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Tijdens de kwalificatiewedstrijden 
heeft Lieke de limiet ruimschoots 
behaald. Een zeer knappe prestatie 
voor deze 12-jarige brugklasser van 
het Ichthus Lyceum in Driehuis, 
zeker gezien de matige voorberei-
ding vanwege alle coronaperikelen. 
Romana was eigenlijk als zeker van 
een plekje in het team. Gelukkig 
maar, want door een knieblessure 
kon zij zichzelf tijdens het kwalifica-
tieweekend niet van haar beste 
kant laten zien. 
Allebei mogen ze dus eind 
november de strijd aanbinden op 
internationaal niveau. De Konink-
lijke Nederlandse Gymnastiek Unie 
(KNGU) ondersteunt echter de 
trampolinesport niet meer finan-
cieel. Dit houdt in dat de meisjes de 
vliegreis en ook alle toernooikosten 
zelf moeten bekostigen. Dat komt 
neer op ongeveer 2.500 euro per 
persoon. 

Iedereen die hieraan een bijdrage 
wil leveren, kan een donatie over-
maken op rekeningnummer NL56 
RABO 0107385031 ten name van 
Turnvereniging IJmuiden onder 
vermelding van Romana en Lieke. 
Zie www.tvij-trampoline.nl 

Velsen - Twee leden van Trampolinevereniging IJmuiden (TVIJ) hebben 
zich geplaatst voor deelname aan het wereldkampioenschap. Het zijn 
Lieke van Vierzen en Romana Schuring, zij mogen volgende maand 
afreizen naar Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. De reis- en toer-
nooikosten moeten ze echter zelf dragen, daarom doet de club een 
beroep op de inwoners van Velsen om te doneren.

Romana en Lieke volgende maand 
naar WK trampolinespringen

Lieke en Romana willen heel graag volgende maand naar het wereldkampioenschap 

in Azerbeidzjan. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De leden van musicalvereniging Unidos hebben er lang op moeten wachten, maar in het afgelopen week-
einde konden ze eindelijk weer doen wat ze zo graag doen: optreden voor publiek! In de Stadsschouwburg Velsen 
gaven ze in drie dagen tijd vijf voorstellingen. Unidos in Concert was een overzicht van de vele producties die de 
vereniging in de afgelopen vijftien jaar op de planken bracht. Elders in deze krant een uitgebreider artikel hierover. 
Foto: Henk Groen

Musicalvereniging Unidos 
eindelijk weer op de planken

Door vrachtwagens en touringcars 
tijdelijk om te laten rijden, neemt de 
kans op een ongeluk met veel rook-
ontwikkeling dusdanig af dat de 
tunnel blijft voldoen aan de gestelde 
veiligheidsmarges. Hierdoor blijft de 
tunnel veilig te gebruiken. 
Vrachtverkeer en touringcars worden 
omgeleid via de Velsertunnel, de 
Coentunnel en Zeeburgertunnel 
(A10) en moeten rekening houden 

met extra reistijd. Hoe lang de maat-
regel duurt is nu nog niet bekend. 
Rijkswaterstaat doet er alles aan om 
de tunnel zo snel mogelijk weer open 
te kunnen stellen voor al het verkeer. 
Regionale partners, zoals de 
gemeente Velsen en de logistieke 
sector zijn betrokken en geïnfor-
meerd en worden nauw betrokken 
bij eventuele maatregelen aan de 
tunnel.

Wijkertunnel tijdelijk dicht voor 
vrachtverkeer en touringcars
Velsen - Sinds vorige week vrijdag mogen er tijdelijk in beide richtingen 
geen vrachtverkeer en touringcars door de Wijkertunnel. Autoverkeer 
kan wel gewoon gebruik blijven maken van de tunnel. Vanwege een 
aantal defecte ventilatoren in de tunnel kan er bij een calamiteit met veel 
rookontwikkeling onvoldoende rook uit de tunnel worden geblazen.
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Beste Velsenaren, 
Toen we afgelopen maart de winter achter 
ons lieten, werden we geconfronteerd met 
de harde realiteit van corona. Na een korte 
tijd van verlichting in de zomer, zette half 
augustus de tweede golf in. Inmiddels is het 
november, de dagen worden donker en de 
volgende winter komt eraan. 

De afgelopen weken steeg het aantal besmet-
tingen snel in Nederland en in Velsen. De 
maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en is 
nodig omdat meer besmettingen meer zieke 
medeburgers betekenen. De ziekenhuizen en 
de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft

Een andere Facebook Live Sessie
Het is goed om hierover samen te spreken. 
Ik kijk altijd uit naar Facebook Live, waarin 
we bespreken over waar we samen doorheen 
moeten. Komende vrijdag om 16.00 uur zit ik 
opnieuw voor je klaar. Dit keer doen we het 
wel net anders. Voorheen sprak je alleen met 

mij, nu kun je ook vragen 
stellen aan wethouder 
Jeroen Verwoort. Hij 
gaat over de onze ge-
meenschap krijgen het 
zwaarder. 

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

Het plantseizoen is aangebroken. Dit bete-
kent dat de beplanting aangebracht kan 
worden in de Kennemerlaan. In opdracht 
van gemeente Velsen is De Bie Buitenwerken 
hier deze week mee gestart. 
Bij de herinrichting van de Kennemerlaan is 
ruimte gemaakt voor 1.125 m2 extra groen. 
“Met deze extra beplanting nemen we weer 
een stap in het vergroenen van Velsen”, zegt 

wethouder duurzaamheid en groen Sebas-
tian Dinjens. “Groen zorgt ervoor dat water 
beter weg kan lopen en is belangrijk om wa-
teroverlast in de toekomst te voorkomen. 
En hoe meer groen hoe trotser bewoners 
zijn op hun buurt.”  In de plantvakken komt 
een mix van sierheesters en vaste planten te 
staan, waaronder een dwergvlinderstruik. 
Komend voorjaar gaat alles bloeien.

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

Overkappingen MKB
Om ondernemers tijdens de coronacrisis 
zoveel mogelijk te ondersteunen, heeft 
het college op 3 november 2020 besloten 
om tijdelijke overkappingen bij MKB-
ondernemingen tot 1 april 2021 te gedo-
gen. Voor de horeca was deze regeling al 
eerder van kracht. 
Verschillende ondernemers stellen van-
wege de coronamaatregelen een maxi-
mum aan het aantal klanten in hun 
zaak. Hierdoor kan het  zijn dat klanten 
soms buiten moeten wachten voordat zij 
naar binnen kunnen. In de regenachtige 
herfst- en winterperiode kan het buiten 
wachten ertoe leiden dat mensen weglo-
pen. Voor ondernemers betekent dit ver-
lies aan omzet. Verschillende onderne-
mers (waaronder winkeliers) hebben 
aangegeven dat ze graag een tijdelijke 
overkapping bij hun onderneming willen 
plaatsen. Het college wil hier graag aan 
tegemoet komen. 
Meer informatie op www.velsen. nl

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Met subsidie zonnepanelen op het dak van uw bedrijf!
Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++ 
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet, Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen met 
bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak. 
Tem. Edi cone la num idendi omnimi, quiatur modit dollo quae nis es quatior magnatio.
Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/
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buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
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Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Vul de enquête in!
Wat vindt u van de bomen in uw 
buurt? 
We willen opnieuw vaststellen hoe we als ge-
meente met onze bomen omgaan en hierbij de 
huidige inzichten rondom klimaat en natuur 
meenemen. Dit doen we in een nieuw bomenbe-
leidsplan. Om tot dat plan te komen hebben we 
uw input nodig. Wat wil u dat er verandert, of 
juist hetzelfde blijft? 

Vorige week nodigden we u uit voor een bomen-
wandeling. Voor de mensen die hier niet bij kun-
nen zijn, of een extra toelichting willen geven, 
hebben we ook een enquête opgesteld. 

Deze vind je op samenspelvelsen.nl, onder het 
kopje bomenbeleidsplan. Of scan de QR-code. 

Wijkertunnel (A9) tijde-
lijk dicht voor vrachtver-
keer en touringcars
Sinds vrijdagochtend 8 oktober 05.00 
uur mogen er tijdelijk in beide richtin-
gen geen vrachtverkeer en touringcars 
door de Wijkertunnel (A9). Autover-
keer kan wel gewoon gebruik blijven 
maken van de tunnel. Vanwege een 
aantal defecte ventilatoren in de tun-
nel kan er bij een calamiteit met veel 
rookontwikkeling onvoldoende rook 
uit de tunnel worden geblazen. 

Door vrachtwagens en touringcars tijde-
lijk om te laten rijden, neemt de kans op 
een ongeluk met veel rookontwikkeling 
dusdanig af dat de tunnel blijft voldoen aan 
de gestelde veiligheidsmarges. Hierdoor 
blijft de tunnel veilig te gebruiken. Bij een 
incident waarbij brand ontstaat, wordt 
de tunnel altijd afgesloten voor verkeer. 
Hierover zijn afspraken gemaakt met de 
brandweer.

Vrachtverkeer en touringcars worden 
omgeleid via de naastgelegen Velsertun-
nel, de Coentunnel en Zeeburgertunnel 
(A10) en moeten rekening houden met 
extra reistijd. Hoe lang de tunnel gesloten 
blijft voor vrachtverkeer is nu nog niet 
bekend. Rijkswaterstaat doet er alles aan 
om de tunnel zo snel mogelijk weer open te 
kunnen stellen voor al het verkeer. 

Meer informatie is te vinden op: 
www.rijkswaterstaat.nl 

Afvalinzameling bij hoogbouw in 
Zeewijk
De bewoners van Zeewijk kunnen nu al-
lemaal hun afval scheiden. Bij fl ats/appar-
tementen (hoogbouw) in Zeewijk staan 
behalve een restafvalcontainer nu ook een 
container voor groente, fruit en etensrest-
en (GFE). En er is een container voor plas-
tic, blik en drinkpakken (PBD) in de buurt. 
Ook zijn de bovengrondse containers op 
de Doorneberglaan bij het winkelcentrum 
Zeewijkpassage vervangen door onder-
grondse containers aan de Schiplaan. 

Afvalmarkt
Een team van afvalcoaches gaat de komende 
weken op pad in Zeewijk. Zij gaan in gesprek 
met inwoners over het scheiden van afval en 

geven tips over hoe het makkelijker kan. Heeft u 
vragen over het scheiden van afval? Kom dan za-
terdag 16 oktober naar de afvalmarkt. Van 10.00 
tot 12.00 uur staan de afvalcoaches met hun pro-
motruck bij Winkelcentrum Zeewijk Passage en 
van 13.00 tot 15.00 uur op het Canopusplein bij 
de Lidl. Kom langs en bekijk de speciale VR-fi lm 
over het scheiden van gft en etensresten en ga in 
gesprek met de af valcoaches.

Meer informatie
In Velsen willen we de hoeveelheid restafval 
verminderen en waardevolle materialen herge-
bruiken. Velsen noemt dit “Meer Waarde uit 
Afval”.   Meer informatie hierover leest u op 
www.velsen.nl/meer-waarde-uit-afval-hoogbouw 

Week van de Industrie-
cultuur 2021
Dit weekend gaat de Week van de Indus-
triecultuur 2021 weer van start! Vanwege 
de nasleep van corona is er dit jaar een com-
pacter programma, maar toch zijn er weer 
diverse bedrijven die hun deuren voor het 
geïnteresseerde publiek openzetten. De ver-
halen van de industrie komen tot leven met 
behulp van rondleidingen, theater en work-
shops in het Noordzeekanaalgebied. In het 
programma is er in de herfstvakantie van 15 
tot en met 24 oktober voor jong en oud van 
alles te doen in IJmuiden, Beverwijk en de 
Zaanstreek! Kijk voor het programma en om 
u aan te melden op www.industriecultuur.nl

Wat is uw ervaring met de horeca in Velsen: 
vul de vragenlijst in!
De gemeente Velsen laat op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de horeca in de 
gemeente. We willen graag weten wie de horecagelegenheden in Velsen bezoekt, en hoe 
u als (potentiële) gast de horeca in de gemeente Velsen ervaart. De uitkomsten van het 
onderzoek worden door de gemeente gebruikt om een nieuw horecabeleid te maken. 

De gemeente wil u graag betrekken bij dit onderzoek en is benieuwd naar uw ervaringen 
met, en uw mening over de horeca. U kunt u mening geven op Velsen.nl/actueel of scan de 
QR-code hiernaast.

De vragenlijst is in te vullen tot 31 oktober. 

Zonder afspraak een 
vaccinatie
In IJmuiden kunt u zich zonder afspraak 
laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat 
kan in de vaccinatiebus in Zeewijk.

Zeewijk IJmuiden 
Locatie: Schiplaan/hoek Planetenweg 
IJmuiden
Tijd: 11:00 – 17:00 uur

Zaterdag  16 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 
6 november en 13 november



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•	 	nabij Kennemermeer (kadastraal

K871), tijdelijk (7 jaar) plaatsen micro
windmolen (03/10/2021) 119172-
2021

•	 Havenkade 1,wijzigen gebruik kantoor
naar wonen (6 appartementen), ver-
groten zolder (04/10/2021) 119789-
2021 (gemeentelijk monument)

•	 Mercuriusstraat 26, dichtzet-
ten inpandig balkon (voorzijde)
(04/10/2021) 119795-2021

•	 Dinkelstraat 16-22, bouwen 2 star-
tersappartementen (05/10/2021)
119963-2021

•	 Meeuwenlaan 49, plaatsen dakop-
bouw (06/10/2021) 120606-2021

•	 Volendamkade 1, tijdelijk (1 jaar en
8 maanden) plaatsen opslagtent
(06/10/2021) 120709-2021

•	 Kanaalstraat 212, plaatsen erker
(voorzijde) (07/10/2021) 121085-2021

•	 Westerduinweg 30, plaatsen aanbouw
(08/10/2021) 121871-2021

•	 Willebrordstraat ong. (kavel 02), bou-
wen woning (08/10/2021) 122083-
2021

Velsen-Noord
•	 Stuwadoorstraat 21, realiseren tus-

senvloer (08/10/2021) 121981-2021

Santpoort-Noord
•	 Hoofdstraat 177A, legaliseren dakter-

ras (04/10/2021) 119650-2021
•	 nabij Duin- en Kruidberger-

weg 76, verharden parkeerplaats
(05/10/2021) 120447-2021

Driehuis
•	 Driehuizerkerkweg ong. (t.h.v. ‘t Prin-

cenboschpad met kruising busbaan),
kappen 5 bomen (groenrenovatie
bestaand struweel) (04/10/2021)

119531-2021
•	 Da Costalaan 60, plaatsen fietsover-

kapping (voortuin) (7/10/2021)
121336-2021

Verlengen beslistermijn 
Velsen-Zuid
•	 Rijksweg 114, bouwen bijgebouw

(05/10/2021) 98714-2021

Santpoort-Noord
•	 Hoofdstraat 172 B, vergroten en wij-

zigen gebruik winkel/opslagruimte
naar 5 appartementen (05/10/2021)
82121-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
•	 Trompstraat 158, bouwen aanbouw

(05/10/2021) 115925-2021

Velserbroek
•	 Johanna Westerdijkstraat 25, bou-

wen fietsenstalling (voortuin)
(05/10/2021) 117791-2021

•	 Lepelaar 20, vervangen garagedeur
(07/10/2021) 99554-2021

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Velsen-Noord
•	 N197 tussen hmp 3.5 en 4.3, asfalte-

ringswerkzaamheden en grooton-
derhoud gedurende de nachten 4 t/m
9 oktober 2021 tussen 20:00 uur en
05:00 uur en 11 t/m 16 oktober tussen
20:00 uur en 05:00 uur. (4/10/2021)
118199-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
•	 Pierloop Velsen, op 11 september

2022 van 10:00 tot 14:00 uur, loca-
tie: diverse routes door IJmuiden,
start en finish		Kennemerboulevard
(05/10/2021) 120386-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Lagersstraat ong. (kavel 12), bouwen

woning (05/10/2021) 97378-2021
•	 Planetenweg 301C, brandveilig ge-

bruiken van schoolgebouw en sport-
hal (07/10/2021) 59035-2021

•	 Snelliusstraat 95, plaatsen dakkapel
(achterzijde) (07/10/2021) 82703-
2021

Velsen-Zuid
•	 Stelling 54, verlengen termijn (3 jaar)

tijdelijk gebruiken voor praktijkles-
sen door Maritiem College Ijmond
(t/m december 2024) (05/10/2021)
112566-2021

Velserbroek
•	 Boterdijkweg 1, vergroten 1e verdie-

ping, wijzigen zijgevels (05/10/2021)
108909-2021

•	 Botter 31, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (07/10/2021)
111751-2021

•	 Rijksweg 287, vergroten tuincen-
trum, realiseren buitentuin, plaat-
sen 3 lichtmasten en geluidsscherm
(07/10/2021) 140223-2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning –uitgebreide procedure
IJmuiden
•	 Briniostraat 10-12, brandveilig gebrui-

ken van Technisch College Velsen en
Maritiem College Velsen (11/10/2021)
88058-2021		

Verleende onthe�ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
Velsen-Noord
•	 N197 tussen hmp 3.5 en 4.3, asfalte-

ringswerkzaamheden en grooton-
derhoud gedurende de nachten 4 t/m
9 oktober 2021 tussen 20:00 uur en
05:00 uur en 11 t/m 16 oktober tussen
20:00 uur en 05:00 uur. (07/10/2021)
118172-2021

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
•	 ‘tv commercial POSTNL’,		locatie plein

1945 op 06 oktober 2021 tussen 07.00
- 20.00 uur (05/10/2021) 112952-2021

•	 Verleende evenementenvergunning
APV artikel 2:10

Santpoort-Noord
•	 ‘Pinkenveiling’, op 09 oktober 2021

tussen 09:00 en 16:30 uur, 10 ok-
tober 2021 tussen 10:30 en 17:00
uur, locatie: Frans Netscherlaan 12
(06/10/2021) 64934-2021

Overige bekendmakingen 
•	 Coördinatiebesluit Hotel The Green –

Velsen-Zuid

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hof-
stede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek 
Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen 
en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

00 inderegio.nl • 14 oktober 2021NIEUWS

Samenwerking Bibliotheek 
Velsen en Vellesan College

,,We merken dat de woordenschat van 
brugklasleerlingen soms laag is”, 
begint projectleider Mareille Koops, 
lerares Nederlands en leerjaarcoördi-
nator havo-vwo klas 1 en 2 op het 
Vellesan College, haar uitleg over dit 
initiatief dat zij samen met Diana van 
Emde Boas van bibliotheek Velsen 
begeleidt.
,,Veel leerlingen zijn ook nog nooit in 
de bibliotheek geweest. Maar om je 
woordenschat en taalvaardigheid te 
vergroten moet je lezen. Door de 
schoolpas die iedere leerling heeft, 
tegelijk ook bibliotheekpas te maken 
en ze een paar keer per jaar mee te 

nemen naar de vestiging op het 
Dudokplein, verlagen we de drempel 
om daarheen te gaan, laten we ze zien 
dat lezen leuk is en leren ze ook dat de 
bieb zoveel meer is dan een ruimte 
met boeken. Dat je de boeken van de 
bieb mee naar huis mocht nemen was 
voor sommige leerlingen al nieuw. Die 
dachten dat je ze alleen daar mocht 
lezen. Maar dat er op vijf minuten 
lopen van school ook voorgelezen 
wordt, voorstellingen zijn, schrijvers op 
bezoek kunnen komen en er zelfs 
Minecraft workshops en een LEGO 
Bricks Challenge is, dat weten veel 
leerlingen niet. De stilteruimte waar je 

rustig kan werken was ook een �jne 
tip, want niet iedere leerling heeft 
thuis een plek waar het stil is en ze 
geconcentreerd kunnen leren.”

Alle brugklassen van het Vellesan 
College hebben inmiddels een eerste 
bezoek gebracht aan bibliotheek 
Velsen waar ze onder meer uitleg 
kregen over de genres in leesboeken 
en hoe ze boeken konden zoeken die 
bij hun interesses en leeftijd passen. 
,,Op de middelbare school móet je 
boeken lezen. En als je dan aange-
wezen bent op het rijtje boeken thuis 
is het goed mogelijk dat daar geen 
boek tussen staat dat je graag wil 
lezen en het dus ook niet echt leuk is 
om dat boek te moeten lezen. Als je 
naar de bibliotheek kunt gaan om een 
boek uit te zoeken, vind je altijd iets 
wat wel helemaal bij je past en je met 
plezier kunt gaan lezen. Deze samen-
werking tussen het Vellesan College en 
bibliotheek Velsen zorgt ervoor dat 
iedere leerling in de bieb terecht kan. 
We beginnen bij de brugklassen, 
volgend schooljaar krijgen de brug-
klassen en de tweede klassen een 
bibliotheekkaart op hun schoolpas en 
zo gaan we verder tot alle leerlingen 
van het Vellesan College met hun 
schoolpas naar de bibliotheek kunnen. 
Er wordt steeds minder gelezen in 
Nederland en we zeggen niet dat deze 
samenwerking en de bezoekjes aan de 
bibliotheek dé oplossing zijn, maar 
denken wel dat het onderdeel uit kan 
maken om dat probleem op te lossen.”

Velsen - Het Vellesan College heeft in samenwerking met de bibliotheek 
Velsen de schoolpas van alle brugklasleerlingen gecombineerd met een 
bibliotheekpas. Daardoor kunnen ze altijd in de bibliotheek terecht voor 
het lenen van boeken. Om ze wegwijs te maken en de bieb te leren 
kennen, zijn alle klassen naar het Dudokplein gegaan. Bezoekjes die na 
deze introductie vaker zullen voorkomen.

Veel brugklasleerlingen zijn nog nooit in de bibliotheek geweest volgens 
projectleider Mireille Koops. Foto: Vellesan College

Paul van Vliet. Foto: Roy Beusker

Velsen - Theaterliefhebbers wacht 
op zondag 17 oktober in de 
schouwburg een bijzondere 
middag. Nog niet eerder zaten zij 
sámen op het toneel: het 86-jarig 
theatericoon Paul van Vliet en zijn 
collega-cabaretier Diederik van 
Vleuten. 
Paul van Vliet treedt nog slechts 
sporadisch in de schijnwerpers. De 
tijd van grote optredens ligt achter 
hem, maar hij leest wel graag voor 
uit eigen werk en vertelt graag over 
zijn lange theatercarrière. En dat 
doet hij nog altijd zoals alleen hij 
dat kan. Met die stem, timing, 
humor en stijl die zijn handelsmerk 
zijn geworden. 

Cabaretier Diederik van Vleuten 
bewondert Paul van Vliet al zijn hele 
leven. En ook andersom is de waar-
dering groot. Aanvang: 16.00 uur.

Van Vliet met 
Van Vleuten in 
Stadsschouwburg

IJmuiden - Net als vorig jaar zamelt 
kringloopwinkel Zolder023 speel-
goed in voor kinderen die opgroeien 
in armoede. Het speelgoed wordt 
verspreid onder Voedselbank-
gezinnen die onvoldoende �nanciële 
middelen hebben om het sinter-
klaasfeest te vieren. Vorig jaar leverde 
de actie 25 m3 speelgoed op.
Op 11 oktober startte de nieuwe 
inzameling. ,,We gaan dit jaar in 
beide �lialen, Haarlem en IJmuiden, 
speelgoed inzamelen om zo het 
prachtige resultaat van afgelopen 
jaar te overtre�en. Het enthousiaste 
team staat klaar om het speelgoed 
aan te nemen, te sorteren en klaar te 
maken voor verspreiding via de 
Voedselbank”, aldus Jan van Buren, 
regiomanager bij Zolder023. Het 
aantal kinderen dat opgroeit onder 
de armoedegrens is de laatste jaren 
toegenomen. Meer gezinnen zijn dus 
voor een feestelijke pakjesavond 
afhankelijk van deze actie. Al het 
speelgoed dat je vóór 5 november 
2021 inlevert bij Zolder023 gaat naar 
dit doel. Het gaat daarbij om speel-
goed, knu�els en boeken die schoon 
zijn en in goede staat verkeren. 
Sinterklaas zorgt er samen met 
Zolder023 ervoor dat ook kinderen 
die afhankelijk zijn van de Voedsel-
bank op 5 december een feestelijke 
pakjesavond hebben. Lever het 
speelgoed in bij Zolder023 aan de 
Groeneweg 69 in IJmuiden. ,,Wij 
sorteren alles netjes voor Sinterklaas 
en de verspreiding naar de gezinnen 
verloopt via de Voedselbank. Ruim 
snel je zolder en speelkamer op en 
doe mee!’’

Speelgoed-
inzamelactie 
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Maandag 4 oktober vond de officiële kick off plaats van het 
Walking Basketball bij VBC Akrides.  Een groep van 8 oud bas-
ketballers krijgen oefeningen van eveneens oud speler Jacques 
Roosenstein. Jacques is de zoon van Akrides oprichter Joop 
Roosenstein. Dat maakt het extra bijzonder dat juist hij hier de 
training geeft aan spelers en speelsters van het eerste uur. En 
dat in het weekend waarin de club haar 60 jarig jubileum viert. 
Met veel lol en nog het nodige fanatisme worden de oefenin-
gen uitgevoerd en de partijtjes gespeeld. Walking basketball 
wordt sinds kort gespeeld in Nederland en Akrides doet mee in 
samenwerking met het Sportloket Velsen en OldStars.  Na afloop 
van deze heugelijke, formele, start training wordt gezellig in de 
kantine nog wat gegeten en gedronken. Ook het sociale aspect 
is van groot belang bij de groep. 

Iedereen is welkom om mee te doen. Ervaring is niet belangrijk. 
Gezelligheid, gevoel voor humor en een beetje inzet voldoet 
prima! De trainingen worden elke maandag gegeven om 20.40 
uur in sporthal IJmuiden-Oost.

Nieuw beweegaanbod: 
Walking Basketbal

De eerst volgende schoolsporttoernooien die plaatsvinden zijn schoolvolley-
bal en schoolkorfbal. Smashing Velsen organiseert op 20 oktober in sporthal 
Zeewijk voor de groepen 5 t/m 8 het schoolvolleybaltoernooi. De inschrijving 
is inmiddels gesloten evenals voor schoolkorfbaltoernooi dat op 23 oktober 
plaatsvindt. Vooraf aan het toernooi heeft korfbalvereniging DKV twee gratis 
clinics georganiseerd. Interesse om te gaan volleyballen of korfballen bekijk dan 
de volgende sites en neem contact met de club op! https://www.dkv-ijmuiden.
nl en www.smashingvelsen.nl/

Schoolsporttoernooien

Schoolschaatsen
Woensdag 3 november 2021 organiseert Sport-
loket  Velsen wederom een schaatsactiviteit voor 
Velsense basisschoolleerlingen uit groep 6. Om 
het schaatsen bij de jeugd te stimuleren is het 
schaatsen geheel gratis. (inclusief eventueel het 
gebruik van leen-schaatsen).
Geef je via www.sportasvelsen.nl op met je klas!

Badmodeverkoop 
in zwembad 
De Heerenduinen
Maandag 8 november van 08:30-12:00 uur vindt 
in zwembad De Heerenduinen een badmode-
verkoop plaats. De prijzen zijn scherp namelijk 
(prothese) badpak en (prothese) tankini’s voor  
€39,95 en zwembroeken voor €17,50.  

Badkleding kan contant betaald worden of per 
pin. Voor de verkoop is het niet noodzakelijk om 
een toegangskaart voor het zwembad te kopen. 

In de herfstvakantie organiseren de buurtsportcoaches van Sportsupport weer 
het jaarlijkse evenement Sportnite in sporthal Zeewijk. Dit evenement brengt 
fantasie tot leven. Het spel Fortnite wat op de spelcomputer wordt gespeeld, 
kan nu in realiteit worden gebracht, om zo te laten zien dat de digitale wereld ze-
ker kan worden omgezet in sport en bewegen. Er wordt gestreden met wapens, 
zoals nerfguns, trefballen en sneeuwballen. Zorg dat je niet geraakt wordt en 
schuil achter de obstakels die door de hele gymzaal verspreid staan! 

Op dinsdag 19 oktober zijn kinderen van groep 4 t/m 8 welkom in Sporthal 
IJmuiden Zeewijk. Elke ronde duurt anderhalf uur. 
Het programma is als volgt:
09:30 -11:00 Groep 4 & 5
11:30 -13:00 Groep 6 t/m 8
13:30 -15:00 Groep 4 & 5
15:30 - 17:00 Groep 6 t/m 8

Deelname kost €3,50 en inschrijven kan via https://sportpasvelsen.nl/sportnite 

Sportnite 19 oktober 
Sporthal IJmuiden Zeewijk

Peuterinstuif 
Vrijdagochtend 22 oktober organiseren de 
buurtsportcoaches van Stichting SportSupport 
Kennemerland peuterinstuiven in IJmuiden. Een 
uur lang gaan ouders met hun peuter in groepjes 
alle sportonderdelen af. Er wordt onder andere 
geoefend met bewegen op muziek, mikken, 
balanceren en er wordt een clinic gegeven door 
judoschool ABC Kops. Van jongs af aan voldoende 
bewegen is essentieel voor een gezonde 
ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot 
volwassenen. 

De Gezondheidsraad (2017) benadrukt dat het er 
bij jonge kinderen vooral om gaat dat zij gevarieerd 
bewegen en motorische vaardigheden aanleren. 

De basis voor een goede motorische ontwikkeling 
start vanaf de geboorte en het stimuleren van de 
motoriek is al vanaf het prille begin belangrijk. 
Het stimuleren van bewegen voor 0- tot 4-jarigen 
is namelijk belangrijk voor onder andere het 
aanleren van persoonlijke, sociale en emotionele 
vaardigheden, de bot- en spierontwikkeling en 
de ontwikkeling van motorische vaardigheden. 
Vroeg beginnen is winnen! Kijk voor het huidige 
beweegaanbod voor peuters in Velsen op 0-4 
jarigen - Sportpas Velsen. Aanmelden voor 
de peuterinstuif kan aanmelden op www.
sportpasvelsen.nl. 

Wist je dat sinds vorige maand GoldenSports olv Fysiotherapie IJmed van start 
is gegaan? Dit is bewegen voor 55+ in de buitenlucht. Door mee te gaan doen 
verbeterd de fitheid. En omdat de lessen nooit hetzelfde zijn, maar variëren qua 
activiteiten en spelvormen blijft het altijd leuk en uitdagend. 

Wanneer:  elke maandag van 10.30u tot 11.30u
Verzamelen:  voor de praktijk van FysioMaas IJmed - Grahamstraat 105 

te IJmuiden
Kosten:  losse training €3, strippenkaart 10 keer €25
Kleding:  makkelijk zittende kleding met stevig schoeisel
Aanmelden:  kom langs en doe mee
Meer informatie:  www.sportpasvelsen.nl/goldensports 

Beweegaanbod 55+

Op dinsdagavond 26 oktober organiseert Sportsup-
port Kennemerland van 20:00 – 21:00 uur een 
informatieavond voor verenigingen met informatie 
over ouderensport. Dit initiatief komt voort uit het 
Sportakkoord Velsen en de daarop aansluitende 
services. 

De spreker van de avond is Daniël Jellema. Hij is 
werkzaam bij het Ouderenfonds, waaronder het 
initiatief Oldstars valt. 
Tijdens deze avond zullen jullie met elkaar gaan 
kijken naar of en hoe jullie de ouderensport kunnen 
opstarten binnen jullie vereniging. 
De informatieavond vindt plaats in Sporthal het 
Polderhuis, Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek. 

Alle verenigingen hebben een mail gehad met een 
uitnodiging voor de verenigingsavond. Inschrijven 
kan t/m 22 oktober via de button in de desbetref-
fende uitnodiging, of stuur een mail naar 
tvdzee@sportsupport.nl 

Verenigingsavond 
Ouderensport 
26 oktober 2021
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Door Raimond Bos

Aan de wanden in de foyer van de 
Stadschouwburg hingen de posters 
met de aankondigingen van de 
voorstellingen die Unidos in de 
afgelopen vijftien jaren speelde. Het 
begon destijds met Jekyll & Hyde, 
daarna zouden vele musicalproduc-
ties volgen. Bekende voorstellingen 
als Titanic, Hairspray, Petticoat en 
Footloose brachten de leden van 
Unidos naar IJmuiden. Van al deze 
musicals kreeg het publiek tijdens 
Unidos in Concert een korte 
impressie. Dat de vereniging in 2020 

de Amateur Musical Award in de 
wacht sleepte voor de voorstelling 
Thoroughly Modern Millie is veel-
zeggend over de kwaliteit die het 
gezelschap in huis heeft. Ook nu 
werd het publiek uiteraard niet 
teleurgesteld. De uit 33 leden 
bestaande cast van Unidos gaf zelfs 
al een voorproe�e weg van de voor-
stelling die op 20 en 21 mei volgend 
jaar in de planning staat: Urinetown. 
De Amsterdamse producten M-Lab 
haalde deze van oorsprong Ameri-
kaanse productie uit 2001 in het 
haar 2009 voor het eerst naar 
Nederland met in de cast onder 

meer René van Kooten, Suzan 
Seegers en Jamai Loman. Unidos 
brengt het satirische verhaal 
volgend jaar en liet het publiek daar 
vorige week alvast een beetje voor 
in de stemming komen.

In het afgelopen jaar was het flink 
behelpen voor de leden van Unidos. 
De coronamaatregelen van de over-
heid schopten het repetitieschema 
behoorlijk in de war. Van helemaal 
niet repeteren tot repeteren in 
kleine groepjes, dan weer online 
repeteren - vooral hilarisch en niet 
erg praktisch, door de vertraging in 
de verbinding, zo beschrijft voor-
zitter Wies Jongejans in het 
programmaboekje van de jubileum-
voorstelling - en vervolgens weer 
samen in hetzelfde repetitielokaal, 
zij het wel met de ramen open en in 
een zigzagformatie, om voldoende 
afstand tot elkaar te kunnen 

houden. Het voelde dan ook zowel 
voor de leden als voor het publiek 
als een echt feestje om eindelijk 
weer te kunnen genieten van een 
echte voorstelling. En natuurlijk 
werd er in de zaal geregeld meege-
zongen. Bij de meezingers uit de 
musical De Jantjes gingen de 
handen flink op elkaar en na het 
slotnummer volgde een staande 
ovatie voor de hele groep. Een 
waardige manier om het vijfde 
lustrum van de vereniging te vieren. 
Om ook in de toekomst mooie 
producties te kunnen blijven 
maken, zoekt de vereniging naar 
mannen tussen 20 en 35 jaar met 
zang- en acteertalent die het leuk 
vinden om mee te spelen. De repeti-
ties vinden altijd op dinsdagavond 
plaats.
Kijk op www.musicalvereniging-
unidos.nl voor uitgebreide 
informatie.

IJmuiden - Niet twee maar zelfs drie avonden stonden de leden van musi-
calvereniging Unidos vorige week op het podium van de Stadsschouw-
burg Velsen. Voor het eerst sinds de lange coronapauze brachten ze een 
optreden voor publiek. Dit keer geen complete musical, maar een greep 
uit het repertoire dat de vereniging in haar bestaan op de planken 
bracht. Met de voorstelling Unidos in Concert vierde men het vijftienjarig 
bestaan.

Staande ovatie voor jubilerend Unidos
De voorstelling Unidos in Concert bevatte liedjes uit de voorstellingen die de vereniging in de afgelopen vijftien jaren speelde. Foto: Henk Groen

Velserbroek - Vorige week dinsdag heeft schrijver en illustrator Harald 
Timmer een bezoek gebracht aan OBS De Pionier. Hij kwam langs in het kader 
van de Kinderboekenweek. Timmer heeft in alle groepen voorgelezen uit 
eigen werk. Daarna mochten de kinderen allerlei vragen stellen. Bij de kleuter-
groepen heeft hij voorgelezen uit de Wiebelmannetjes en Stekel. Vandaag (14 
oktober) houdt de school een boekenmarkt op het schoolplein. Ook daar zal 
Harald Timmer aanwezig zijn. Het is dan mogelijk om een gesigneerd exem-
plaar van een van zijn boeken te kopen. Deze boekenmarkt begint om 14.30 
uur. Foto: aangeleverd

Schrijver en illustrator Harald 
Timmer bezoekt OBS De Pionier

Velsen - De leden van VVD Velsen 
hebben op 6 oktober Jeroen 
Verwoort verkozen tot lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2022. 
Vanaf 2013 is Jeroen actief binnen de 
VVD. Van 2014 tot 2018 was hij frac-
tievoorzitter in de gemeenteraad en 
sinds 2018 is hij wethouder van 
onder meer economische zaken & 
havens, financiën en kunst & cultuur. 
Tevens is hij actief binnen de VVD 
Bestuurdersvereniging. Bij de verkie-
zingen van 2018 was Jeroen ook 
lijsttrekker.
,,Ik zie er naar uit om mij weer vol 
energie in te zetten voor onze 
Velsense inwoners, ondernemers en 
verenigingen. Niet alleen richting de 
verkiezingen, maar vooral ook 
daarna. Want uiteindelijk doen we 
het allemaal voor hen, zowel op Plein 
45 als daarbuiten. De komende tijd 
ga ik graag nog meer met mensen in 
gesprek over wat wij, als liberale én 
lokale partij, voor hen kunnen 
betekenen.”
In de loop van 2021 wordt de kandi-
datenlijst verder samengesteld en 
aan de leden voorgelegd. 
Liberaal talent is altijd welkom. 
Mensen met creatieve, liberale 

ideeën voor de gemeente Velsen die 
het leuk vinden om deze ideeën om 
te zetten in concrete initiatieven zijn 
van harte welkom. Geïnteresseerden 
kunnen een mail sturen naar secre-
taris@vvdijmond.nl.

Jeroen Verwoort gekozen 
tot lijsttrekker van VVD Velsen

In 2018 was Jeroen Verwoort ook 

lijsttrekker van de Velsense VVD. 

Foto: aangeleverd
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THUIS IN SANTPOORT

De hofstede omvat een aantal bedrijfsgebouwen met bijbehorende paar-
dentrailers, dekzeilen met strobalen daaronder, aanhangwagens en één 
gebouw dat cultuurhistorisch belangrijk is. Dat is het woonhuis met een 
daaraan aangebouwde stal. De geschiedenis ervan is ronduit interessant.

Er stond al een boerderij toen de steenrijke Balthasar Coymans daar 350 
jaar geleden (tussen 1644 en 1677) een riante buitenplaats liet bouwen. 
Hij was nog maar kort getrouwd met de bepaald niet onbemiddelde 
Maria Trip, die dertig jaar jonger was. Ze hebben er weinig plezier van 
gehad, in 1657 overleed hij. In 1682 kocht niemand minder dan Prins 
Willem III van Oranje ‘De Cruijtbergh’, inclusief ‘bossen ende alle annexe 
landen daer aen ende onder gelegen achter De Santpoort’. Het was een 
turbulente tijd. In 1672, het zogeheten Rampjaar, werd de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden van alle kanten aangevallen. Willem III 
werd toen door de Staten van een aantal provincies aangesteld als stad-
houder. Maar een deel van de ‘Nederlanders’ zag dat stadhouderschap 
niet zitten. Op het jachtverblijf ‘De Cruijtbergh’ kon Willem misschien wat 
bijkomen van de stress. Maar niet lang, want in 1688 trok hij met een fors 
leger naar Engeland, waar hij in 1689 tot koning gekroond werd.

‘De Cruijtbergh’ bleef in bezit van het huis Oranje, raakte vervallen en 
werd tenslotte tussen 1811 en 1823 verkocht en toegevoegd aan de 
buitenplaats Duin en Berg (later Duin en Kruidberg).

Het huidige woonhuis is een restant uit 1864 van het oorspronkelijk veel 
grotere huis, de aangebouwde stal dateert van 1874. Het witgepleisterde 
huis heeft een pannendak, een rechte kroonlijst en de ramen van de hoge 
vensters zijn verdeeld in acht ruitjes met in rood-wit zandlopermotief 
beschilderde luiken. 

Stichting Santpoort
Tekst: René Stommel
Foto: Florian van der Horst 

Hofstede De Kruidberg 
(Duin- en Kruidbergerweg 43)

Haarlem-Noord - In het weekend 
van 17 september was er een feeste-
lijke heropening in Winkelcentrum 
Marsmanplein. Na een lange periode 
waarin de parkeergarage verbouwd 
werd, is op vrijdagavond op een fees-
telijke manier de parkeergarage 
heropend door burgemeester 
Wienen. Op de zaterdag waren 

bezoekers en buurtgenoten uitgeno-
digd om te genieten van verschil-
lende kinderactiviteiten, konden ze 
zich aanmelden voor een van de 
spectaculaire (bingo)shows en werd 
de dag afgesloten met een optreden 
van Tino Martin! De weken vooraf-
gaand aan het evenement kregen 
klanten een uitnodiging van de 

winkeliers bij aankoop van hun 
boodschappen. Daarnaast stond de 
aankondiging in de krant en op 
A0-borden langs de weg in Haarlem-
Noord en de omgeving Velsen-Zuid, 
Driehuis en Santpoort. De herope-
ning was een groot succes met de 
vastgoedpartij van het winkelgebied, 
de winkeliers en trouwe bezoekers.

Marsmanplein feestelijk heropend

COLUMN GGD KENNEMERLAND

We mogen trots zijn op wat we nu hebben bereikt in Kennemerland. 
Sinds januari zijn in onze regio circa 690.000 vaccinaties gezet. Dat is in 
een kleine 10 maanden toch een aansprekend resultaat! We blijven er 
hard aan werken om de vaccinatiegraad op een nog hoger plan te krijgen 
door in de nabijheid prikken aan te bieden. Dat gaat niet zonder slag of 
stoot, maar we merken in toenemende mate dat mensen toch gevacci-
neerd willen worden en dat het helpt om dicht in de buurt een aanbod te 
doen. Afgelopen week hebben we zo toch weer 400 mensen weten te 
bereiken.

We zien nu gelukkig ook dat het openstellen van de samenleving niet 
leidt tot onverantwoorde belasting van de zorg. Aan de andere kant is het 
nu ook niet zo dat er geen zorgen meer zijn. Het is op dit moment ondui-
delijk of 1 november alle maatregelen eraf kunnen. Het aantal ziekenhuis-
opnames is een belangrijke graadmeter en de ziekenhuisbezetting zit 
nog steeds niet op het niveau dat we zouden willen. Het agressievere 
deltavirus is dominant, nog vele mensen zijn niet gevaccineerd en dat 
maakt de situatie extra onzeker. 

Wel zijn we gestopt met het uitreiken van zelftesten op Schiphol. Naast 
actieve informatievoorziening over het belang om je te laten testen, zijn 
in een paar maanden ruim 1,5 miljoen zelftesten aan binnenkomende 

reizigers verstrekt. Een geslaagde 
actie, die een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de bewustwor-
dingscampagne over het belang 
van testen! Prestaties die ertoe 
doen. En die ook opvallen. Zo 
mochten we van het ministerie van 
VWS een dankbetuiging ontvangen 
voor onze inzet op Schiphol en van 
de Dutch Grand Prix voor onze test-
bijdrage tijdens de Formule 1 in 
Zandvoort.

Als je wordt gezien en gewaardeerd 
voelt dat goed en motiveert dat. 
Daar kunnen we mee vooruit.
Hopelijk zijn de inwoners van onze 
regio zich ook bewust van de voor-
uitgang die we met elkaar boeken, 
geeft dat hoop en putten zij er 
energie uit om samen met elkaar 
de covid-19 crisis te doorstaan.

Waardering motiveert 

Bert van de Velden (GGD GHOR). 

Foto: aangeleverd

De heropening was een groot succes. Foto: aangeleverd

COLUMN VOEDSELBANK VELSEN

Verse paprika, prei, aardap-
pelen, diepvries lekkerbekjes, 
vlees en kip, brood en choco-
lade en koek. Zomaar een 
greep uit een voedselpakket 
van de Voedselbank Velsen. 
We willen een zo gevarieerd mogelijk pakket samenstellen met vooral 
gezonde producten waarvan mensen zo’n drie tot vier dagen kunnen 
eten. Ook weten we wanneer de kinderen jarig zijn en zorgen dan voor 
een cadeautje en taart of de mogelijkheid om te trakteren. 
Het eten in de pakketten komt vooral uit de regio vandaan. Lokale 
bedrijven, supermarkten en winkeliers zorgen dat we ons werk kunnen 
doen. Zo krijgen we regelmatig diepgevroren vis of brood van lokale 
bakkers. Zelfs voor mensen met een kat of een hond krijgen we blikjes 
voer van een fabrikant in de buurt. Maar we halen ook bij een stichting in 
de kop van Noord-Holland verse groenten op.
Niet alles lukt ons om aan te bieden. Fruit of verse melkproducten 
bijvoorbeeld, dat zouden we liefst elke week in de pakketten willen doen. 
Voedselveiligheid is erg belangrijk! We controleren continue of het eten 
dat we uitdelen voldoet aan alle eisen die de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit stelt en die ons elk jaar inspecteert. Ook wordt altijd 
gekeken of het voedsel niet over de datum is. De ruimten waarin we 
werken zijn super schoon en we voldoen aan alle regels voor opslag en 
vervoer. De vrijwilligers hebben een speciale cursus gevolgd voor 
voedselveiligheid. 
Het kan altijd beter, maar we zijn er trots op dat we dankzij de inzet van 
onze vrijwilligers en alle anderen die ons ondersteunen elke week 
pakketten met gezond voedsel kunnen aanbieden. 

Kijk voor meer informatie op www.voedselbankvelsen.nl.

Voedselpakketten vers en gevarieerd 

Velserbroek - Op maandag 18 
oktober 2021 is het volgende 
Alzheimer Trefpunt in Velserbroek 
Het thema is: ‘Wat als thuis wonen 
niet meer gaat?’. 
Het Trefpunt vindt plaats in De 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227. 
Ontvangst vanaf 19.00 uur, start 
programma 19.30 uur. 
Het besluit tot opname en de verhui-
zing zelf zijn ingrijpende gebeurte-
nissen. Hoe bereidt u zich hierop 
voor? Wat komt er allemaal bij 
kijken? Wat doet het met je ? En 
welke mogelijkheden zijn er in de 
regio Midden-Kennemerland? Voor 
de pauze leidt gespreksleider Silvia 
Adrichem het thema in met gast-
spreker Audrey Raalte, sociaal psychi-
atrisch verpleegkundige bij het DOC-
team van Parnassia. Na de pauze is er 
gelegenheid vragen te stellen, uw 
eigen situatie in te brengen en met 
elkaar in gesprek te gaan over het 
thema. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren en profes-
sionals. De toegang is laagdrempelig 
en gratis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig. 
Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met de regionale afdeling 
Midden-Kennemerland 
Telefoon: 06 519 426 84. Mail: mken-
nemerland@alzheimervrijwilligers.nl. 
Internet: www.alzheimer-nederland.
nl/midden-kennemerland.

Alzheimer Trefpunt 
in Velserbroek

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Velsen - Tata Steel Nederland gaat 
zelfstandig verder. De nieuwe organi-
satie bestaat uit twee business units: 
IJmuiden en Downstream, bestaande 
uit Tubes, Plating, Colors, Distribution 
en Building Systems. De samenwer-
king met de Britse tak van het concern 
duurde 22 jaar.

In een persverklaring stelt Tata Steel 
dat de staalfabriek in Velsen er over 
een aantal jaren wezenlijk anders zal 
zijn, met name op het gebied van 
duurzaamheid. ,,Groen staal in een 
schone leefomgeving’’ belooft het 
bedrijf. In de nieuwe structuur is er 
geen operationele Tata Steel Europe-
organisatie meer. 
Tata Steel Nederland en Tata Steel UK 
opereren voortaan als twee zelfstan-
dige bedrijven naast elkaar. Voor een 

klein aantal activiteiten zal onderlinge 
coördinatie blijven plaatsvinden, 
bijvoorbeeld voor het bedienen van 
gezamenlijke klanten. Voor de klanten 
van Tata Steel Nederland zal er niets 
veranderen.

De Raad van Bestuur van Tata Steel 
Nederland heeft vanaf nu de volledige 
verantwoordelijkheid voor de activi-
teiten van Tata Steel Nederland. Men 
opereert onder toezicht van de Raad 
van Commissarissen van Tata Steel 
Nederland. De voorzitter van de Raad 
van Bestuur is het aanspreekpunt voor 
de aandeelhouder. Tom Eussen 
versterkt de Raad van Bestuur van Tata 
Steel Nederland. Tot 1 oktober 
bestond die uit Hans van den Berg en 
Co van Dort. Eussen is verantwoorde-
lijk voor de Downstream Business.

Tata Steel Nederland nu los van 
Britse tak zelfstandig verder

De aula van Duinhof is een bijzonder 
gebouw. Het pand werd 1961 
gebouwd naar een ontwerp van de 
bekende architect Willem Dudok. 
Ook de begraafplaats zelf werd 
overigens door Dudok ontworpen. 
Sinds 2014 prijkt de aula op de lijst 
met Rijksmonumenten. Met name 
dat laatste vormde voor aannemer 
WAM Groep een extra uitdaging. Je 
kunt immers niet zomaar alles doen 

zoals je dat zelf graag wilt. De regels 
met betrekking tot het onder-
houden van een Rijksmonument zijn 
streng. Wethouder Bram Diepstraten 
sprak maandagmiddag van een 
parel in de gemeente Velsen, die 
door de ligging wat minder zicht-
baar is voor het publiek. 

Er moest echter wel het nodige aan 
het pand gebeuren.

Onvoorziene omstandigheden
Zoals bij dergelijke projecten wel 
vaker gebeurt, was er tijdens het 
renovatieproject sprake van onvoor-
ziene omstandigheden. Het voegwerk 
bleek in slechte staat te zijn en moest 
worden hersteld. Verder is de gehele 
buitenschil van het pand aangepakt. 
Het dak is vervangen en de kozijnen 
zijn gerepareerd. Alle draairamen zijn 
vervangen en overal waar nog enkel 
glas was, is dat vervangen door HR++ 
ontspiegeld dubbel glas. Ook is het 
pand weer in de originele kleurstel-
ling gebracht, zoals de architect het 
destijds had bedoeld.

Wensen
Weliswaar kan het pand er weer voor 
een tijdje tegen, toch blijven er nog 
wel wat wensen over. Beheerder 
Marcel van Soest: ,,We willen graag 
de vloer en het plafond nog 
opknappen. Ook zouden we graag 
de beamer en het projectiescherm in 
het plafond willen verwerken.’’ Van 
Soest legt tevens uit dat extra 
verlichting in het pand ook gewenst 
is. Met name in de winterperiode is 
de lichtval in de aula gering, waar-
door het er snel donker wordt.

Zonnepanelen
Inmiddels is een vergunning 
verleend voor het plaatsen van 66 
zonnepanelen op het dak van de 
aula. De gemeente Velsen levert 
hiermee een bijdrage aan het verder 
verduurzamen van deze locatie. De 
zonnepanelen zullen voor bezoekers 
van de begraafplaats niet zichtbaar 
zijn. Wanneer ze worden geplaatst, is 
nog niet bekend. Vanwege het 
bijzondere karakter van dit renova-
tieproject besloot aannemer WAM 
Groep om het aan te melden voor de 
Schildersvakprijs 2021. Volgende 
maand worden de genomineerden 
voor deze prijs bekendgemaakt.

IJmuiden - Een begraafplaats is gewoonlijk niet de plek waar uitbundig 
gelachen wordt. Toch gebeurde het maandagmiddag, kort nadat 
wethouder Bram Diepstraten de aula van begraafplaats Duinhof officieel 
had heropend. Het bordje met de aanduiding ‘Rijksmonument’ plaatste 
hij terug nadat het pand in een jaar tijd grondig werd gerenoveerd. 
Slechts enkele minuten bleef het metalen bordje hangen. Daarna klet-
terde het, tot hilariteit van de aanwezigen, op de grond.

Renovatie aula op 
begraafplaats Duinhof afgerond

Wethouder Bram Diepstraten bevestigt het plaatje met de tekst ‘Rijksmonument’ aan 

de gevel van het pand. Enkele minuten later zou het er weer afvallen. 

Foto: Bos Media Services

Door Guus Hartendorf

Santpoort - Op de Pinkenveiling in 
Santpoort, waarover elders in deze 
editie, stelden de parochianen 
zaterdag een kraam beschikbaar aan 
de dames van de Creatieve Maan-
dagOchtendgroep. Tot voor kort 
organiseerden die dames hun jaar-
lijkse Bazaar in november in en bij de 

Dorpskerk. De creatieve dames zijn al 
bijna 26 jaar actief voor de stichting 
Helpende Handen in Madras (India). 
De opbrengst van de verkoop van 
hun handgemaakte producten en 
andere spullen gaat via de stichting 
Santpoort helpt Madras al jaren naar 
Stephan Vidyakar in die havenplaats, 
die daar honderden hulpbehoe-
venden huisvest en onderwijs geeft.  

De dames zijn dankbaar dat de 
Naaldkerk hun de kraam beschikbaar 
stelde. 
De verkoop voor het goede doel in 
Madras bracht € 971,05 op. Bij de 
kraam stond ook een levensmidde-
lenmand, waarvan de prijs van de 
inhoud geraden kon worden: € 86,34. 
Aly uit Velserbroek had dat geraden 
en kreeg de mand thuisbezorgd.

Mooi bedrag voor Madras

Stichting Santpoort helpt Madras kan weer een mooi bedrag overmaken naar haar contactpersoon in de havenplaats in India. 

Foto: Guus Hartendorf

IJmuiden - De Spirit of Adventure kwam vrijdag onder mist-ieke omstandig-
heden in de IJmondhaven aan, met passagiers! Foto: Erik Baalbergen

Cruiseschip mét passagiers!

Velsen - Stadsschouwburg Velsen 
organiseerde maandag, op Coming 
Out Day in samenwerking met de 
Velsense Regenboogbrigade een 
Roze Ontbijt. Dit jaar zaten zo’n 200 
leerlingen van het Ichthus Lyceum 
uit Driehuis aan tafel. Het Ichthus 
Lyceum onderstreept graag door 
middel van het Roze Ontbijt voor zijn 
derdeklassers het belang van het 
vergroten van de sociale acceptatie 
van de seksuele diversiteit. Én van 
voldoende ruimte voor verdraag-
zaamheid en daardoor ook 

zelfacceptatie.
Na hun Roze Ontbijt in de schouw-
burgfoyer kregen de leerlingen in de 
theater/filmzaal van schouwburg de 
gloednieuwe Nederlandse Speelfilm 
ANNE+ voorgeschoteld. Een uniek 
buitenkansje voor de scholieren, 
want de film beleefde die avond pas 
haar échte wereldpremière. Ook 
kregen de leerlingen na afloop van 
de film gelegenheid om met een 
aantal makers van de film, waar-
onder actrice Eline van Gils na te 
praten.

Roze Ontbijt voor leerlingen
van het Ichthus Lyceum

Ongeveer 200 leerlingen genoten van het Roze ontbijt. Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht 
voor het ‘Uitzichtpunt Voorhavendam’, de nieuwe spottersplek 
tussen de Middensluis en de Zeesluis IJmuiden.

Door Erik Baalbergen

De aanleg van de Zeesluis IJmuiden heeft de IJmuidenaar tot nu toe 
weinig positiefs opgeleverd. Nou ja, behalve dan het bezoekerscen-
trum SHIP, de mooie foto’s van de bouw en de hilarische video van de 
bekendmaking van de sluisnaam. Sinds het begin van de aanleg in 
2016 ondervonden we alleen maar steeds meer overlast op de sluis-
route. In april 2018 werd deze helemaal afgesloten. De laatste drie-en-
een-half jaar staat in ons collectieve geheugen gegrift als de periode 
van de ‘Afgesloten Sluisroute’...

Maar niet getreurd. We komen straks wel als winnaar uit de bus in de 
strijd om de titel ‘grootste sluis ter wereld’. De huidige recordhouder, 
de in 2016 geopende Kieldrechtsluis bij Antwerpen, is twee meter 
minder breed en een fractie minder diep. Koren op de molen van onze 
citymarketier, want de naam ‘IJmuiden’ is wel onlosmakelijk verbonden 
aan de binnenkort wereldberoemde gigaslokdarm voor het Amster-
damse maag- en darmstelsel. Amsterdam kan hiermee nog grotere 
schepen slikken. Wij hebben het genoegen die schepen van wel heel 
dichtbij voorbij te kunnen zien varen!

Sterker nog, je kunt de schepen, die vanaf zee naar de nieuwe sluis 
varen, bijna recht op je af zien komen. Dat spectaculaire beeld krijg je 
vanaf de nieuwe spottersplek aan de noordzijde van de brug over het 
buitenhoofd van de Middensluis. Of zal ik zeggen, bij de ‘Voorha-
vendam’ of boven het westelijke uiteinde van de ‘Fuikwand’? De Voor-
havendam is de lange strekdam aan de zeezijde van het langgerekte 
nog-net-eiland tussen de Middensluis en de nieuwe Zeesluis. Deze 
scheidt het buitentoeleidingskanaal van de Middensluis van die van de 
Zeesluis IJmuiden en de Noordersluis. De Fuikwand is de waterkering 
tussen de Voorhavendam en het buitenhoofd van de nieuwe Zeesluis. 
Volgt u het nog?

Vorig najaar heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een 
vergunning afgegeven voor het realiseren van Uitkijkpunt Voorha-
vendam, ‘ten behoeve van de aanleg en het gebruik van een nieuwe 
zeesluis te IJmuiden’. Ik gok dat een jaar geleden weinig IJmuidenaren 
op de hoogte waren van de plannen voor zo’n uitkijkpunt. Ik schaar 
mezelf bij de grote onwetende meerderheid. Tot enkele maanden 
geleden, toen de sluisfietsers en -kijkers werden verrast door de met 
een opvallend rood hek omheinde uitstulping aan de noordkant van 
het buitenhoofd van de Middensluis. Het is hetzelfde rood als gebruikt 
bij de trappen en hekwerken op en rond de nieuwe scheve bedie-
ningstoren. Ongetwijfeld is het de kleur ‘Zeesluis IJmuiden-rood’!

Met de stoute wandelschoenen aan waagde ik me medio augustus 
over het fietspad boven de Fuikwand westwaarts om mijn eerste 
schreden op het uitkijkpunt te kunnen zetten. Dit natuurlijk wel met 
het volste vertrouwen in de stevigheid van de constructie. Het plat-
form zweeft grotendeels hoog boven de Voorhavendam. Door de 
gaatjes onder je voeten zie je wat er zich onder het platform bevindt: 
weinig.

Het uitzichtpunt is inmiddels bereikbaarder geworden. Onlangs zijn de 
brugdelen boven het buitenhoofd van de Middensluis teruggeplaatst. 
Met het verwijderen van de brugdelen boven het binnenhoofd voor 
een oplapbeurt is de route over het buitenhoofd en langs het platform 
in gebruik genomen. De in augustus nog aanwezige rolstoel- en scoot-
mobielhelling bij het platform voldeed helaas niet aan de eisen en is 
vervangen door een eenvoudig opstapje. Afgelopen weekend zag de 
bestrating rond het opstapje er bijna afgerond uit. Nog even geduld, 
en we kunnen genieten van het fenomenale uitzicht vanaf Uitzicht-
punt Voorhavendam! Of gaat deze nog omgedoopt worden tot iets als 
‘Trots van de Kanaal- en Sluisgravers’?

Vanaf de nieuwe spottersplek zie je de enorme schepen recht op je af komen. 

Foto: Erik Baalbergen

COLUMN DE HEIDEBERG

Zaterdag 9 oktober is de internationale dag van de palliatieve zorg. Jaar-
lijks opent Hospice De Heideberg dan altijd de deuren voor belangstel-
lenden. Helaas dit jaar niet… we staan wel met een kraam bij de 
Naaldkerk!

Op het moment dat je te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is, 
verdwijnt de grond onder je voeten. Je moet iedereen die je lief is achter 
laten. Hoe moet het verder? Praktische zaken kunnen geregeld worden, 
zoals de uitvaart, de financiële zaken, verkoop van een huis, erfenis en zo. 
Daarnaast vinden gesprekken plaats met de huisarts over wensen voor de 
laatste levensfase, wel/niet euthanasiewens, uitleg over palliatieve 
sedatie. En toch… hoe ziet zo’n periode er uit en hoe lang kan het duren?

Hierop kan niemand antwoord geven. Thuiszorgorganisaties kunnen heel 
veel betekenen, de oncologieverpleegkundige kan duidelijkheid geven 
op vragen, de specialisten in het ziekenhuis dragen hun patiënt vaak over 
naar de eigen huisarts. En toch is er niemand die kan inschatten wat het 
voor de mantelzorger betekent en welke impact het kan hebben. Door de 
onbekende tijdsduur en emotionele lading weet je als mantelzorger niet 
hoe lang het kan duren. Graag wil de partner de partner blijven, de 
kinderen een kind zijn, maar vaak word je toch onbewust een verzorger.

Het hele sociale en dagelijkse leven van een mantelzorger komt op zijn 
kop te staan. De ontspannen bridgemiddag kan niet meer doorgaan, 
boodschappen doen is even heel snel naar de winkel gaan, even voor een 
bakje thee/koffie naar een vriend(in) wordt gecanceld, voor bezoekers is 
de mantelzorger de cateraar geworden.

De vrijwilligers van Hospice De Heideberg kunnen dan een meerwaarde 
hebben, omdat zij juist een aanvulling zijn voor de mantelzorger. De vrij-
williger is dan bij de dierbare thuis aanwezig, zodat de mantelzorger wel 
rustig zijn hobby kan uitvoeren, zijn boodschappen rustig kan doen, naar 
de kapper kan enzovoort. De wetenschap dat er iemand is, geeft ook 
innerlijke rust. De vrijwilligers praten met iemand, waken als het nodig is, 
doen kleine huishoudelijke taken, gaan met iemand op pad als hij dat wil. 
Kortom: zij zorgen voor rust rondom de zieke mens en zijn mantelzorgers.
En vaak krijgen we achteraf te horen… ‘Had ik het maar eerder geweten, 
want dan had ik jullie eerder benaderd. Ik mocht weer kind zijn in plaats 

van oppasser voor mijn moeder. Ik 
hoefde even niet te verzorgen, 
omdat de vrijwilliger dit overnam. 
En mijn moeder kon haar verhaal bij 
haar kwijt. Dank jullie wel lieve vrij-
willigers voor de lieve zorg!’
Wanneer u ook hulp wilt hebben, 
neem contact op met ons: 023 
5493214 of info@hospicevelsen.nl. 
En als je ook bij dit mooie team van 
vrijwilligers wilt horen, kom dan 
langs op de Wulverderlaan 1 in 
Santpoort-Noord.

Jan Bakker, voorzitter

Als ik het eerder had geweten…

COLUMN

Nee, daarmee bedoelen we niet 
dat u digitaal met al uw klachten 
geholpen kunt worden! Wel 
maakt uw huisarts steeds meer 
en meer gebruik van de digitale 
toepassingen die er in deze tijd 
mogelijk zijn! En dit verhoogt uw 
gemak om met uw huisarts in 
contact te komen! 
Wat denkt u van het maken van 
een afspraak bij uw huisarts, 
zonder dat u in de wacht staat als 
u de praktijk belt? En hoe gemak-
kelijk is het om online uw medi-
cijnen te herhalen? Of het stellen 
van een medische vraag? Het kan 
allemaal tegenwoordig met Mijn-
gezondheid.net of met de 
MedGemak app op uw telefoon! 
Handig geregeld vanuit huis, 
vanaf uw werkplek of vakantie-
adres! En last but not least, de 
superhandige toepassing ‘Moet ik 
naar de dokter?’.Hiermee bepaalt 
u samen met de ‘Nederlandse 
Huisartsen Genootschap’- App of 
het nodig is om een afspraak met 
uw huisarts te maken. 
www.westbroekerplas.nl is open 
voor inschrijvingen.

De digitale huisarts

Velsen - Duiken is het relaxed en 
gewichtloos onderwater zwemmen 
en genieten van de mooie onderwa-
terwereld. De Nederlandse wateren 
zijn met de milieuregels van de 
laatste 25 jaar veranderd van 
modderpoelen naar kraakhelder 
duikwateren met een fantastische 
flora en fauna. Prima plekken om 
heerlijk te kunnen duiken dus. Om 
dit te kunnen doen is wel een duik-
opleiding nodig. Maar wat is dat 
duiken nu precies? 

Proefles
Speciaal voor de mensen die over-
wegen om met duiken te gaan 
beginnen heeft de duikvereniging 
Duikteam IJmond een proefles 
duiken samengesteld in zwembad de 
Heerenduinen. Tijdens deze les van 
een uur krijgt iedere proefduiker een 
eigen instructeur en een eigen 
duikuitrusting. In het kort wordt de 
werking van de duikuitrusting uitge-
legd. Ook worden de nodige hand-
signalen doorgenomen. Daarna gaat 
de duik echt beginnen en daalt de 
proefduiker af naar de bodem van 

het zwembad. Eerst in het ondiepe 
gedeelte en dan echt naar het 
diepste gedeelte van het zwembad. 
Gewichtloos en in alle stilte heel 
even een echte duiker. 
Naast de proefduik geeft de duikver-
eniging Duikteam IJmond al 50 jaar 

opleidingen voor alle duikbrevetten. 
Vanuit de proefles kan direct met de 
duikopleiding begonnen worden. 
Inschrijven voor de proefles duiken 
en de duikopleiding kan op de 
website van duikteam IJmond 
https://dty.nl/.

Een proefduikje maken in het zwembad

Duikteam IJmond biedt iedereen de gelegenheid een proefduik te maken. 

Foto: Ron van Vliet

Driehuis - Elke derde zondag van de 
maand is om 10.30 uur een familievie-
ring in de Engelmunduskerk aan de 
Driehuizerkerkweg 113. De eucharis-
tieviering is afgestemd op zowel 
ouders als kinderen en jongeren. 
Zondag 17 oktober zal het gehele 
pastoresteam voorgaan, acolieten en 
misdienaars zullen aansluiten. Na de 
eucharistieviering zal er koffie, thee 
en limonade zijn. Mocht het mooi 
weer zijn dan kunnen de kinderen/
jongeren spelen en voetballen in de 
parochietuin. Iedereen wordt uitge-
nodigd om iets lekkers mee te nemen.

Familieviering 
en ontmoeting

Uitzichtpunt Voorhavendam
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AGENDA
DONDERDAG 14 OKTOBER

Boekenmarkt om 14.30 uur op het 
schoolplein van OBS De Pionier 
aan de Floraronde 293 in Velser-
broek. Met signeersessie schrijver 
en illustrator Harald Timmer.

VRIJDAG 15 OKTOBER
Filmtheater Velsen: 14.00 uur Druk 
(12+), 17.00 uur Anne+ (14+), 20.00 
uur Nr.10 (12+). www.filmtheater-
velsen.nl.

Week van de Industriecultuur t/m 
24/10. Programma: www.industrie-
cultuur.nl.

Kinderboekenweekgames spelen in 
bibliotheek IJmuiden en Velser-
broek, 15.00 uur.

Telstar-Den Bosch 20.00 uur.

Klaverjassen bij IJVV Stormvogels, 
20.00 uur. Aanmelden: 
06-14380312.

‘t Mosterdzaadje: Schubertiade 
door pianiste Irina Parfenova en 
fluitiste Suzanne Arends, 20.00 uur. 
Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl. www.mosterd-
zaadje.nl. 

ZATERDAG 16 OKTOBER
Strandzeilwedstrijden op het 
strand van IJmuiden, 09.00-15.00 
uur. Vanuit Paviljoen Noordzee. 
www.strandzeilen.com.

Week van de Industriecultuur zie 
www.industriecultuur.nl.

Beleefweek in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Tientallen leuke 
activiteiten. Programma: www.
np-zuidkennemerland.nl/
beleefweek.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Supernova (AL), 14.00 uur Nr.10 
(12+), 17.00 uur Anne+ (14+), 20.00 
uur Basic Instinct (16+). www.film-
theatervelsen.nl.

ZONDAG 17 OKTOBER
Beleefweek in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. zie zaterdag.

Week van de Industriecultuur zie 
www.industriecultuur.nl.

Filmtheater Velsen: Geen filmpro-
gramma i.v.m. theaterprogramma 
van Paul van Vliet.

Workshop schrijven voor kinderen 
vanaf 8 jaar door Angelique 
Schipper van 11.00 tot 12.30 uur 
bij de Ruïne van Brederode. Ook 
kinderworkshop goochelen en 
speciale rondleiding voor de 
ouders over het terrein. 
Aanmelden: www.ruinevanbre-
derode.nl.

Duin- en Bosdag van Natuurmonu-
menten op landgoed Duin en 
Kruidberg met diverse activiteiten 
voor jong en oud. Volledig 
programma op www.np-zuidken-
nemerland.nl/beleefweek.

ZondagMiddagPodium met 
optreden zangeres Elly in De Brul-
boei, 14.00 uur. Kaarten à 5,00 euro 
kunt u reserveren bij De Brulboei, 
Kanaalstraat 166, IJmuiden. Tel. 
0255 510652.

‘t Mosterdzaadje: Trio Piú Corde 

met werk van Mozart en Kozeluch, 
15.00 uur. Reserveren: penning-
meester@mosterdzaadje.nl. www.
mosterdzaadje.nl. 

Paul van Vliet met Diederik van 
Vleuten in Stadsschouwburg 
Velsen, 16.00 uur. Foto: Roy Beusker

MAANDAG 18 OKTOBER
Beleefweek in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Zie zaterdag.

Week van de Industriecultuur zie 
www.industriecultuur.nl.

Filmtheater Velsen: Cinekid 
Festival: 11.00 De avonturen van 
Anansi de Spin (6+). www.filmthe-
atervelsen.nl.

Alzheimer Trefpunt in De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227 in Velser-
broek, 19.30 uur. Thema: Wat als 
thuis wonen niet meer gaat?. 
Vragen? 06 519 426 84.

DINSDAG 19 OKTOBER
Beleefweek in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Zie zaterdag.

Week van de Industriecultuur zie 
www.industriecultuur.nl.

Kledingbeurs in kerkgebouw Het 
Kruispunt aan het Zon Bastion 3 in 
Velserbroek, 10.00-12.00 uur. Info: 
06 17044490.

Filmtheater Velsen: Cinekid 
Festival: 11.00 uur Wonderlijke 
Werelden (6+), 14.00 uur Respect 
(12+), 17.00 uur The Father (9+), 
20.00 uur Anne+ (14+). www.
filmtheatervelsen.nl.

WOENSDAG 20 OKTOBER
Beleefweek in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Zie zaterdag.

Week van de Industriecultuur zie 
www.industriecultuur.nl.

Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden open 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop 
ten bate van activiteiten en evene-
menten voor gehandicapten en 
ouderen in Velsen. 

Florian’s Vogelhoek voor al je vogel-
vragen 14.00 tot 15.00 uur in het 
Pieter Vermeulen Museum in Drie-
huis. Kosten: Entree museum. www.
pietervermeulenmuseum.nl. Foto: 
aangeleverd.

Vlamousse & Kiki Schippers, twee 
korte cabaretprogramma’s in Stads-
schouwburg Velsen. 20.15 uur.

DONDERDAG 21 OKTOBER
Beleefweek in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Zie zaterdag.

Week van de Industriecultuur zie 

www.industriecultuur.nl.
Workshop Noordzeekunst in het 
Pieter Vermeulen Museum te Drie-
huis. 14.00-16.00 uur. Kosten Entree 
museum en € 3,50 workshop. www.
pietervermeulenmuseum.nl.

Lezing over verdwenen kastelen bij 
Historisch Genootschap Midden 
Kennemerland om 20.00 uur in 
gebouw BHK aan de Groenelaan in 
Beverwijk. Aanmelden via www.
hgmk.nl.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke 
wandelingen gecombineerd met 
kunstuitingen door Velsen. Kaarten 
en info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 16.00 uur. 
Expositie 70 jaar Breedband. 
Escaperoomspel voor kinderen. 
www.hoogovensmuseum.nl.

Foto’s van Fenja Verhagen de hele 
maand oktober te zien bij Biblio-
theek Velsen aan het Dudokplein 
16 in IJmuiden. Openingstijden op  
www.bibliotheekvelsen.nl.

Museumhuis Beeckestijn is open 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl.

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur.
In de herfstvakantie extra geopend 
op donderdag 21 en vrijdag 22 
oktober van 13.00 tot 17.00 uur.
Exposities nieuw: ‘IJmuiden van 
badplaats tot cruiseport’ en ‘125 
jaar papier maken in Velsen’. ‘Onge-
polijst’ van Ymkje Veenstra. Vier 
speurtochten en escapespel. www.
zeehavenmuseum.nl.

Ruïne van Brederode is open van 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Tickets via
www.ruinevanbrederode.nl.

Bunker Museum IJmuiden is iedere 
eerste en derde zondag van de 
maand geopend. Reserveren: 
www.bunkermuseum.nl.

Pieter Vermeulen Museum: Expo-
sitie kunst van de Noordzee 
gemaakt door Corrine Oude-
nampsen. Buiten het Natuurpad en 
de Bomenroute. Di t/m vrij en zo 
13.00-17.00 uur. Reserveren op 
www.pietervermeulenmuseum.nl.

Expositie ‘Fotografie en Abstractie’ 
in de Visserhallen, Duinstraat 4 in 
IJmuiden, t/m 24 oktober. Foto’s van 
13 fotografen en beelden van Piet 
Tuytel. Vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 18.00 uur. 
Toegang gratis. www.visserhallen.nl.

Schilderijen van Jan Hollenberg in ‘t 
Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord. Te bezichtigen 
in oktober bij de concerten of op 
afspraak met de kunstenaar zelf: 072 
5022410. www.mosterdzaadje.nl.

Schilderijen van Ellen Kaptijn in ’t 
Brederode Huys in Santpoort-Zuid 
tot 21/11 te zien op dinsdag van 
13.30 tot 16.00 uur en op afspraak 
(bel: 06 21597751).

IJmuiden - In het kader van de 
Kinderboekenweek heeft basisschool 
De Origon het thema Beroepen. Alle 
groepen werken op hun eigen 
niveau aan dit thema en dit is terug 
te zien aan de verschillende knutsel-, 
schrijf- en onderzoeksopdrachten die 
in de school verspreid te zien zijn. Bij 
de groepen 1 en 2 is een heuse 
dierenartsenpraktijk ingericht. Dit 
omdat veel kinderen later dierenarts 
willen worden. Ook het beroep van 
brandweerman is heel populair 
onder de kinderen. Een echt helden-
beroep. Er lopen elke dag kinderen in 
een brandweerpak een zogenaamde 
brand te blussen. Wat waren de 
kinderen blij toen ze hoorden dat ze 
een bezoekje mochten brengen aan 
de “echte” brandweerkazerne. Op 5 
oktober was het zover, alle kleuters 
gingen wandelend naar de 
Eenhoornstraat. Daar werden ze 
opgewacht door drie echte brand-
weermannen die alles hebben laten 
zien, van waar de uniformen hangen 
tot het echt mogen spuiten met de 
brandslang. Ze mochten in de brand-
weerauto zitten en hebben gezien 

wat er allemaal aanwezig is in een 
brandweerauto. De kinderen 
mochten een hydraulische schaar 
vasthouden waar auto’s mee open 
geknipt worden. Ook moesten de 
oren dicht toen de sirene lieten 
horen. Wat een belevenis.

Naar de brandweerkazerne!

Wat een belevenis! Foto: aangeleverd

Velsen - De fractie van LGV vindt een 
urgentieverklaring voor statushouders 
in het proces van woningtoewijzing 
niet eerlijk ten opzichte van reguliere 
woningzoekenden, die soms al zeven 
of acht jaar op een huurwoning in de 
sociale sector wachten. Men wijst het 
college erop dat statushouders hoofd-
zakelijk in Velsen-Noord en IJmuiden 
ondergebracht worden. 
Hier is het aantal sociale huurwo-
ningen hoger dan in de andere woon-
kernen van Velsen. ,,Is het college het 
met LGV eens, dat hiermee de 
gewenste spreiding over de gehele 

gemeente niet het gewenste effect 
heeft opgeleverd? Wat gaat het 
college hieraan doen?’’ LGV wil van het 
college weten op welke locaties dit 
jaar statushouders ondergebracht zijn 
en hoeveel statushouders dit jaar nog 
gehuisvest moeten worden. De 
opvanglocaties voor asielzoekers in 
Nederland zitten overvol en tegelijk 
kampt ons land met een groot tekort 
aan woonruimte. Onder het motto 
‘gelijke monniken, gelijke kappen’ pleit 
LGV ervoor om statushouders geen 
urgentie meer te verlenen bij het 
toewijzen van woningen.

LGV: ,,Urgentie statushouders 
op woningmarkt is niet eerlijk’’

Velsen/regio - Komend weekend gaat 
de Week van de Industriecultuur 2021 
van start! Vanwege de nasleep van 
corona is er dit jaar een compacter 
programma, maar toch zijn er weer 
diverse bedrijven die hun deuren voor 
het geïnteresseerde publiek open-
zetten. De verhalen van de industrie 
komen tot leven met behulp van 
rondleidingen, theater en workshops 
in het Noordzeekanaalgebied. In het 
programma is er in de herfstvakantie 
van 15 tot en met 24 oktober voor 
jong en oud van alles te doen in 
IJmuiden, Beverwijk en de Zaanstreek!

Maak-industrie & creativiteit
De traditionele (grootschalige) maak-
industrie, maar ook creatieve bedrij-
vigheid en vakmanschap staan 
centraal tijdens deze Week. Er zijn 
bedrijfsbezoeken in het hele gebied. 
Ook diverse culturele broedplaatsen 
in het gebied geven een inkijkje in 
hun creatieve gemeenschappen. 
Bezoekers kunnen zelf artistiek deel-
nemen tijdens de verschillende work-
shops in schilderen, tekenen en 
fotografie.
De theatrale beleving ontbreekt ook 
dit jaar niet. In IJmuiden doe je langs 
het Noordzeekanaal mee aan Overkijk, 
in Beverwijk kunnen kinderen naar de 
theatervoorstelling van de Verander-
machine en in de Zaanstreek ga je 
naar Meel, waar je wordt onderge-
dompeld in de bedrijfscultuur van de 

oude meelfabriek de Vlijt. Een nieuwe 
partner van de Week van de Industrie-
cultuur is TenneT: zij geven bezoekers 
een kijkje bij de werkzaamheden naar 
energieopwekking op drie locaties.
De organisatie is erg blij om in dit 
bijzondere jaar wederom een 
programma te kunnen aanbieden. Om 
dit mogelijk te maken zal ‘Testen voor 
Toegang’ voor alle activiteiten 
verplicht zijn. Kom langs tijdens de 
Week van de Industriecultuur: bekijk 
het uitgebreide programma op de 
site: www.industriecultuur.nl. Vanaf 14 
oktober kun je online reserveren voor 
de activiteiten!

Week van de Industriecultuur

De poster van de Week van de 

Industriecultuur. Foto: aangeleverd
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Er lag een regenboogloper voor de 
ingang van de Stadsschouwburg & 
Filmtheater Velsen, er stonden 
punten regenboogtaart klaar voor de 
bezoekers en het was te merken dat 
mensen het fijn vonden weer samen 
te zijn. Na een enthousiast optreden 
van de groep Unity, met ambassa-
deur van het Regenboogloket Zoë 
Gerritsen uit Velsen, opent 
wethouder Marianne Steijn de 
middag. Zij is als altijd overtuigd van 
het feit dat het niet uitmaakt hoe en 

van wie iemand houdt. Ter illustratie 
wordt een praatje gemaakt met het 
allereerste homo echtpaar dat in 
Velsen in de echt werd verbonden, 
alweer 20 jaar geleden. Koos en 
Johan Molenaars zijn nog steeds 
hartstikke gelukkig. 

Veiligheid
Marja Lust en Lisa van Ginniken 
bespreken het thema Veiligheid. 
Marja, inderdaad de zus van, is tot op 
een half jaar geleden werkzaam 

geweest binnen Roze in Blauw. Roze 
in Blauw is een netwerk binnen de 
Nederlandse nationale politie dat 
zich speciaal bezighoudt met de 
bestrijding van antihomoseksueel 
geweld en de ondersteuning van 
slachtoffers daarvan. Lisa van 
Ginniken is geboren als man en ging 
pas rond haar veertigste jaar in tran-
sitie. Dat feit alleen al, dat je pas op 
die leeftijd, herkent en erkent wie je 
bent, maakt dat het onderwerp voor-
lopig nog wel heel belangrijk blijft. 
De LHBTI gemeenschap, voorgesteld 
wordt trouwens om de naam te 
veranderen naar Pride Gemeenschap, 
ondervindt nog steeds veel vijandig-
heid. Vooral mannen melden zich bij 
RIB. ,,Vrouwen die worden lastig 
gevallen herkennen het niet eens als 
een strafbaar feit. En ook zijn 
vrouwen wat anoniemer in hun 
seksuele voorkeur. Niemand kijkt op 
als vriendinnen hand in hand op 
straat lopen of elkaar omhelzen,’’ zegt 
Lust. Van Ginniken maakt zich ernstig 
zorgen: ,,Er zijn anti- LHBTI lobby’s 
gaande in Europa, ook in Nederland, 
binnen conservatief christelijke 
partijen. Educatieve uitgeverijen 
veranderen de schoolboeken zodat 
mensen buitengesloten worden.’’ 
Lust valt bij: ,,We moeten als Pride 
Gemeenschap wel blijven relativeren 
maar vergis je niet, er is heel veel 
geweld op straat, er heerst heel veel 
vijandigheid. Vooral vrouwen laten 
vaak incidenten langs zich af glijden. 

Opmerkingen als: ‘Dan heb je nog 
nooit een echte man gehad’, komen 
stevig binnen, je wordt aange-
sproken op je identiteit.’’ Op dat 
moment staat een leuke vrouw op in 
het publiek. Ze is transvrouw en het 
is duidelijk dat er een heel gevoelige 
snaar wordt geraakt. ,,25 Jaar 
geleden deed ik melding van geweld 
bij de politie Leiden. Dat was een 
heel erg slechte ervaring, ik werd niet 
geloofd.’’ De tranen klinken door in 
haar stem. Zowel Lisa als Marja 
reageren uitgesproken lief en het feit 
dat deze vrouw zich nu veilig genoeg 
voelt om toch maar in een bijna volle 
zaal haar emoties te delen is pure 
winst.

Geloof
Paul Haenen spreekt verder met de 
heren Schoon, Cornet en Marijn 
Baggerman. De laatste komt uit een 
streng gelovig gezin. Hij vertelt over 
de moeilijkheden die hij ondervond 
om ervoor uit te komen dat hij ‘gay’, 
zoals hij het zelf graag noemt, is. 

Maar hij vertelt ook over de onmacht 
en frustraties van zijn ouders met het 
accepteren. ,,Het was een zonde en 
mijn moeder nam de schuld op zich. 
Mijn vader heeft er zes jaar niet over 
gesproken. Leraren op mijn school 
corrigeerden pestgedrag niet.’’ Hij 
heeft gelukkig wel weer contact met 
zijn vader en moeder, maar: ,,Er blijft 
een groot verschil tussen accepteren 
en supporten. Terwijl je zo veel steun 
kunt gebruiken.’’

Onderscheid
Marianne Steijn is ook dit jaar weer 
onder de indruk van de verhalen, de 
discussies en de openheid. Ze draagt 
een gedichtje voor. ,,Liefde maakt 
geen onderscheid. We moeten veel 
van elkaar houden.’’ 
Haenen: ,,Voel je vooral ook niet 
minderwaardig als je -nog- niet uit 
de kast bent gekomen. Als je het 
geestelijk nog niet aankan. Elk mens 
heeft recht op een eigen leven. Jouw 
tijd komt nog wel. En wat zul je dan 
sterk zijn!’’ 

Velsen – Maandag was het Coming Out Day, de dag waarop traditiegetrouw door 54 gemeenten de regenboog-
vlag wordt gehesen. De dag dat wordt stilgestaan bij het moment dat mensen uit de LHBTI gemeenschap 
kunnen en willen komen. De dag die symboliseert dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn. Traditiege-
trouw organiseerde de Velsense Regenboogbrigade, onder aanvoering van het Regenboogloket Velsen en de 
Velsense schouwburg, ter gelegenheid van de internationale Coming Out Day een theatrale talkshow. Gastheer 
van de talkshow was theater- en televisiemaker Paul Haenen. Verder Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken, voor-
malig Roze in Blauw-vertegenwoordiger Marja Lust, de uit Velsen afkomstige Bisschop Schoon van de Oud-
Katholieke Kerk Nederland, Wethouder Marianne Steijn, ChristenUnie Velsen-steunfractie lid Frank Cornet en 
ervaringsdeskundige Marijn Baggerman. Het bonte gezelschap zorgde voor mooie, soms emotionele, en nog 
altijd actuele discussies die dit jaar draaiden om de gevoelige thema’s Veiligheid en Geloof.

Bijzondere Coming Out Day in Stadsschouwburg

Wethouder Marianne Steijn was onder de indruk van de verhalen, de discussies en 

de openheid. Foto: Ton van Steijn

Lisa van Ginneken, Marja Lust en Paul Haenen in gesprek met elkaar. 

Foto: Ton van Steijn

Santpoort - Op vrijdag 15 oktober 
om 20.00 uur nemen pianiste Irina 
Parfenova en fluitiste Suzanne 
Arends het publiek in ‘t Mosterd-
zaadje aan de Kerkweg 29 mee in 
het leven en de muziek van Franz 
Schubert. In deze Schubertiade 
wordt uitgevoerd: Introduktion und 
Variationen über das Lied ‘Trockne 
Blumene’ voor fluit en piano, 
Fantasie (fluit en piano) en 
Klavierstuck no.1 in Es moll (piano 
solo).

Op zondag 17 oktober om 15.00 uur 
brengt het trio Piú Corde een 
programma met muziek van 
Leopold Kozeluch en Wolfgang 
Amadeus Mozart. Deze musici, 
gespecialiseerd in het uitvoeren van 
muziek uit de 18e eeuw, noemen 
Kozeluch een vergeten vernieuwer: 
,,Altijd zijn er componisten geweest 
die zich tegen de bestaande smaak 
en regels keerden en nieuwe wegen 
zochten. Sommige van deze compo-
nisten zijn nu grote namen, zoals 
Beethoven. Anderen waren in hun 
eigen tijd heel bekend, maar zijn in 
vergetelheid geraakt. Zoals Leopold 
Kozeluch.’’

Op vrijdag 22 oktober om 20.00 uur 
worden twee zeer geliefde strijk-

kwartetten uitgevoerd: Van Haydn 
nr.76 ‘Sunrise’ en van Schubert nr.14 
‘Der Tod und das Mädchen’.
De musici zijn: Anna Steenhuis en 
Chris Duindam- viool, Hannah 
Donohoe- altviool en Oliver Parr-
cello. Zij maken deel uit van het 
Cugnon-project, een initiatief van de 
violist Chris Duindam waarin jong 
en aanstormend talent samenwerkt 
met oudere gerenommeerde musici. 

Dankzij de pianist Sergey Smirnov 
(Minsk) maken de toehoorders in ‘t 
Mosterdzaadje zondag 24 oktober 
om 15.00 uur kennis met de Ameri-
kaanse pianist Frederic Anthony 
Rzewski. Hij voert de 36 variaties op 
een Chileens strijdlied uit. “¡El 
pueblo unido jamás será vencido!”: 
‘Het verenigde volk zal nooit worden 
verslagen!’  Geen toeval dat de 

keuze voor dit concert hierop is 
gevallen. In Belarus, waar Sergey 
Smirnov  is geboren en getogen, 
werd na maandenlange vreedzame 
demonstraties voor eerlijke verkie-
zingen en rechtvaardigheid, het 
saamhorig protest de mond 
gesnoerd. De touwtjes zijn weer 
strak in handen. Het volk dat zich in 
protest verenigde is verslagen, 
opgesloten en ontslagen. Maar 
Sergey Smirnov geeft met zijn 
concert een bemoediging aan het 
volk van Belarus.  

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625 www.
mosterdzaadje.nl 
reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl
Bij voldoende plaats ook toegang 
zonder reserveren. Bij de ingang 
controle QR code.

Concerten in ‘t Mosterdzaadje

Het trio Piú Corde. Foto: aangeleverd

Frederic Anthony Rzewski. 

Foto: aangeleverd IJmuiden - Een verwarrende situatie 
voor voetgangers op de Lange Nieuw-
straat afgelopen maandag. Ter hoogte 
van Plein 1945 stonden aan beide 
zijden van de weg grote bouwkranen. 
Om de veiligheid voor voetgangers te 
waarborgen, was het trottoir met 
hekken afgezet. Borden gaven de 
looproute aan en verwezen naar de 
overkant van de straat. Maar daar 

stuitte men vervolgens op precies zo’n 
bord, dat weer terugverwees naar de 
andere zijde van de straat. Gelukkig 
was de merkwaardige situatie snel 
opgelost, want de kraan aan de zuid-
zijde van de Lange Nieuwstraat was 
maandag aan het einde van de dag 
weer verdwenen. Bij de gemeente 
Velsen was dinsdag niemand beschik-
baar voor een nadere toelichting. 

Verwarrende situatie voor 
voetgangers Lange Nieuwstraat

Tja..... waar moet je nou lopen? Foto’s: Jeroen van Duijn
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Een jaar geleden sloten gemeenten, 
woningcorporaties en zorg- en 
welzijnsorganisaties in Zuid-Kenne-
merland en IJmond een ‘Pact voor 
uitstroom’ om jaarlijks een afge-
sproken aantal woningen en steun te 
bieden aan mensen die toe zijn aan 
zelfstandig wonen na een verblijf in 
een woonvoorziening of daklozen-
opvang. Hiervoor bestaan in de regio 
al regelingen. 
De ‘Uitstroomregeling Pact’ vervangt 
deze regelingen en zorgt voor een 
betere samenwerking van lokale en 
regionale partijen. Voor bewoners 
betekent dit meer kans op een 
geschikte woning in een omgeving 
waar men zich thuis kan voelen.

Zachte landing
Met 27 partijen zijn afspraken 

gemaakt over de nieuwe werkwijze. 
En over een ‘zachte landing’, dat wil 
zeggen over goede begeleiding van 
nieuwe bewoners en aandacht voor 
het prettig samenwonen met buurt-
genoten. De afspraken gaan over de 
taken en verantwoordelijkheden van 
alle partijen, over het bijhouden van 
aanvragen en toekenningen en over 
het bewaken van de gemaakte 
afspraken. 

Samenwerking
De samenwerkingsovereenkomst 
Uitstroomregeling Pact 2021 is op 7 
oktober ondertekend door 
gemeenten, en woningcorporaties 
en zorg- en welzijnsorganisaties, die 
werkzaam zijn in Beverwijk, Bloe-
mendaal, Haarlem, Heemskerk, 
Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Regionale afspraken over 
woningen voor ‘uitstromers’
Velsen - Woningbedrijf Velsen ondertekende samen met gemeenten, 
collega-woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-
Kennemerland en IJmond op 7 oktober het Convenant ‘Uitstroomrege-
ling Pact’. De regeling gaat over het huisvesten van bewoners die voor-
heen in een bijzondere woonvoorziening of een daklozenopvang 
verbleven.

Velsen - Erik de draaiorgelman is op 25 september tijdens de jaarmarkt van 
Oud-Velsen zijn geliefde handpop Willie de Wolkenwurm verloren. Het laatst 
zou de handpop zijn gespot bij het tankstation van Velsen-Zuid. Heeft iemand 
hem gevonden? Maak Erik zijn dag weer goed en ook de mensen en kinderen 
die hij met zijn orgel bezoekt. Neem contact met hem op: 06-3850 8718. Je 
kunt een beloning krijgen voor het terugbrengen van Willie de Wolkenwurm.

Wie heeft handpop Willie
de Wolkenwurm gevonden?

Florian vertelt graag over zijn hobby. 

Foto: aangeleverd

Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum in Driehuis pakt flink uit in de 
herfstvakantie. Allereerst is er een 
leuke speurtocht bij de tentoonstel-
ling ‘Word zo slim als een vos’ 
waarmee je de vos volgt in diverse 
leefgebieden. Daarnaast is er de 
gehele week een speciale speurtocht 
die aansluit bij het thema ‘natuur-
schatten’ van de Beleefweek van het 
Nationaal Park Zuid Kennemerland. 
Kinderen gaan op zoek naar kleine 
speciaal ingerichte vitrines met bijzon-
dere resten van dieren uit de collectie 
van het museum, de zogenaamde 
‘natuurschatten’ van de conservator. 
Kunnen kinderen raden van welk dier 
het is? Zijn de antwoorden goed, dan 
mogen ze een fossiel maken met de 

afdruk van een ammoniet. Op 
woensdag 20 oktober is van 14.00-

15.00 uur Florian’s Vogelhoek waarin 
de 9-jarige Florian omringt door opge-
zette vogels al zijn weetjes over vogels 
deelt en vragen beantwoordt. En voor 
wie van kunst houdt, is er de expositie 
Noorzeekunst t/m 28 november met 
een 22-tal kunstwerken van jutster 
Corrine Oudenampsen. Op donderdag 
21 oktober van 14.00 tot 16.00 uur kan 
je onder leiding van de kunstenares 
zelf een kunstwerk maken. Jutters-
houtjes en spulletjes zijn welkom! 
Voor alle activiteiten is er een 
toegangsbewijs voor het museum 
nodig. 
De Noorzeeworkshop is € 3,50. Voor 
meer informatie over de activiteiten 
en reserveren van een toegangsbewijs 
zie www.pietervermeulenmuseum.nl

Pieter Vermeulen Museum vol
met activiteiten in herfstvakantie

LEZERSPOST

In Santpoort zuid op de Wüstelaan 4 hoek Jan Gijzenvaart is het al lange 
tijd een grote vuilnisbelt. Dit is al bekend bij de politie maar er wordt tot 
op heden niets aangedaan, dit mag kennelijk allemaal.

A. van der Helm
Santpoort-Zuid

Vervuiling

Velserbroek - In wijksteunpunt De 
Hofstede zijn dagelijks alle 50-plus-
sers van harte welkom voor een 
kopje koffie (of anderszins) en voor 
sociale contacten met leeftijdsge-
noten. Na alle corona-ellende heeft 
men inmiddels weer een veelvoud 
aan activiteiten kunnen opstarten. 

De kosten zijn voor de bezoekers 
bewust laag gehouden. Men kan er 
kaarten, Rummikub spelen, schil-
deren en handwerken (patchwork). 
Ook bloemschikken, koersballen en 
biljarten behoort tot de mogelijk-
heden. Drie dagen per week 
bereiden vrijwilligers een betaalbare 

maaltijd voor de bezoekers. 
Kom eens langs in het wijksteun-
punt aan de Aletta Jacobsstraat 227 
en laat u voorlichten over de moge-
lijkheden, wanneer activiteiten 
staan gepland en wat ze u gaan 
kosten. U zult aangenaam verrast 
worden!

Wijksteunpunt De Hofstede 
bruist weer van de activiteiten

Twee nieuwe exposities 
in Zee- en Havenmuseum

Door Raimond Bos

De badmode voor mannen en 
vrouwen uit die tijd, de strand-
stoelen, badkoetsjes en veel (oude) 
beelden brengen ons terug naar de 
periode waarin IJmuiden zich nog 
presenteerde als een luxe badplaats. 
Natuurlijk is er aandacht voor de 
geschiedenis van Hotel Willem 
Barendz aan de Kanaalstraat, dat 

destijds speciaal gebouwd werd 
voor de rijkere toeristen. Ook het 
eerste badpaviljoen in IJmuiden, 
opgericht door Jac. List, is te zien. In 
1876 werd in IJmuiden het bedrijf 
Halverhout & Zwart Ship Agents 
VOF opgericht. Dit was de voorloper 
van het huidige KVSA, een bedrijf 
dat niet meer weg te denken is uit 
de haven. Met een breed scala aan 
maritieme en logistieke diensten 

profileert het bedrijf zich anno 2021 
als spin in het web van de Europese 
zakelijke markt. Voorzitter Cor 
Oudendijk van het Zee- en Haven-
museum ziet een duidelijke over-
eenkomst tussen KVSA en Crown 
Van Gelder: ,,Het waren de eerste 
gestructureerde werkgevers van 
IJmuiden.’’ KVSA is met 145 jaren 
zelfs het oudste nog bestaande 
bedrijf van de gemeente Velsen.

Twee directeuren
Directeur Florian Vreeburg is trots 
op zijn bedrijf, maar moest ten tijde 
van de coronalockdown alle zeilen 
bijzetten om het bedrijf goed door 
de crisis te loodsen. Bij de opening 
van expositie lichtte hij toe: ,,We 
moesten veertig procent van onze 
mensen ontslaan. De kantoorruimte 
ging van zeshonderd naar tweehon-
derd vierkante meter.’’ Ook directeur 
Miklas Donkers van Crown Van 
Gelder was naar het Zee- en Haven-
museum gekomen. Hij werkt al 
dertig jaar voor het bedrijf, waarvan 
de laatste tien jaar als directeur. Op 
17 september, precies op de dag 
waarop in 1896 het eerste papier uit 
de machine rolde, presenteerde zijn 
bedrijf een jubileumboek. Donkers: 
,,Het behandelt vooral de recente 
geschiedenis van ons bedrijf, met 
de innovaties op technologisch 
gebied. Voor de oudere geschie-
denis kan men nu hier in het 
museum terecht.’’ Zoals gebruikelijk 
is in het Zee- en Havenmuseum, 
werd de expositie donderdag-
middag geopend door de 
scheepsbel te luiden. Twee nieuwe 
exposities, dus twee scheepsbellen 
tegelijk.

IJmuiden - Met twee gloednieuwe exposities valt er weer heel wat bijzon-
ders te zien in het Zee- en Havenmuseum. In ‘IJmuiden van badplaats tot 
cruiseport’ zien we hoe onze (over)grootouders in het begin van de 
vorige eeuw naar het strand gingen en volgen we de verdere ontwikke-
lingen van de badplaats tot de moderne cruiseport die het nu is. In ‘125 
jaar papier maken in Velsen’ krijgt de bezoeker een historisch overzicht 
van het bedrijf Crown Van Gelder, dat bij oprichting in 1896 de ontwikke-
ling van de woonkern Velsen-Noord inluidde.

Van links naar rechts: Florian Vreeburg (directeur KVSA), Cor Oudendijk (voorzitter 

Zee- en Havenmuseum) en Miklas Donkers (directeur Crown Van Gelder). 

Foto: Bos Media Services
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Velserbroek - Het dansen bij wijk-
centrum De Hofstede is gestart. 
Onder leiding van dansdocente 
Yvonne Schellekens van DanceWorks 
Velsen wordt er op (bekende) muziek 
gedanst. Bezoekers van wijkcentrum 
de Hofstede en ontmoetingscentrum 
Polderstroom zijn van harte welkom 
om hier aan deel te nemen.
Samen dansen is mooi en zorgt voor 

herkenning. Het helpt om contact te 
leggen met anderen en om plezier te 
hebben met elkaar. 
In de lessen gaan ze samen op zoek 
naar beweging en ontmoeting, 
waarbij iedereen de vrijheid krijgt 
om te ontdekken wat passend is voor 
het lichaam. Zittend op de (rol)stoel 
of staand bij de stoel gaan we met 
gerichte oefeningen en kleine impro-

visaties het brein en lichaam acti-
veren. Elke vrijdag van 11.00 tot 
12.00 uur bent u van harte welkom in 
Wijkcentrum de Hofstede in Velser-
broek. De eerste 3 lessen zijn gratis. 
Daarna kunnen de deelnemers 
blijven dansen voor een kleine 
vergoeding. 
Meldt u zich aan op telefoonnummer 
023-8910530 of 0627847209.

Dansen bij wijkcentrum de Hofstede

IJmuiden - Het ZondagMiddagPo-
dium brengt u vanaf zondag 17 
oktober weer een mooie serie voor-
stellingen. In Buurthuis De Brulboei, 
Kanaalstraat 166, IJmuiden, kunt u 
zondag 17 oktober genieten van een 
optreden van zangeres Elly. Zij 
brengt u een programma vol gezel-
ligheid met liedjes van vroeger en 

nu, met een lach en een traan. En er 
kan meegezongen worden!

De voorstelling begint om 14.00 uur 
en vanaf 13.30 uur is de zaal open. 
Kaarten à 5 euro kunt u reserveren 
bij Buurthuis De Brulboei, Kanaal-
straat 166, IJmuiden. Tel. 0255 
510652.

ZondagMiddagPodium in Brulboei

Santpoort-Zuid - Van zaterdag 16 
tot en met zondag 24 oktober is het 
ook op de Ruïne van Brederode 
Beleefweek Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Op zaterdag 16 en 23 
oktober is er een speciale Brederode-
berg-wandeling onder leiding van 
een ervaren wandelcoach. Op 
zaterdag 16 oktober om 13.00 uur 
wordt de wandeling verzorgd door 
Ronald Kruizinga en op zaterdag 23 
oktober om 9.30 uur door herboriste 
Corina Busman van Groen Vitaal, die 
ook een speciale Park-kruidenthee 
heeft ontwikkeld. De wandeling 
begint in het park, ingang Duin en 
Kruidberg en duurt circa 1,5 uur. Na 
afloop kunt u de Ruïne van 
Brederode bezoeken met onder 
andere de kruiden-/moestuin. Ooit 
was het Nationaal Park eigendom 
van de Heren van Brederode. De 
Brederodeberg is niet zomaar het 
hoogste punt van Zuid-Kennemer-
land geworden. Steeds opnieuw 
werd het zand beplant om het zand 
buiten het kasteel te houden. De 
wandeling is bedoeld voor volwas-
senen. Voor kinderen is op zondag 17 
oktober van 11.00-12.30 de work-

shop Schrijven met Angelique 
Schipper, beheerder en schrijfster 
van ‘Juffrouw HEndriKS, De vloek van 
de Ruïne van Brederode. Van 14.00-
15.30 uur is de Goochelworkshop 
van Zoomagic.nl. Natuurlijk kan 
iedereen dan ook de bijzondere Play-
mobiltentoonstelling ‘Strijd om 
Holland’ bewonderen. Kijk voor 
reserveren en tickets op de website 
ruinevanbrederode.nl. Velserender-
laan 2, Santpoort-Zuid.

Brederodeberg-wandeling 
en workshops Beleefweek

Beheerders Rob en Angelique naar de 

top van de Brederodeberg. Foto: PR

Santpoort - De Naaldkerk in Sant-
poort heeft zaterdag en zondag de 
deuren open gehad, voor iedereen uit 
de omgeving.  Zaterdagmorgen om 
08.00 uur liepen er al zo’n 20 vrijwilli-
gers in en rond de kerk om alles klaar 
te maken. Het was ouderwets druk 
rond en in de Naaldkerk. 20 kramen 
rond de bekende kerk zorgden voor 
een prachtige dag en honderden 
bezoekers. De bezoekers genoten van 
eindelijk weer een uitje en het 
zonnetje maakte iedereen blij. De 
controle op corona bij entree zorgde 
niet voor problemen, maar juist een 
veilig gevoel. Buiten waren prachtig 
ingerichte kramen. Vooral de kal�es 
van Paul Dijkzeul trokken veel bekijks. 
Paul was aanwezig i.v.m. onderteke-
ning van de petitie tegen onteigening 
van zijn weiland. 
Een rad van fortuin, een geschenken-
veiling, bloemstukjes, muzikale optre-
dens, kramen van biologische 
producten, curiosa, boeken en de 
drukbezochte klaverjas en bridgedrive 
die zondag 10 oktober werd 
gehouden. Mede dankzij de vele 
winkeliers en ondernemers uit Sant-
poort en Velserbroek die weer prach-
tige geschenken beschikbaar hadden 
gesteld en de fantastische inzet van 
alle vrijwilligers is er voor het onder-
houd van de Naaldkerk ruim 10.000 
euro binnengehaald. De loterij aan het 
eind van de goederenveiling was 
spannend en de hoofdprijs (arrange-
ment Duin & Kruidberg) werd 
gewonnen door een buurtbewoner 

van de Naaldkerk. De prijzen die nog 
niet in ontvangst zijn genomen betreft 
lotnummers : 404 groen,146 wit, 452 
wit,924 blauw, 56 groen/wit. Bezoekers 
die in het bezit zijn van één van deze 
lotnummers kunnen hun prijs in 
ontvangst nemen via 06-30548718.

Zonovergoten Pinkenweekend 
Naaldkerk in Santpoort

Het was een gezellige drukte dit 

weekend in en om de Naaldkerk. 

Foto: Joke van Baekel

Santpoort - Een coniferenhaag bij een woning aan de Antillenstraat is vrijdagmiddag in brand gevlogen. Vermoedelijk 
is de brand veroorzaakt door kinderen die met vuurwerk speelden. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur 
ook snel te doven. Dwarrelende as zorgde voor overlast. De as kwam onder meer op daken van geparkeerde auto’s 
terecht. Een deel van de coniferenhaag is door het vuur verwoest. Foto: Jeroen van Duijn

Coniferenhaag in brand gevlogen

Sara van der Toorn-Mohi uit Velser-
broek heeft het gedicht over elkaar 
ontmoeten bij deze boom 
geschreven. De eerste woorden 
gegraveerd in de zittingen van de 
bankjes: ,,In de schaduw van deze 
boom ontmoet ik jou.” 

Leen de Winter (ChristenUnie 
Velsen): ,,Deze Boom van Ontmoe-
ting staat voor saamhorigheid; 
iedereen is welkom en mag zich 
thuis voelen in Velsen. Het is een 
plek om te rusten en te ontmoeten 
voor oud en jong, arm en rijk, 

autochtoon en allochtoon, voor alle 
geaardheden, voor alle geloven, met 
als doel elkaar beter te leren kennen, 
elkaar te respecteren, tolerant te zijn, 
te versterken en te bemoedigen. 
Iedereen hoort erbij.”

De volledige tekst van het gedicht:

Boom van ontmoeting

In de schaduw van deze boom,
ontmoet ik jou
Hij strekt zijn takken breed over ons uit
en zijn wortels diep onder ons
Hij is hier geworteld
en daarom maakt hij een plek voor 
ons
zodat jij en ik elkaar zullen ontmoeten
Jij bent anders dan ik
we lopen vaak langs elkaar heen
maar onder de schaduw van deze 
boom
laat ik jou in mijn wereld toe
en stap ik in de jouwe
dan hoor ik jou
dan zie je mij
we zijn anders
en toch lijken we op elkaar
onder de schaduw van deze boom
verbind ik mij
met jou
We horen bij elkaar

Sara van der Toorn-Mohi

IJmuiden - Op vrijdag 1 oktober is de ‘Boom van Ontmoeting’ op het 
Kennemerplein gepresenteerd. De boom en bankjes staan er al een tijdje, 
maar het officiële moment was nog even uitgesteld. Op die eerste okto-
berdag mocht wethouder Marianne Steijn samen met de nog zeer kwieke 
Johanna (89) uit Zeewijk de bankjes officieel in gebruik nemen. De boom 
en de bankjes kwamen er op initiatief van ChristenUnie Velsen. Doel is 
inwoners de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten.

Bankjes bij ‘Boom van Ontmoeting’ 
officieel in gebruik genomen

Bewoonster Johanna (89) uit Zeewijk met wethouder Marianne Steijn. 

Foto: aangeleverd

Bezoekers van wijkcentrum de Hofstede en ontmoetingscentrum Polderstroom zijn van harte welkom. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Onlangs vond de derde 
themasessie in het participatietraject 
van de Waal- en Dolfijnstraat plaats. 
Op deze avond stonden twee nieuwe 
thema’s centraal: duurzaamheid en 
voorzieningen & openbare ruimte. 
De deelnemers aan de bijeenkomst 
kregen later de opdracht om hun 
ideeën met LEGO®-blokjes vorm te 
geven en die te plaatsen in de omge-
ving van het gebouw.

Hoe moet de buitenruimte in de 
twee woonstraten eruit zien? Moeten 
daar ook voorzieningen in worden 
opgenomen? De deelnemers konden 
eerst hun ideeën voor de buiten-
ruimte opschrijven. Dit zorgde voor 
veel verschillende leuke ideeën, vari-
erend van wandelroutes en zicht-
groen tot speelveldjes voor kinderen 
en ruimte tot ontmoeting met mede-
bewoners. Door de ideeën vervol-
gens in LEGO® uit te voeren, spraken 
ze direct tot de verbeelding. In de 
sessies rondom duurzaamheid waren 

de deelnemers unaniem van mening 
dat de woningen geen gebruik meer 
moeten maken van fossiele brand-
stoffen als aardgas voor koken en 
verwarming. In plaats hiervan denkt 
men aan aansluiting op een warm-
tenet of een systeem van warmte-
koudeopslag. Ook het opwekken van 
energie met zonnepanelen en reke-
ning houden met extremere weers-
omstandigheden, hittestress en 
regenval kwamen ter sprake.

Sessie eind oktober
Woningbedrijf Velsen neemt alle 
ideeën mee. Met deze input wordt 
hard gewerkt aan de uitwerking van 
drie scenario’s die eind oktober 
worden gepresenteerd tijdens een 
open bijeenkomst. Bewoners, geïnte-
resseerden, omwonenden, toekom-
stige bewoners; iedereen is van harte 
welkom. 
Locatie en exacte datum zullen op 
www.wbvelsen.nl/waaldolfijn gepu-
bliceerd worden.

Zelf je woondromen bouwen 
met behulp van LEGO®-blokjes

Bewoners met elkaar in gesprek tijdens de derde themasessie. Foto: Shot By Sylla

LGV staat voor Levendig & Gezond 
Velsen. Kwant voerde al twee keer 
eerder de partijlijst aan en is op dit 
moment fractievoorzitter. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 
kreeg LGV 3115 stemmen, goed voor 
vier zetels. Van september 2020 tot 
september 2021 had had de partij er 
een vijfde zetel bij, omdat Peter Stam 
(voormalig raadslid Velsen Lokaal) 
zich bij LGV aansloot. Vorige maand 
legde Stam om persoonlijke redenen 
zijn politieke werk neer. Nu heeft LGV 
dus weer vier zetels. 

Kwant, als lijsttrekker in 2018 goed 
voor 639 stemmen, bedankt de leden 
voor het in hem gestelde vertrouwen 
en laat weten zeer gemotiveerd te 
om opnieuw te kar te trekken tijdens 
de komende verkiezingscampagne.

Kwant trekt weer de kar voor LGV
Velsen - Ook bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad is Leo 
Kwant lijsttrekker voor de lokale partij LGV. Tijdens de ledenvergadering 
werd Kwant unaniem in die functie benoemd. Tijdens deze vergadering 
hebben de leden ook de voorlopige kandidatenlijst voor de partij 
vastgesteld.

Leo Kwant wordt voor de derde keer 

lijsttrekker van LGV. 

Foto: gemeente Velsen

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

In een eerdere column schreef ik over het konijn. Er 
waren ook nog andere dieren in de klas, waaronder een 
cavia. In de jaren zeventig reed ik in een Lelijke Eend. 
Zodra ik de straat bij school in reed, begon de cavia luid 
te piepen. Dat was zelfs buiten te horen. Hij (het was 
een hij) hield niet eerder op, totdat ik de klas in kwam. 
Pas toen stopte het gepiep. Er mocht niemand aan hem 
komen. Het was geen knuffelcavia. Alleen ik mocht 
hem voeren en één jongen mocht zijn kooi schoon-
maken. Een knul met gevoel voor planten en dieren. 
Het was waarschijnlijk een getraumatiseerde cavia, die 
ik uiteindelijk cadeau gedaan heb aan Kinderboerderij 
Velserbeek. Hij beet kinderen!

Een dierenwinkel tegenover mijn toenmalige huis in 
Amsterdam schonk mij twee woestijnratjes, inclusief 
een grote kooi met een tredmolentje, voor de lichaams-
beweging (had ik gelezen). Ze renden zich suf! 

Kinderen vonden het prachtig en verzorgden de 
beestjes zelf. De ratjes werden ook uit de kooi gehaald 
en geknuffeld. In die tijd hadden we nog ouderwets 
meubilair in de klas. Tafeltjes met ruimte voor een inkt-
potje. De bovenkant van die ruimte was afsluitbaar met 
een schui�e. Aan de onderkant bleef er een opening, 
die uitkwam in het laatje onder het tafelblad. Kinderen 
speelden met de woestijnratjes en menigmaal 
verdwenen die beestjes in de ruimte voor het inktpotje. 
Dan ging het schui�e dicht en kwamen ze er aan de 
onderkant weer uit. Ze pasten precies. Daar kwam ik als 
leerkracht na een tijdje achter. Ook verdwenen ze in de 
mouw van een trui en kwamen er aan de bovenkant 
weer uit.

In het weekend bleven alle dieren op school, voorzien 
van voldoende water en voer. In vakanties mee naar 
huis met kinderen. Over de kooi van de woestijnratjes 
was gaas gespannen, zodat ze er niet uit konden. Op 
een maandagochtend gebeurde het volgende. Toen ik 
de klas in kwam zag ik dat de woestijnratjes weg waren. 
Het gaas was van het hok af. Eén van de kleuterleidsters 
kwam in paniek de klas in en riep: ,,Er ritselt iets bij mij 
in de klas in de doos met oud papier! Wil jij eens 
kijken?” Gelukkig bood de jongen, die goed met dieren 
was, aan te gaan kijken en ontdekte dat de woestijn-
ratjes een nest gemaakt hadden in de krantenbak. Dat 
gebeurde nog een paar keer. De laatste keer zijn ze 
ontsnapt en niet terug gevonden.

Er ritselt iets

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Driehuis - Geruime tijd was het voor 
scholen door de coronamaatregelen 
niet mogelijk om het Pieter 
Vermeulen Museum te bezoeken. 
Inmiddels heeft de eerste schoolklas 
het centrum voor natuur- en milieu-
educatie in Driehuis weer gevonden. 
De enthousiaste kinderen van groep 
5 van basisschool Elckerlyk uit Heiloo 
brachten onlangs een bezoek aan 
het museum. Ze kregen een kleine 
attentie, een mooie groepsfoto en 
een kijkje in het depot als extraatje 
bij hun bezoek. 
Nog zeven andere scholen meldden 
zich inmiddels voor een bezoek aan 
het Pieter Vermeulen Museum. Dit is 
mede te danken aan de speciale 
Kinderboekenweekactie bij een 
tentoonstellingsbezoek. 
Het museum heeft behoefte aan vrij-
willigers die de bezoeken van de 
schoolklassen willen begeleiden. Wie 

belangstelling heeft kan zich 
aanmelden via info@pieter-
vermeulen-museum.nl en een keer 

op proef meelopen. Kijk op www.
pietervermeulenmuseum.nl voor 
meer informatie.

Scholen weer over de vloer 
bij Pieter Vermeulen Museum

Leerlingen van basisschool Elckerlyk tijdens hun bezoek aan het Pieter Vermeulen 

Museum. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Er klinkt weer muziek in 
IJmuiden: de leden van shantykoor 
Nortada hebben de draad weer 
opgepakt. Na een gedwongen stop 
van bijna twee jaar zijn de roestige 
stemmen weer gesmeerd en klinken 
de shanty’s en zeemansliederen weer 
helder en fris over het 
Noordzeekanaal.

Voor de koorleden was het een stille 
tijd. Veel optredens werden afgezegd 
en ook binnen het koor heeft het 
virus toegeslagen. Maar ze gaan er 
weer voor! 
Verzorgingstehuizen, festivals of een 
particulier feest, Nortada ziet de 
boekingen met enthousiasme tege-
moet. Elke woensdagavond repeteert 

het koor in basisschool De Vuurtoren 
aan het Koningsplein 1. 
De repetities vinden plaats van 19.30 
tot 21.30 uur. Mochten er mannen 
zijn die willen komen zingen in het 
koor, dan zijn ze van harte welkom 
tijdens de repetities. Bel 06 36310105 
voor informatie of om het koor te 
boeken.

Nortada klaar om op te treden
Een groepsfoto van de koorleden, nog voor de coronapandemie gemaakt. Foto: Nortada

Velserbroek - In kerkgebouw Het 
Kruispunt aan het Zon Bastion 3 
vindt weer wekelijks een kleding-
beurs plaats. Elke dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur is hier kleding voor 
zowel dames en heren als kinderen 
te koop. De wintercollectie komt 

vanaf deze week binnen en iedereen 
kan zelf kleding inbrengen. De 
opbrengst is bestemd voor kleine 
goede doelen. Meer weten? Inlich-
tingen zijn verkrijgbaar bij mevrouw 
W.J. de Vries via telefoonnummer 06 
17044490.

Kledingbeurs in Het Kruispunt
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. drankenwinkel; 7. tegen de wind opzeilen; 12.
zeepwater; 13. loon van een soldaat; 14. bouwland; 15. extra
large (afk.); 17. ondiep stilstaand water; 19. aanspreektitel van
een vorst; 21. met name (afk.); 22. halsboord; 24. toevoeging
aan voedsel; 27. kledingstuk; 28. vergrootglas; 30. stichting
Nederlandse vrijwilligers (afk.); 31. vrouwtjeskip; 32. hand-
schoen zonder vingers; 33. namaak (vals); 35. toneelachter-
grond; 37. plechtige belofte; 38. mes, lepel en vork; 41. knaag-
dier; 42. getrokken lijn; 44. tropisch hardhout; 46. inwoner van
Noord-Spanje; 47. lichte herenoverjas; 48. goddelijk wonder;
49. afgestoken graszode; 50. hoofd van een afdeling; 52. licht-
blauw-paars; 54. heen en terug; 56. schrijfgerei; 58. proefmaat
bij het ijken; 61. vlug en vlot; 62. Europees land; 64. spoedig;
65. vaartuig; 67. waadvogel; 68. raad voor economische aange-
legenheden (afk.); 70. grote groep mensen; 72. nachtroofvogel;
73. waterrijk gebied in Noord-Brabant; 76. koninklijke militaire
academie (afk.); 77. vaderstad van Abraham; 78. deel van een
schoen; 79. vrouwtjeshond; 81. jongensnaam; 82. droog en
kaal; 83. kansspel; 84. regiment (afk.); 86. Russische grasvlak-
te; 87. omwentelen.

Verticaal 1. eroscentrum; 2. bevroren water; 3. hoogste punt;
4. heldendicht; 5. Europees land; 6. uurwerk; 7. zangvogel; 8.
smeerbare kleurstof (lak); 9. een zekere; 10. godsdienst (afk.);
11. zonder oponthoud; 16. paleis in Apeldoorn; 18. badplaats in
Duitsland; 20. positief geladen deeltje; 21. echtgenoot; 23. deel
van een camera; 25. afstammeling; 26. injectie (van drugs); 27.
groene edelsteen; 29. wijd uitstaande onderrok; 32. iemand die
zwaar zwoegt; 34. wortel; 36. bedreven en bekwaam; 37. wand-
versiering; 39. adellijk persoon; 40. woonvertrek; 42. keuken-
kruid; 43. muze van het minnedicht; 45. afgunst en nijd; 46.
gong; 51. aanmoediging; 53. limited (afk.); 54. stevig gebouwd
(stoer); 55. Noordse bosgod; 56. deel van de arm; 57. wrede
romeinse keizer; 59. plat open zeilbootje; 60. rondzwervende
woestijnbewoner; 62. Spaans visgerecht; 63. eerwaarde grijs-
aard; 66. nakomeling; 67. plaats in Brazilië (afk.); 69 onhoudba-
re service; 71. familielid; 73. deel van servies; 74. platte schop;
75. geweidragend dier; 78. hemellichaam; 80. sprookjesfiguur;
82. lidwoord; 85. gewicht (afk.).

Senne Botman (11) Nederlands kampioen op minibike

Door Raimond Bos

Senne heeft het van geen vreemde, 
want zijn vader René heeft ook motor-
races op het circuit van Assen 
gereden. Als klein jongetje wees hij, 
als hij bij moeder Saskia achterop de 
fiets zat, naar elke brommer en motor 

die hij onderweg voorbij zag komen. 
,,Motor!’’, riep hij dan enthousiast. 
Enkele jaren geleden nam zijn moeder 
hem mee naar een plek waar mini-
bikes gedemonstreerd werden. Senne 
was meteen verkocht en dus besloten 
zijn ouders om zo’n klein racemonster 
voor hem aan te schaffen. Met zijn 

vader als trainer reed hij zijn eerste 
rondjes. Na het behalen van de beno-
digde sportlicentie was de weg vrij om 
deel te nemen aan officiële races. Voor 
de junioren zijn er twee klassen: A en 
B. Als beginner kom je in de A-klasse 
terecht, vanaf 11 jaar stroom je door 
naar de B-klasse, waarin het allemaal 

nog iets sneller gaat. Senne reed vorig 
jaar nog in de A-klasse, maar maakte 
dit seizoen de overstap naar de 
B-klasse en werd er direct Nederlands 
kampioen.

Hoge kosten
Inmiddels maakt Senne deel uit van 

het Dutch Minimoto Team. Dit team 
bestaat uit zes rijders in verschillende 
klassen, die door een coach worden 
begeleid. Volgend jaar zal hij zijn nu 
behaalde titel in de B-klasse verde-
digen, maar daarna hoopt hij zich 
verder te kunnen ontwikkelen. 
Eenvoudig is dat niet, want naast het 
benodigde talent moet je als jeugdige 
coureur flink investeren. Op de eerste 
plaats in de motoren waarop je rijdt, 
maar daar blijft het niet bij. Om deel te 
mogen uitmaken van een professio-
neel raceteam moet je zelf ook geld 
inleggen en de reiskosten naar de 
circuits tikken ook behoorlijk aan. 
Senne wil heel graag beroepsracer 
worden, maar realiseert zich dat hij 
hiervoor nog een lange weg te gaan 
heeft. ,,Mocht het niet lukken, dan heb 
ik wel een plan B. Dan wil ik graag 
militair worden’’, vertelde hij na zijn 
overwinning in het Jeugdjournaal.

Gevaarlijke sport
Dat de motorsport niet zonder 
gevaren is, beseft de 11-jarige Senne 
heel goed. Tien jaar geleden overleed 
de Italiaanse motorcoureur Marco 
Simoncelli op 24-jarige leeftijd nadat 
hij tijdens een race op het Sepang 
International Circuit in Maleisië hard 
ten val kwam. Als een soort eerbetoon 
aan deze coureur rijdt Senna zijn 
rondjes met hetzelfde nummer op zijn 
motor: 58. Vader René helpt Senne 
met het onderhouden van zijn mini-
bike en woont natuurlijk de races bij 
om zijn zoon aan te moedigen. Uit 
ervaring weet hij: ,,Als je óp de mini-
bike zit, is het minder eng dan dat het 
lijkt als je ernaar kijkt.’’ En Senne zelf? 
Hij geniet volop van de sport en van 
zijn overwinning. ,,Je voelt je echt een 
hele beroemde BN’er.’’

Velserbroek - Het gas opentrekken en lekker hard op zijn minibike door de bochten gaan. Dat is wat de 11-jarige Senne Botman het liefste doet. Al 
drie jaar rijdt hij op dit type kleine motoren en vorige week werd hij Nederlands kampioen op het circuit in Assen.

Senne Botman (midden) tijdens de huldiging na het kampioenschap. Foto: aangeleverd
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Op 25 september, voor aanvang van 
de wedstrijd tegen Jong Ajax, was er 
een goed bezochte Businessclub 
activiteit met als thema Olympische 
Middag. Leo Driessen interviewde 
Yvonne van Gennip (voorzitter Telstar 
Vrouwen), Claudia Zwiers (Teamma-
nager Telstar Vrouwen) en Stephanie 
van der Gragt (Ajax Vrouwen en oud-
speelster van de Telstar Vrouwen) 
over hun Olympische ervaringen. 

Een inspirerende middag over 
topsport, winnen en teleurstellingen 
verwerken. Telstar is de enige club in 
Nederland met een gecombineerde 
Businessclub, waar de mannen en 
vrouwen samenkomen.
Ook interesse om de Telstar Vrouwen 
te steunen in hun weg naar de Eredi-
visie? Laat uw gegevens achter via 
info@telstarvrouwen.nl 
Foto: aangeleverd

Businessclub Olympische Middag

In het spelweekend van 15 oktober 
wordt er door de voetbalwereld 
aandacht geschonken aan de #AllTo-
getherChallenge rondom de interna-
tionale Coming Out Day, 11 oktober, 
een initiatief van de Alliantie Gelijk-
spelen 4.0 (John Blankenstein Foun-
dation, NOC*NSF, KNVB en KNHB) in 

samenwerking met de Eredivisie, 
Keuken Kampioen Divisie, Pure 
Energie Eredivisie Vrouwen, Eredivisie 
Zaalvoetbal Mannen, Eredivisie Zaal-
voetbal Vrouwen, VVCS, CBV en ESPN.
Net als vorig seizoen zullen er diverse 
acties plaatsvinden rondom dit 
thema en heeft Telstar samen met 

kledingleverancier Robey wederom 
een prachtig tenue gemaakt. Robey is 
ook leverancier van FC Volendam en 
het toeval wil dat vrijdag 15 oktober 
de vissersderby op het programma 
staat in het BUKO Stadion. Beide 
teams zorgen voor een wereldpri-
meur door deze wedstrijd in speciaal 
ontworpen regenboogtenues te 
spelen. Nooit eerder pasten zowel de 
thuis- als uitspelende club in een offi-
cieel duel hun tenue aan voor dit 
thema.
Algemeen directeur van Telstar en 
tevens hoofd mode politie Pieter de 
Waard over het tenue: ,,Robey de 
sportswear rakkers uit Rotterdam 
hebben er weer wat moois van 
gemaakt. Ons hagelwitte shirt en 
karakteristieke logo verrijkt met de 
kleurencombinatie van de progress 
pride vlag. Een lust voor het oog en 
een aanwinst voor iedere garderobe.” 
Foto: aangeleverd

#ALLTOGETHERCHALLENGE

Programma zaterdag 16 oktober
Be Quick 1887 O21 - Telstar O21. 
Aftrap 15.45u, locatie Sportpark 
Esserberg; Telstar O18 – DHC O18. 
Aftrap 14.30u, locatie BUKO Stadion; 
Telstar O16 – SDZ O16.  Aftrap 12.00u, 
locatie Sportpark Zeewijk (Stormvo-
gels); Beloften Excelsior - Beloften 
Telstar. Aftrap 13.00u, locatie Van 
Donge & De Roo Stadion

Alle wedstrijden van de jeugdteams 
zijn vrij te bezoeken. Voor 
wedstrijden in het BUKO Stadion is er 
wel een geldige QR-code nodig om 
binnen te komen.

Uitslagen zaterdag 9 oktober
Telstar O21 VRIJ
Nieuwerkerk O18 - Telstar O18. 2-3
DEM - Telstar O16. 5-6
Beloften Telstar – Beloften PSV. 0-2

Nieuwerkerk O18 - Telstar 018
De ploeg van trainer Rory Roubos 
begon de eerste 30 minuten 
volwassen en met veel geduld tegen 

het compact en verdedigend inge-
stelde Nieuwerkerk. Al vroeg in de 
wedstrijd ontstonden er grote kansen 
en na een kwartier was het 0-1 door 
Da Silva die koelbloedig binnen 
schoot. Daarna kon Telstar niet door-
drukken en wisten ze de voorsprong 
niet uit de breiden waardoor de 
thuisploeg beter in de wedstrijd 
kwam. Desondanks ging Telstar met 
een 0-1 voorsprong rusten. In de 
tweede helft had Telstar veruit het 
meeste balbezit maar Nieuwerkerk 
werd ook wat gevaarlijker en loerde 
op de counter. Zij wisten dan ook na 
een uur spelen de stand gelijk te 
trekken.1-1.  Het werd een open 
wedstrijd en na 74 minuten maakte 
Aimane Ouamar de bevrijdende 1-2 
door een afstandsschot en kort 
daarna kopte Bram Koot raak vanuit 
een corner en was de wedstrijd 
gespeeld. 1-3. In de laatste minuut 
gaf Telstar nog een penalty weg maar 
meer kon de thuisploeg niet doen. 
2-3 overwinning en nog steeds onge-
slagen dit seizoen!

DEM O16 - Telstar 016 
Voor de wedstrijd was er een speciaal 
moment voor Ken Bayrak en zijn 
moeder die onlangs hun vader/echt-
genoot kwijt zijn geraakt. Er werd een 
ingelijste T-shirt met handtekeningen 
van alle spelers van Telstar en DEM 
uitgereikt  en de ouders van spelers 
van Telstar hadden voor Ken zijn 
moeder nog een bos bloemen en een 
schaal met lekkers. Telstar speelde 
deze wedstrijd ook met rouwbanden. 

Telstar begon voor het eerst dit 
seizoen eigenlijk heel slecht aan de 
wedstrijd. Het was al heel vroeg raak 
voor DEM. In de 1e minuut speelt een 
middenvelder van DEM de bal diep 
langs de centrale verdedigers. De 
spits van DEM tik de bal nog verder 
naar het doelgebied. Keeper Mendel 
kwam uit maar te laat waardoor de 
spits eerder bij de bal was en langs 
de keeper ging en simpel binnen 
schoot Toch een beetje geschrokken 
van het doelpunt voetbalt Telstar 
verder en scoort al weer heel snel de 

1-1.  Met een mooie steekbal van 
Reijne op Raspoort die de bal keihard 
langs de keeper schiet. Na de gelijk-
maker heeft Telstar teveel balverlies. 
In de 12e minuut verliest Telstar de 
bal en kan de middenvelder van DEM 
weer een steekbal geven waarbij 
Mendel een misverstand heeft met 
zijn verdediger en de spits van DEM 
de bal voor zijn neus weg tikt en 
tegen de keeper aan loopt. Geel voor 
de doelman en de penalty werd door 
de thuisploeg binnen geschoten: 2-1.

De wedstrijd verliep moeizaam maar 
als de bal goed rond ging dan werd 
Telstar ook gelijk gevaarlijk en 
kwamen er grote kansen voorbij. Na 
een half uur spelen profiteert Reijne 
van geblunder in de verdediging van 
DEM en schiet de bal langs de 
keeper: 2-2. 
Vlak daarna wist Bayrak nog prachtig 
te scoren én ook Lamalmi laat het net 
bollen 2-4. Dat leek de russtand te 
worden maar waar Telstar verzuimde 
te scoren, deed DEM dat wel. 3-4. Aan 

het einde van de eerste helft moest 
keeper Mendel na een botsing het 
veld verlaten en hij werd vervangen 
door Van Wijk.

Ook de 2e helft wist de ploeg van 
Steve Olfers niet goed te beginnen. 
10 minuten na rust maakt de thuis-
ploeg gretig gebruik van het 
geklungel van Telstar en weten ook 
weer te scoren 4-4. Vanaf dit moment 
werd de wedstrijd erg spannend en 
in de 69e minuut scoort Raspoort op 
aangeven van Aleksandrovs: 4-5. 
Maar een paar minuten later wist 
DEM toch weer te scoren: 5-5. 

Gelukkig toonde Telstar veerkracht  
en kon Reijne van dichtbij de bal in 
het doel schieten en zo stond Telstar 
weer op voorsprong. Telstar had het 
aan zichzelf te wijten dat het zo span-
nend was want ze hadden wedstrijd 
eerder op slot kunnen gooien. 

Desalniettemin  zijn de 3 punten 
binnen en weer op naar de volgende!

Jeugd: resultaten 9 oktober en programma 16 oktober

Maandag 18 oktober speelt Telstar 
de uitwedstrijd in Eindhoven tegen 
Jong PSV. De wedstrijd begint om 
20.00 uur en wordt gespeeld op De 
Herdgang. 
Supporters van Telstar zijn van harte 
welkom en kunnen via een link op de 
Telstar-site een kaart a 5 euro 
aanschaffen voor deze wedstrijd. De 

verkoop loopt tot zondag 17 oktober 
23.59 uur. De wedstrijd is met vrij 
vervoer te bezoeken en bij binnen-
komst dient men een vaccinatie- of 
testbewijs te laten zien middels de 
bekende CoronaCheck App. 
Op vertoon van uw bestelbewijs  
kunt u vanaf 19.00 uur naar binnen 
bij het uitvak.

Kaartverkoop Jong PSV-Telstar

Vrijdag staat de welbekende Vissers-
derby weer op het programma. Deze 
editie helemaal speciaal omdat 
beide teams in regenboog-tenues 
zullen verschijnen in het kader van 
de #AllTogetherChallenge.

Kunnen de Witte Leeuwen na drie 
zeges van 1-0 op een rij wederom een 
overwinning boeken? Het zal niet 
makkelijk worden want de ploeg van 
Wim Jonk is prima begonnen aan dit 
seizoen. Met 5 overwinningen, 3 gelijke 
spelen en slechts 1 nederlaag staat het 

met 18 punten op de 3e plaats op 
ranglijst. Slechts 1 punt achter de 
koploper én ook nog met een 
wedstrijd minder gespeeld. Topscorer 
bij Volendam is Robert Muhren met 7 
treffers en vlak daarachter komt voor-
malig Witte Leeuw Daryl van Mieghem 
met 5 treffers. Laatstgenoemde kwam 
deze zomer over van De Graafschap.
Wim Jonk is bezig aan zijn 3e seizoen 
als hoofdtrainer in Volendam. In 
seizoen 19-20 werden de Volendam-
mers 3e op de ranglijst en afgelopen 
seizoen eindigden ze op de 6e plaats. 

In seizoen 20-21 was de Vissersderby 
de eerste wedstrijd van het seizoen in 
Velsen-Zuid. Ilias Bronkhorst scoorde al 
na 5 minuten de 1-0 en een half uur 
later maakte Bronkhorst de 2-0. Helaas 
deed Volendam vlak voor rust nog wat 
terug via Nick Doodeman waardoor de 
ruststand 2-1 werd. In de 68e minuut 
trokken de Volendammers de stand 
gelijk door een kopbal van El Azzouzi. 
Yael Liesdek was in de blessuretijd nog 
dichtbij de 3-2 maar zijn schot werd 
vlak voor het doel geblokt. Eindstand 
2-2.

Voorbeschouwing Telstar-FC Volendam

NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!
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