu de kans thuis tegen Alcides. In een 
oefenwedstrijd tegen Uitgeest was eerder deze week aan het zelf-
vertrouwen gewerkt, dus... Ondanks de zware regenval bleef het 
hoofdveld vandaag goed bespeelbaar en kon Velsen de gasten 
- in het bezit van drie punten en eveneens uit Meppel - ontvan-
gen. De opdracht was duidelijk: WINNEN, liefst met goed voetbal, 
maar dat was deze zondag geen noodzaak.

Velsen blijft thuis 
ongeslagen

Alcides hield de gelederen van 
meet af aan gesloten om in de 
omschakeling gevaarlijk te wor-
den. Belangrijk daarom voor de 
Velsenaren geduld te hebben, de 
bal in de ploeg te houden en snel 
te heroveren na balverlies. Velsen 
werd daarin geholpen door hal-
verwege de eerste helft de lei-
ding te nemen. Een scherp aan-
gesneden vrije trap werd slim 
verlegd door linksachter Dijkhui-
zen richting verre hoek. 1-0. Alci-
des bleef volharden in de geko-
zen speelwijze en Velsen dacht 
twee keer recht te hebben op een 
strafschop na hands binnen de 16 
en even later toen Angelo Beck 
naar de grond werd getrokken. 
Helaas: de scheidsrechter beslis-
te anders. Het duo Plug/van Dam 
hield intussen spits Kulazi in be-
dwang en Komduur van Alcides 
kwam al voor de rust goed weg 
na een stevige overtreding met al 
een kaart op zak.

Na rust een ander Alcides, dat 
sneller druk zette terwijl Velsen 
slordiger ging spelen. Gelukkig 
was daar Bryan Dijkhuizen: een 
afgeslagen corner werd door Bas-
tiaan Scholten opnieuw voor ge-

bracht en Dijkhuizen kopte de bal 
achter keeper Bos. 2-0. Linksach-
ter Komduur scoorde vervolgens 
alsnog zijn tweede gele kaart en 
met 11-tegen 10 werd de wed-
strijd vervolgd. Alcides gooide 
alles op de aanval en Velsen had 
moeite met het hanteren van de 
overtalsituatie. Een misverstand 
op het middenveld werd door 
spits Kulazi afgestraft. 2-1. Het 
spel werd onrustig als het weer, 
er vielen een paar gele kaarten en 
de aanvoerder van Alcides ging 
eraan voor zijn tweede.

Met 11 tegen 9 kreeg Alcides toch 
nog een kans. Zuiverloon kon tij-
dig opruimen. De beslissing viel 
aan de andere kant. Castricum 
brak door op rechts, bereikte met 
zijn voorzet nog net de hardwer-
kende Kloosterboer die Beck vrij 
zag staan. Angelo krulde de bal 
fraai over de keeper in de verre 
hoek. 3-1. De scheidsrechter liet 
aftrappen en � oot vervolgens di-
rect af. Velsen neemt het komen-
de zondag op tegen SDO in Bus-
sum. Een week later volgt de in-
haalwedstrijd thuis tegen Be 
Quick 1887. U bent welkom. (fo-
to: Marit Kloosterboer)

Akrides wint voor
derde keer op rij
Velsen - De heren van Velser Bas-
ketbal Club Akrides hebben afge-
lopen zaterdag thuis in de eigen 
Sporthal IJmuiden-Oost met 77-
56 gewonnen van The Red Stars 
uit Soest. Het was voor de for-
matie van coach Mark Hooiveld 
de derde overwinning op rij na 
het seizoen te zijn begonnen met 
een nederlaag. Akrides staat in de 
NBB Eerste Divisie Noord achter 
de ongeslagen koploper en re-
giogenoot Onze Gezellen op de 
tweede plaats en zal in hun divi-
sie ook bij de eerste twee moe-
ten eindigen om te mogen deel-
nemen aan The Final Four. 
In een uitermate dynamische 
wedstrijd begon Akrides met 
een 17-1 run om de leiding ver-
volgens nooit meer uit handen 
te geven. Topscorer van de wed-
strijd werd point guard Jere-
my Sodusta (zie foto) die goed 

was voor 19 punten maar in zijn 
statsline ook nog 5 rebounds, 5 
assists en 2 intercepties liet no-
teren. Center Frank de Pagter ge-
nereerde met 12 punten en 20 re-
bounds een double-double en 
Laurens de Vilder en Rik Wessels 
scoorden respectievelijk 12 en 
11 punten voor de thuisspelende 
Velsenaren. Akrides had bij 71-43 
zijn grootste voorsprong van de 
wedstrijd maar moest in de eind-
fase nog een serie driepunters 
van The Red Stars incasseren. De 
overwinning kwam echter nooit 
meer in gevaar. 
Komend weekend staat er voor 
Akrides een uitwedstrijd op het 
programma. Akrides speelt zater-
dagavond in Sporthal Cleijn Duin 
in Katwijk waar Grasshoppers de 
tegenstander zal zijn. (tekst: Ar-
chibald Akerboom/foto: aange-
leverd)












