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SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16

KOM JE ONS TEAM VERSTERKEN?
VERKOPER KOZIJNEN ALLROUND TIMMERMAN

ZATERDAG 15 OKTOBER
AANVANG 14.30 UUR

SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
• Zebra Uitzendbureau BV • Van der Vlugt

• Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen SC Buitenveldert
(‘Meer op zaterdag’)

SC TELSTAR 

RODA JC

VRIJDAG 14 OKTOBER 20.00 UUR

Regio - Een recent onderzoek van 
het Commissariaat van de media 
laat zien dat huis-aan-huisbladen 
een zeer groot bereik hebben. Ruim 
tienduizend Nederlanders deden 
mee aan dit onderzoek en de 
meesten van hen gaven aan de 
lokale huis-aan-huisbladen te zien 
als belangrijkste informatiebron. 
Juist het lokale nieuws wordt als 
buitengewoon interessant ervaren. 
Hiermee is bevestigd dat lokale 
media een belangrijk onderdeel zijn 
van het leven van mensen. 

De Regio Media Groep, waar De 
Jutter|Hofgeest onder valt, brengt 
meerdere edities in de regio uit en 
ziet het onderzoek als een bevesti-
ging van wat al decennia wordt 
nagestreefd: mensen informeren en 
op de hoogte houden van het 
lokale nieuws. 

Zie elders in deze editie de volledige 
uitslag van dit onderzoek

’Huis-aan-huiskrant 
heeft grootste bereik’

IJmuiden - Afgelopen dinsdag hesen wethouder Marianne Steijn, COC bestuurslid Marc Hillebrink en Madjori Veldema van Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland de Progress Pride-vlag op het gemeentehuis van Velsen. Door Coming Out Day te vieren streven gemeente Velsen en haar partners naar een samenle-
ving waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd kan voelen. Tekst: Ingeborg Baumann. Foto: Reinder Weidijk in opdracht van gemeente 
Velsen. Lees het hele verhaal elders in deze krant 

Progress Pride-vlag gehesen
Minder 

energiekosten? 
De energiecoach helpt je 

gratis op weg!r

www.energiekvelsen.nl
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€ 0,-

Uw
hoortoestel

tot 31 oktober

€ 0,-€ 0,-€ 0,*

IJmuiden
Plein 1945  1

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het juiste 
hoortoestel kan doen. U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro! Hoe dat kan? We 
vergoeden tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met 
uitzondering van uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.

Verander je leven met het juiste hoortoestel

*Zie voorwaarden op onze website

Maak nu een afspraak; 
bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl
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Let op
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Vervolg voorpaginaverhaal 

Want dat laatste, de acceptatie van 
LHBTIQ+-mensen, is niet zo vanzelf-
sprekend als het zou moeten zijn. Dat 
bleek ook weer uit het gesprek dat 
wethouder Marianne Steijn had met 
Marc Hillebrink voorafgaand aan het 
hijsen van de vlag. Deze vlag is overi-
gens anders dan de Regenboogvlag 

en omvat alle mogelijke manieren 
waarop mensen zichzelf, dus hun 
gender of seksualiteit, kunnen 
benoemen. Hillebrink is een zeer 
veelzijdig mens, vader, Raadslid D66 
gemeente Velsen, sportief, allround 
beleidsadviseur Hillegom Lisse 
Teylingen (HLT)-Samen én LHBTI-er. 
Hij zegt op de vraag waarom hij zich 
zo blijft inzetten voor met name deze 

groep: ,,Het blijkt dat de cijfers 
aantonen dat discriminatie alleen 
maar toeneemt. Vooral door en 
onder ouderen. Bijvoorbeeld in 
verzorgingshuizen. Veertig procent 
van de oudere LHBTI-mensen voelt 
zich onveilig in hun verzorgingshuis. 
Een op de vijf LHBTI’ers heeft zelfs, nu 
nog steeds, te maken (gehad) met 
geweld. Zelf herken ik dat niet, blijk-
baar ben ik een weerbaar persoon. 
Maar het blijkt dat de wereld om ons 
heen niet open genoeg is voor het 
feit dat iedereen, zonder uitzonde-
ring er mag zijn. Mag méédoen.’’

Onbekendheid
Verder legt Marc Hillebrink uit: ,,Het 
is voor veel mensen nog moeilijk hun 
verhaal kwijt te kunnen, er zouden 
meer activiteiten moeten komen om 
LHBTI’ers bij de samenleving te 
betrekken. Meer aandacht ook op 
scholen, de jeugd is de toekomst. 
Ontmoetingsactiviteiten als bijvoor-
beeld de Roze Salon zouden uitge-
breid moeten worden. En ook in de 
sportwereld moet er meer aandacht 
komen om iedereen te betrekken 
zonder etiketje op te plakken. Overi-

gens zijn die hokjes die we hebben 
binnen de gemeenschap niet �jn. Bij 
de oudere generatie is het vaak ook 
onbekendheid. ‘Vroeger’, had je 
misschien die ene homoman op de 
hoek. De waarden en normen van de 
oudere generatie zijn anders en dat 
heeft waarschijnlijk te maken met de 
onbekendheid. 

Klachtenbehandeling
Madjori Veldema van Bureau Discri-
minatiezaken Kennemerland behan-
delt de klachten en de meldingen 
van misstanden binnen de LHBTI-
gemeenschap. Zij zegt: ,,De bereid-
heid om klachten te melden blijkt 
maar drie procent, het topje van de 
ijsberg dus. We werken altijd met een 
hoor- en wederhoorprocedure. Er 
zou geen angst moeten bestaan.’’ 
Overigens, of de overheid de zoge-
naamde Regenbooggemeenten nu 
blijft subsidiëren of niet, Velsen is er 
trots op Regenbooggemeente te zijn 
en zal dat beleid voortzetten. Want 
liefde is liefde. Zo bleek ook tijdens 
de talkshow in de Stadsschouwburg 
afgelopen zondag, waarvan een 
verslag elders in deze editie staat.

Met trots vlag gehesen op 
Coming Out Day in Velsen

Marianne Steijn in gesprek met Marc Hillebrink en Madjori Veldema. 
Foto: Reinder Weidijk voor gemeente Velsen

Door Raimond Bos

Vraag je op straat aan willekeurige 
passanten of ze weten wat de Odd 
Fellows voor club is, dan zijn de 
antwoorden wisselend. Menigeen 
moet het antwoord schuldig blijven, 
een enkeling denkt dat het een 
serviceclub betreft die zich inzet voor 
de minderbedeelden en weer een 
ander houdt het op een soort kerkge-
nootschap. Dat laatste is het zeker niet. 

Velsen - In de IJmondloge van de Odd Fellows aan de Stationsweg 95 
vond vorige week donderdag een bijzondere zitting plaats. Hiermee 
stonden de leden van de club stil bij het honderdjarig bestaan van de 
plaatselijke afdeling. Ook vertegenwoordigers van andere loges waren 
aanwezig bij deze jubileumavond. Het gemeentebestuur van Velsen 
moest verstek laten gaan, omdat de bijeenkomst samenviel met een 
vergadering van de gemeenteraad. Wel aanwezig was onze verslaggever 
Raimond Bos. Hij woonde de hele avond bij en doet hieronder verslag 
van zijn bevindingen.

Honderd jaar Odd Fellows Velsen: 
wat doet deze organisatie eigenlijk?

Sterker nog, discussiëren over het 
geloof wordt tijdens een zitting niet op 
prijs gesteld, zo vertelt Jan Kemink me 
aan het begin van de avond. Hetzelfde 
blijkt te gelden voor discussies over 
politiek. Ik herinner me dat mensen in 
mijn kennissenkring dezelfde stelregel 
hanteren in hun omgang met 
vrienden. Dergelijke thema’s kunnen 
verhitte discussies opleveren en de 
verhoudingen op scherp zetten. Dat is 
juist niet wat men hier wil. Kemink is al 
meer dan veertig jaar lid van de Odd 
Fellows en voor deze avond de aange-
wezen persoon om mij als nieuwkomer 
te begeleiden. Ik mag hem vragen wat 
ik wil en hij geeft geduldig antwoord.

Oorsprong
Wie herinnert zich niet het moment 
waarop hij met knikkende knieën op 
het schoolplein stond, wat angstig 

voor het onbekende dat komen zou? 
En hoe �jn bleek het uiteindelijk te zijn 
om elke dag naar school te mogen 
gaan, daar van alles te leren en nieuwe 
vrienden te maken? Eigenlijk is dit de 
meest tre�ende vergelijking die ik voor 
de Odd Fellows kan bedenken. 
Menigeen zal er regelmatig langs 
gewandeld zijn, maar zette nooit de 
stap om zich er verder in te verdiepen. 
En onbekend maakt vaak onbemind, 
terwijl dat helemaal niet nodig is. Want 
wat weten we er als buitenstaanders 
nu echt van? Voluit heet deze wereld-
wijd opererende club de Independent 
Order of Odd Fellows, maar meestal 

gebruiken we alleen de verkorte 
variant Odd Fellows als we ernaar 
verwijzen. Die naam roept meteen 
vragen op, want als je het letterlijk 
vertaalt, krijg je Vreemde Kerels als 
resultaat. Hoezo vreemd? Ik zie bij 
binnenkomst al direct een bekende 
lopen. Iemand die ik eerder tegen-
kwam bij een vergadering van een 
wijkplatform en aan wie ik niets 
vreemds heb kunnen ontdekken. Alle 
andere aanwezigen zien er ook niet 
vreemd uit, al valt het wel op dat ze 
zonder uitzondering in smoking 
gekleed gaan. Het blijkt de gangbare 
uitdossing te zijn tijdens feestelijke 
bijeenkomsten van de club. Met mijn 
paarse �eecetrui, zwarte spijkerbroek 
en werkschoenen met stalen neuzen 
val ik direct uit de toon, maar dat heeft 
ergens ook wel iets handigs. De club-
leden, die over mijn komst vooraf 
waren geïnformeerd, weten meteen 
dat ik de journalist ben. Het is volgens 
Jan Kemink best bijzonder dat een 
buitenstaander de gehele avond 
bijwoont.

Het gehele artikel is te lezen op de 
website van De Jutter | Hofgeest vanaf 
donderdag 13 oktober

Ben Wellink en Wandrick Koehorst, deze avond respectievelijk voorzitter en 
ondervoorzitter van de zitting. Foto’s: Bos Media Services

De speciale jubileumzitting in de tempel van de IJmondloge. 
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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

Mijn naam is Sander Scholts en woon 
al sinds mijn geboorte in IJmuiden.  
Sinds 2014 ben ik met  Forza! IJmond 
actief en doe dat vol overtuiging. Met 
en voor de inwoners van Velsen, op 
zoek naar verbeteringen en een goede 
woon- en leefomgeving. In de raad zijn 
wij duidelijk en kort. Daarbij gaat het 
niet om ons, maar om het belang van de 
inwoners en ondernemers. 

Met Forza! Ijmond zijn wij duidelijk en helder 
en bovenal eerlijk. Eigenlijk zoals Velsenaren 
zijn.
In mijn dagelijkse leven ben ik ondernemer in 
de zakelijke markt, de ICT dienstverlening en 
houd ik mij bezig met het verkopen van print-
apparatuur in de breedste zin van het woord. 

Daarnaast heb ik ook een onderneming die 
voor andere printleveranciers de afwikkeling 
doet van het uitpakken van de dozen tot aan 
het werkend afl everen en installeren op loca-
tie door heel Nederland.

Meer woonruimte
In de gemeenteraad is het niet altijd gemak-
kelijk om je doelen te realiseren. Er zijn op dit 
moment 33 raadsleden en, zoals het hoort in 
een democratie, beslist de meerderheid. Rich-
ting de toekomst is het van belang dat Velsen 
goed wordt voorzien van een bruisend leven, 
maar bovenal ook van meer woonruimte. De 
woningnood is hoog en het kan niet zo zijn dat 
kinderen van 20 jaar of ouder nog thuis moe-
ten wonen. Dat is voor de woningzoekende en 
ook voor bijvoorbeeld hun ouders geen gezon-

de situatie. Daarbij is de rol van de gemeente-
raad redelijk beperkt, omdat veel vanuit Den 
Haag wordt bepaald, zo ook op fi nancieel ge-
bied en op vele beleidsvlakken. De gemeente-
raad van Velsen en ook wij zoeken naar wegen 
om doelen te halen en veranderingen door te 
voeren. Dit is iets wat zeer zeker niet altijd ge-
makkelijk is. 
Vaak wordt gevraagd waarom ik met Forza! 
IJmond in de raad zit. Ook wordt er vaak ge-
vraagd of het veel tijd kost. Het eerste ant-
woord is heel simpel: als je wat wil verande-
ren, moet je niet blijven stilzitten en er wat 
aan doen en daarmee is ook het tweede ant-
woord er; ja het kost veel tijd en gaat ten koste 
van privétijd. Een balans hierin vinden, teza-
men met het ondernemerschap en privéleven, 
is een hele klus. Het raadslidmaatschap kost 

vele avonden aan tijd, maar dat doe ik graag 
voor een mooier en beter Velsen. 

Raadscolumn Sanders Scholts (Forza! 
IJmond): Niet stilzitten, maar wat aan doen 

Zonnepanelen op het dak, een warmte-
pomp of het huis geïsoleerd? Doe mee 
aan de Nationale Duurzame Huizen 
Route. Op zaterdag 29 oktober en
5 november openen honderden huis-
eigenaren in Nederland hun deuren voor 
de buren. Buren komen kijken hoe zij 
ook kunnen verduurzamen. Mogen we 
bij u kijken?

Verduurzamen lijkt soms ingewikkeld, maar 
in bijna elk huis zijn er stappen om te zetten. 
Door uw duurzame huis te laten zien, helpt 

u anderen op weg. Ze zien de duurzame 
maatregelen in werking en doen inspiratie op 
voor hun eigen huis. U kunt ook uw verhaal 
online delen. 

Vertel uw duurzame verhaal
Al 10 jaar lang delen duurzame huiseigenaren 
hun verhaal. Lijkt het u leuk om uw buurtgen-
oten te vertellen over energiebesparing en de 
duurzame maatregelen in uw huis? Meldt u 
aan via www.duurzamehuizenroute.nl/aan-
melden. U geeft zelf aan welke dag(delen) u 
bezoek wilt ontvangen. 

Laat uw duurzame huis zien op 29 oktober en 5 november

Maandag 17 oktober 2022 start aannemer 
BAM Infra in opdracht van de gemeente 
Velsen met het asfaltonderhoud van de Rijk-
sweg en Hofgeester Eijnde. De woningen en 
bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden 
bereikbaar via loopschotten of kunststof 
platen. Per fase worden er verkeersmaatrege-
len getro� en om de werkzaamheden veilig 
uit te kunnen voeren. Woon-werkverkeer 
kan tijdens de werkzaamheden omrijden via 
de Broekeroog en de Kamp.
De werkzaamheden voert de aannemer in 
fases uit zodat omwonenden en bedrijven hi-
ervan zo min mogelijk hinder ondervinden. 
Tijdens deze fases wordt het asfalt vervan-
gen, worden aanliggende rode fi etsstroken 
aangebracht, bestrating vervangen en het 
riool deels vervangen. A� ankelijk van de 
weersomstandigheden en onvoorziene zaken 

Asfaltonderhoud Rijksweg en Hofgeester Eijnde Twee
middagen is 
Burgerzaken
gesloten
Op dinsdag 25 en vrijdag 28 ok-
tober 2022 kunt u geen afspraak 
maken met de afdeling Burger-
zaken tussen 13.30 en 16.00 uur, 
de balie is gesloten.

Er wordt technisch onderhoud 
uitgevoerd aan het systeem.

Afvalcoach Aurelly is voor veel inwoners in-
middels een bekend gezicht, want zij is een 
van de afvalcoaches die de komende weken 
op pad is in Velsen. Afval is waarschijnlijk 
geen onderwerp waar u dagelijks over praat, 
maar de praktische tips of adviezen om afval 
scheiden makkelijker te maken, zijn ontzet-
tend nuttig en interessant. Zeker als ze 
helpen om volgend jaar uw variabele recycle-
tarief zo laag mogelijk te houden. Want zo 
min mogelijk restafval overhouden, dat valt 

echt te leren. En dan wordt afval toch een 
leuk onderwerp!

Wilt u ook in gesprek met een afvalcoach of 
heeft u andere vragen rondom afval schei-
den en het recycle-tarief, dan kunt u contact 
opnemen met de klantenservice van HVC. 
Deze is bereikbaar van maandag tot vrijdag 
tussen 08:00 en 17:00 uur. Bel 0800 0700 of 
stel uw vraag via Facebook, Twitter, e-mail of 
chat van HVC.

Afval scheiden ook voor u interessant

   Op de foto ziet u Aurelly op pad met Mirjam, Teamcoördinator Afvalcoaches (links op de foto) 

duren de werkzaamheden tot eind november 
2022. Uiteraard zorgen de werkzaamheden 

voor enige overlast. Wij streven ernaar deze 
zoveel mogelijk te beperken.



Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning-
IJmuiden
• Reigersbossenlaan 43, bouwen uit-

bouw, plaatsen dakkapel en zonnepan-
elen (04/10/2022) 113452-2022

• Willebrordstraat 49, vergroten 1e ver-
dieping en bouwen dakopbouw met 
dakterras (08/10/2022) 114840-2022

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 9, legaliseren bouwen 

dakopbouw op garage (04/10/2022) 
113507-2022

• Stelling 19, plaatsen woonark 
(08/10/2022) 114889-2022

Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 38, kappen 2 bomen 

(03/10/2022) 112485-2022
• Wüstelaan 3, bouwen aanbouw voor 

B&B (05/10/2022) 113673-2022
• Olga von Gotschlaan 17, plaatsen twee 

dakkapellen (voorkant) (07/10/2022) 
114754-2022

Santpoort-Noord
• Fresiastraat 4, bouwen woning (05-10-

2022) 113908-2022
• Kerkerinklaan 30, bouwen schuur 

(06/10/2022) 114463-2022

Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1B, 1C en 

1D, brandveilig gebruik opvanglocatie 
(04/10/2022) 113447-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 215, wijzigen gebruik 

naar wonen (06/10/2022) 84294-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Velsen-Noord
• Leeghwaterweg 1B, uitbreiden begane 

grond en verdiepingen en bouwen con-
tainerruimte (04/10/2022) 108881-
2022

Velsen-Zuid
• Nabij Buitenhuizerweg 22, plaatsen 

damwand (06/10/2022) 99536-2022

• Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10

Velserbroek
• ‘Kerstsamenzang 2022’, op 24 decem-

ber 2022 van 15:00 tot 21:00 uur, loca-
tie: Vestingplein (05/10/2022) 114243-
2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Trompstraat 68, legaliseren verbou-

wen naar 2 woningen (begane grond) 
(04/10/2022) 91659-2022

• Napierstraat 10, realiseren twee appar-
tementen (04/10/2022) 99825-2022

• Velserduinweg 312, tijdelijk (5 jaar) ge-
bruik naar kamerverhuur (4 personen) 
(04/10/2022) 100500-2022

Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 62, wijzigen gebruik 

naar wonen (04/10/2022) 81372-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg ong. (kavel 7), bou-

wen woning (04/10/2022) 84537-2022

Santpoort-Zuid
• Blekersveld 25, legaliseren tourniquet 

(06/10/2022) 30378-2020

Santpoort-Noord
• Wüstelaan 101, kappen boom 

(04/10/2022) 102759-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 222, vervangen 

garagedeur door kozijn (voorkant) 
(04/10/2022) 105742-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Ampèrestraat 33, legaliseren inpandig 

bouwen opslagruimte (04/10/2022) 
147846-2021

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Unimogs en Groter”, op 15 oktober 

2022 van 08:00 tot 20:30 uur en op 16 
oktober 2022 van 08:00 tot 13:00 uur, 
locatie: Strand t.h.v. Kennemermeer 
(04/10/2022) 58129-2022

Overige bekendmakingen 

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

Bekendmakingen

DE GEMEENTERAAD HEEFT TIJDENS DE RAADSVERGADERING VAN 29 SEPTEMBER HET RAADSAKKOORD
EN HET RAADSPROGRAMMA VASTGESTELD

Wonen en Woningbouw
Voor het jaar 2022 en 2023 is het onderwerp 
wonen en woningbouw met daaraan gekop-
peld de lee¤aarheid hét thema waar de ge-
meenteraad de focus op wil leggen. 
De raad wil hier stappen maken en wil graag 
voortdurend de vinger aan de pols houden. 
Dat betekent niet dat andere onderwerpen 
minder belangrijk zijn, maar de gemeenter-
aad wil juist op dit thema nadrukkelijk zelf 
helemaal aan het stuur zitten. 

Voor de jaren daarna kunnen ook andere 
onderwerpen ‘hoofdprioriteit’ krijgen.

Raadsprogramma
In het raadsprogramma staat welke belang-
rijke maatschappelijke thema’s de
gemeenteraad voor de inwoners van Velsen 
de komende jaren wil gaan uitwerken.
Daarmee geeft de gemeenteraad richting op 
onderdelen waar hij een duidelijke gezamen-
lijke visie op heeft.
Over een deel van de ambities en oploss-
ingsrichtingen zijn de fracties het eens. 

Daarmee geven ze met dit programma een 
opdracht aan het college. Over enkele onder-
werpen willen zij nog in debat. 
Door deze werkwijze is de positie van de ge-
hele gemeenteraad versterkt. Elke fractie 
heeft in-vloed kunnen uitoefenen op het pro-
gramma. De gemeenteraad heeft unaniem 
ingestemd met het raadsprogramma en daar-
mee zijn alle belangen vertegenwoordigd.
Dit is anders dan in andere gemeenten waar 
alleen de partijen, die samen de coalitie
vormen, in onderhandeling gaan.

De volgende vijf onderwerpen krijgen
prioriteit van de gemeenteraad:
lee¤aarheid, luchtkwaliteit, wonen en
woningbouw, duurzaamheid en participatie 
en democratische kwaliteit.

Het college krijgt de opdracht om aan de slag 
te gaan met deze onderwerpen.
De gemeenteraad wenst hierover regelmatig 
geïnformeerd te worden door het college.

Dit is de tweede keer dat er een raads-
akkoord en raadsprogramma ligt. Het 
sluiten van zo’n akkoord is geen gang-
bare werkwijze binnen gemeenten. 
Velsen behoort hierin nog altijd tot 
een kleine minderheid. Voor onze 
gemeente is het een onmisbaar in-
strument gebleken en dat vervult me 
met trots. De afgelopen 4 jaar zijn er 
collega’s geweest die mij vroegen: 
‘Kan jouw gemeenteraad niet eens 
bij mij langskomen? Dit zou ik ook 
wel willen!’ Dat zegt wel iets. Ja, er 
zullen altijd verbeterpunten zijn. Die 
van de afgelopen keer hebben we nu 
meegenomen en ook in deze raadspe-
riode zullen we weer leren en daarop 
reflecteren. In de basis helpt dit ak-
koord de verschillende politieke par-
tijen om zich op inhoud te profileren 
én om kwalitatief goede besluiten 
te nemen. Besluiten die vervolgens 
breed gedragen worden door de raad 
en de politieke partijen. Het is in 
de afgelopen vier jaar bijvoorbeeld 
maar zelden voorgekomen dat er een 
besluit genomen is met maar één of 
twee stemmen meerderheid. Dat zegt 
ook iets. Dit akkoord en het raadspro-
gramma laten zien dat de gemeenter-
aad van Velsen er is voor de samen-
leving van Velsen en zich daarvoor 
inzet.

Burgemeester Frank Dales

Raadsakkoord
In het raadsakkoord beschrijft de gemeente-
raad hoe zij met elkaar, met het college, met 
de organisatie en met de samenleving gaat 
samenwerken. De samenwerking met de sa-
menleving staat voorop. Onder samenleving 
wordt verstaan: alle inwoners, ondernemers, 
betrokkenen organisaties en instellingen in 
Velsen. Om deze samenwerking te bereiken, 
gaat de raad graag in gesprek met inwoners 
en andere belanghebbenden. Zo wil de raad 
onder andere ruimte bieden aan initiatieven 
vanuit de samenleving.

U kunt het raadsakkoord en raads-
programma vinden op de website onder 
velsen.nl/raadsakkoord-2022-2026

College van B&W
De gemeenteraad is het hoogste orgaan 
in de gemeente. Zij zijn gekozen om de 
belangen van alle inwoners af te wegen 
en vanuit het algemeen belang besluiten 
te nemen voor de belangrijke maatschap-
pelijke thema’s die spelen. De gemeente-
raad benoemt de wethouders.
Die bereiden besluitvorming in de ge-
meenteraad voor en geven vervolgens 
uitvoering aan de kaders die de ge-
meenteraad geeft en aan de besluiten die 
de gemeenteraad neemt. Ook controleert 
de gemeenteraad het college op een goede 
uitvoering van taken.

Actualiteit
De gemeenteraad toetst jaarlijks het raads-
programma aan de actualiteit.
Deze beoordeling kan leiden tot een even-
tuele bijstelling. Het raadsprogramma be-
paalt voor de komende raadsperiode voor een 
groot deel de agenda voor de gemeenteraad 
en het college.

Overige onderwerpen
Andere onderwerpen vindt de gemeenter-
aad ook belangrijk, maar heeft daarbij niet 
de wens om direct op te sturen. Omdat hier 
reeds een goede koers over uitgezet is of, 
omdat het grotendeels uitvoeringstaken van 
het rijk zijn met weinig politieke ruimte. Het 
gaat dan met name om thema’s als dienstver-
lening, jeugd, sport, zorg en welzijn, kunst en 
cultuur, lokale economie en vestigingskli-
maat, arbeidsmarkt en gezondheid. De ge-
meenteraad zal de voortgang volgen en wenst 
betrokken te zijn als dat nodig is. Het college 
moet hier uitvoering aan geven.





Deze maand staat de buurtsportcoach elke dinsdagmiddag vanaf 
25 oktober t/m 8 november van 14:00-15:00 uur, op het plein van 
basisschool de Vliegende Hollander met sport- en spelactiviteiten!
Leuke spelletjes zoals stoepranden, touwtjespringen, tikkertje, ver-
stoppertje, maar ook bekende sporten zoals voetbal en basketbal 
worden op een speelse manier aangeboden. 
Kinderen kunnen gratis deelnemen. 

Aanmelden voor deze activiteit kan op:
www.sportpasvelsen.nl/pleinsport 

Pleinsport

Vanaf oktober zal Sportloket Velsen maandelijks een fiets- of 
wandeltocht in en om Velsen uitlichten.

Deze maand: Wandel het Velserpad (30 km)
Het Velserpad laat u wandelend kennismaken met de cultuurhistori-
sche en landschappelijke hoogtepunten in deze veelzijdige gemeente. 
Langs het wandelnetwerk informeren robuuste informatieborden u 
over de geschiedenis van de dorpskernen, buitenplaatsen, het land-
schap en de bedrijvigheid.

Duinrand, Noordzeekanaal en tuinderijen
De routes voeren u langs de duinrand van Zuid-Kennemerland en 
over het Noordzeekanaal. U loopt door parken en tuinderijen en door 
Velsen-Noord, Oud-Velsen, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord en 
Zuid en Velserbroek.

Een rondje Velsen of uw eigen afstand
Wilt u het hele verhaal van Velsen beleven in al zijn facetten? Wandel 
dan de hele route van 30 km. Is dat te lang voor één dag? Loop dan 
van zuid naar noord of van noord naar zuid en neem de trein terug of 
halveer de route bij de tussenliggende stations.

U kunt starten en finishen op de NS-stations Santpoort-Zuid en 
Beverwijk. Ook de stations Driehuis en Santpoort-Noord liggen niet 

Fiets of wandel in en om Velsen

Peuterinstuif
Veel en gevarieerd bewegen is belangrijk voor jonge kinderen en het 
is ook nog erg leuk! Kom daarom 20 oktober met uw peuter samen 
bewegen in Sporthal Zeewijk in IJmuiden.
De buurtsportcoaches zetten verschillende beweegsituaties klaar zoals 
mikken, klimmen, springen en bewegen op muziek. 

Aanmelden voor de peuterinstuif kan op: 
www.sportpasvelsen.nl/peuters

Smaaklessen bij KC de Pleiaden
In de afgelopen weken hebben de kinderen van KC de Pleiaden 
smaaklessen gekregen van de buurtsportcoaches. De kinderen 
hebben verschillende soorten groenten en fruit geproefd en 
geleerd waar bepaalde producten vandaan komen.

Door te proeven, ruiken, horen, voelen en kijken verkennen 
kinderen hun eten. Smaaklessen bestaat uit lessen voor elke groep 
vol met leuke en leerzame proefjes. Smaaklessen is een erkend 
lesprogramma voor op de basisschool.

Zwembad De Heerenduinen is tijdens de herfstvakantie van 17 oktober t/m 21 oktober 2022 geopend volgens onderstaand rooster.

Openingstijden herfstvakantie 

Gemeente Velsen vindt het belangrijk 
dat de mensen die sporten zich in 
een gezonde sportomgeving kunnen 
bewegen. Sport heeft namelijk een 
bijzondere rol in het stimuleren en ac-
tiveren van een gezonde leefstijl. Spor-
ten leidt tot een toename van fitheid, 
dus waarom niet een prettige gezonde 
plek creëren waar mensen graag 
komen, waar gezond gedrag de norm 
is en waar jongeren geen ongezond 
gedrag leren. Teamfit is de werkwijze 
waarmee JOGG zich inzet voor een gezondere sport- en buurtomge-
ving, onder andere door het voedingsaanbod in kantines gezonder te 
maken. Ook is er aandacht voor een rookvrij sportterrein en verant-
woord alcoholgebruik binnen de sportomgeving. Emma Swart is de 
JOGG-Teamfit Coach van Velsen en komt kosteloos langs bij sport- en 
buurtlocaties om te ondersteunen bij het maken met stappen richting 
een gezonde omgeving. Zo krijgen locaties een starterspakket met 
een watertap en een toolkit aan communicatiematerialen. Wil jouw 
club ook stappen zetten richting een gezonde sportomgeving? Neem 
dan vrijblijvend contact op met Emma Swart emma.swart@teamfit.nl. 
Wil je meer info of inspiratie opdoen?

Bekijk dan: Gezonde sportomgeving - NOCNSF

Gezonde sportomgeving

ver van de route. De route kunt u downloaden via: 
www.sportpasvelsen.nl/wandelen-velserpad-30-km
Deze tocht is ook verkrijgbaar op het gemeentehuis. 

• Particuliere zwemlessen gaan door volgens aangepaste lestijden op maandag, woensdag en donderdag. De lestijden op de dinsdag en vrijdag     
   zijn ongewijzigd. Raadpleeg voor de actuele lestijden uw zwemscore app.
• Aquasport van maandagochtend 17 oktober en dinsdag (ochtend- en avond) 18 oktober, gaan door volgens reguliere lestijden.
• Babypeuterzwemlessen op vrijdagochtend 21 oktober gaan door volgens reguliere lestijden.
• Vroege vogel zwemmen vervalt op woensdag 19 oktober en vrijdag 21 oktober.
• Banenzwemmen van 17:00-18:00 uur vervalt op maandag 17 oktober, woensdag 19 oktober en donderdag 20 oktober.

De nieuwe sportgids 2022-2023 voor de 
jeugd van Velsen is uit!
De verspreiding van de sportgidsen via 
de scholen is inmiddels in volle gang 
maar het is natuurlijk ook mogelijk om de 
gids via onze website digitaal te bekijken 
of te bestellen.
Vind jij het leuk om erachter te komen 
welke sport- en beweegactiviteiten je 
graag doet? 

Ga dan snel naar: www.sportpasvelsen.nl en schrijf je in op een proefles.

Sportgids 2022-2023

De liefde voor motoren zit echt in zijn DNA vertelt de vader van 
Senne Botman. Vanaf baby af aan ging hij met zijn vader mee 
naar de garage van zijn oom waar gesleuteld werd aan motoren, 
maar waar deze ook gebouwd werden. 

Senne zijn opa was ook een motorrijder in hart en nieren. Deze liefde 
werd via Senne zijn vader doorgegeven, maar het was zijn moeder, die 
Senne voor het eerst meenam naar een minibike evenement, waar hij 
zelf zijn eerste rondjes mocht rijden. Senne was toen net 6 jaar gewor-
den en niet meer te stoppen. Motorrijden, dat was wat hij wilde.

Senne was 9 jaar toen hij voor het eerst deelnam aan het Nederlands 
kampioenschap in de Junior A klasse (6 t/m 10 jaar). 
Senne verbaasde vriend en vijand en vooral zichzelf door vorig jaar 
de titel Nederlands kampioen binnen te slepen. Omdat wij Senne nog 
te jong vonden om al over te stappen naar een volgende klasse en 
omdat hij nog veel kon leren op de minibike besloten we Senne nog 
een jaar in de B klasse te laten rijden. Hiermee had hij een missie. In 
2022 zijn titel verdedigen. Senne heeft een ijzersterk kampioenschap 
gereden en mocht na elke wedstrijd het podium beklimmen. Tot het 
laatste raceweekend bleef het spannend of het Senne zou lukken om 
opnieuw Nederlands kampioen te worden. Maar, op de laatste dag 
is het Senne gelukt om genoeg punten te behalen om zich opnieuw 
Nederlands kampioen te mogen noemen.

Volgend seizoen stapt Senne over op een nieuwe klasse. Afgelopen 
weekend is hij geselecteerd voor de Molenaar NSF100 Cup. Geen mini-
bike meer, maar een Honda NSF motor van 100cc met 12 inch wielen. 
In deze cup strijden 20 jongen coureurs om de Nederlandse titel op 
identiek afgestelde motoren. Het komt nu aan op de rijders zelf. Voor 
Senne wordt 2023 een leerjaar, waarbij er geen hoge verwachtingen 
gespannen worden, maar met heel veel plezier gewerkt wordt aan 

Senne Botman – motor talent uit Velserbroek

zijn toekomst in de motorsport. Wat die toekomst gaat worden, is voor 
niemand zeker. Want ook al heb je talent, motorracen doe je op eigen 
titel en dat maakt het een hele dure sport. Een sport die grotendeels 
alleen bekostigd kan worden met behulp van sponsors. Voor Senne 
worden deze ook veel belangrijker en waar hard mee aan de slag 
gegaan wordt. Daarnaast zijn de trainingsmogelijkheden beperkt. In 
de winter zijn we afhankelijk van indoor kartbanen. Die kartbanen, 
die zich openstellen voor de motorsport liggen voor ons niet naast de 
deur. Swalmen en Middelburg zijn bijvoorbeeld plaatsen waar we in de 
winter naartoe rijden. Vaak in combinatie met een hotelovernachting, 
omdat er vanaf 9 uur gereden wordt. Voor het buiten trainen geldt fei-
telijk hetzelfde, maar is er nog het Junior Track op het circuit van Assen 
waar je regelmatig kunt trainen. 

De lessenreeks wordt vervolgd en de leerkrachten zetten deze 
lessen voort. Over een aantal weken komen de buurtsportcoaches 
terug voor de laatste kookles. Tijdens deze les gaan de kinderen zelf 
aan de slag om leuke gezonde hapjes te maken.

Recreatiebad  Wedstrijdbad  Doelgroepenbad

Maandag 17-10  10.00-15.30 uur  09.00-10.00 uur Banenzwemmen
Dinsdag 18-10  10.00-14.30 uur  09.00-10.00 uur Banenzwemmen  12.15-13.15 uur Therapeutisch
Woensdag 19-10  10.00-15.00 uur  09.00-10.00 uur Banenzwemmen
Donderdag 20-10  10.00-15.30 uur  09.00-10.00 uur Banenzwemmen
Vrijdag 21-10  10.00-14.30 uur  09.00-10.00 uur Banenzwemmen  12.15-13.15 uur Therapeutisch

P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E V E LS E N
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Het onderzoek is uitgevoerd onder 
ruim tienduizend Nederlanders van 
zestien jaar en ouder. Het huis-aan-
huisblad weet volgens de onderzoe-
kers ook burgers te bereiken die 
minder geïnteresseerd zijn in 
gemeentenieuws. Huis-aan-huis-
kranten worden door de meeste 
respondenten gezien als ‘belang-
rijkste informatiebron’. Niet eerder is 
het gebruik van lokale informatie-
bronnen voor alle online en o�ine 
geconsumeerde mediakanalen in 
deze omvang en representatief voor 
alle streken in Nederland in kaart 
gebracht.

Grote interesse in lokaal nieuws
Een grote meerderheid van de 
Nederlanders is geïnteresseerd in 
lokaal nieuws, zo blijkt uit het 
rapport. Van de ondervraagden is 46 
procent ‘buitengewoon geïnteres-
seerd’ in wat er in de (eigen) 
gemeente speelt. Nog eens 43 
procent is ‘enigszins geïnteresseerd’. 

Meer dan de helft van alle respon-
denten zegt wekelijks een huis-aan-
huisblad te lezen. Vooral Nederlan-
ders van 35 jaar en ouder geven de 
voorkeur aan huis-aan-huiskranten. 

Bevestiging
Het bestuur van de Nederlandse 
Nieuwsblad Pers (NNP) is blij met de 
uitkomst van het onderzoek en 
noemt het ‘precies wat nodig 
hebben’. Volgens staatssecretaris 
Gunay Uslu (Cultuur en Media) laat 
de uitkomst zien dat lokale media 
‘een belangrijk onderdeel zijn van 
het leven van mensen’. ,,Het is een 
bevestiging van wat we al wisten.”

Het Commissariaat voor de Media 
houdt toezicht op de naleving van de 
Mediawet en de Wet op de vaste 
boekenprijs. Hiermee beschermt het 
Commissariaat de onafhankelijkheid, 
pluriformiteit en toegankelijkheid van 
het media-aanbod en ondersteunt 
daarmee de informatievrijheid.

Commissariaat voor de Media:
’Huis-aan-huiskrant heeft grootste bereik’
Regio - Huis-aan-huisbladen bereiken het grootste publiek, gevolgd door 
regionale publieke omroepen en regionale dagbladen. Dat blijkt uit 
recent onderzoek van het Commissariaat voor de Media.

Groene vingers of niet, in de tuin van 
BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Zo kun je zelf groente en fruit 
verbouwen of simpelweg een praatje 
maken. Op dinsdagen worden er 
workshops, zoals groente pekelen en 
herfst/ winter tuinieren, bij de Bloei-
boei georganiseerd.

Nerdclub
Op donderdagmiddag organiseert 
BuitenGewoon een nerdclub in 
Velserbroek. Hier komen veelal jong-
volwassenen bij elkaar die samen 
spellen spelen. Komende weken 
wordt gestart met een coöperatief 
spel waarin je je fantasie goed moet 
gebruiken en met de groep een 
mysterie oplost.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag van 
9.00 tot 17.00 uur en op donderdagen 
van 9.00 tot 13.00 geopend. De lunch 

is inbegrepen. In Velserbroek (locatie 
Galle Promenade) kun je dagelijks van 
9.00 tot 17.00 uur de handen uit de 
mouwen steken. Ook hier wordt voor-
zien in een gezonde lunch. De Nerd-
club (locatie Velserbroek) is iedere 
donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. 

Maandrooster
Week 41:  Schuttingen maken en 
bloembollen planten. 
Week 42:  Thema is Pompoen, er 
worden pompoenen lantaarns, 
pompoenjam en pompoenketchup 
gemaakt. 
Week 43: Thema Halloween 
versieringen. 
Week 44: irrigatie systeem en planten-
bakken maken.

Zin om te tuinieren, mee te doen met 
de nerdclub of help je graag als vrij-
williger? Meld je aan of vraag om 
meer informatie via aanmelden@
st-bg.nl of 023 5831511.

Activiteiten in Velserbroek en 
IJmuiden met BuitenGewoon
Velsen - Heb je na deze sociaal stille tijd behoefte aan gezelschap en 
leuke dag? Ga aan de slag met de natuur!

In de tuin van BuitenGewoon vermaakt iedereen zich, ook met schuttingen maken. 
Foto: aangeleverd

MEESTER SERNÉ VERTELT

Meester Serné was 41 jaar leerkracht in IJmuiden op 
de Marnixschool. De naam van deze school veran-
derde later in Het Kompas. Hij deelt zijn beleve-
nissen en herinneringen regelmatig met ons in een 
column. Honderden IJmuidenaren hebben bij hem 
in de schoolbanken gezeten tussen 1974 en 2015.

Aan het begin van de zomervakantie van 1993 sloten 
de deuren van de Marnix van St. Aldegondeschool. In 
afwachting tot de nieuwbouw voltooid was werd de 
Marnixbevolking ondergebracht in het gebouw van de 
Bethlehemschool, die leeg kwam te staan. Deze school 
werd gefuseerd met de Pieter Vermeulenschool. Beide 
scholen kampten met een terugloop van het aantal 
leerlingen. Fusie was de enige oplossing. Daar het 
gebouw van de Pieter Vermeulen in betere conditie 
verkeerde dan de Bethlehem, verhuisde deze schoolbe-
volking naar de Heerenduinweg en gingen samen 
verder onder de naam Pieter Vermeulenschool. 

Verhuizing
Na een grootscheepse verhuizing nam de Marnixschool 
bezit van het oude Bethlehemgebouw. Ik had alle leer-
jaren al gedaan, vooral groepen acht, homogene 
groepen en ook voor combinatieklassen draaide ik mijn 
hand niet om. Er ontbrak echter één leerjaar: groep 3. 
Dit leerjaar en kinderen in de leeftijd waarop ze leren 
lezen, schrijven en rekenen was voor mij onbekend. Ik 
besloot mijn plan aan de directie voor te leggen. Een 
jaar in de tijdelijke school in groep 3. Ik was toen nog 
jong’ genoeg om niet ‘meester opa’ genoemd te 
worden. Het verzoek werd gehonoreerd. Ik begon in de 
tijdelijke huisvesting in 1993 in groep 3. Gelukkig was 

er nóg een groep 3 met een ervaren leerkracht. Daar 
had ik veel steun aan. Zo maakte ze mij wijs, dat bij het 
aanleren van de letter M gebruik gemaakt moest 
worden van een lint van crêpepapier om de schrijfwijze 
te laten zien, ’hoog, laag, hoog, laag’ onder het zingen 
van het lied: ‘Mieke hou je vast aan de takken van de 
bomen’, hetgeen ik in mijn onwetendheid deed. Die 
ervaren leerkracht keek stiekem door het raam terwijl 
ik deze handeling uitvoerde, snikkend van het lachen 
met tranen in de ogen. Veel van geleerd. Ik heb 
genoten van de onbevangenheid van de 6/7-jarigen. Ik 
kon er mijn eigen fantasie aan kwijt.

Ik ergerde mij echter aan de moeders die voor de lage 
ramen van de voormalige Bethlehem stonden en 
bleven zwaaien naar hun kind, ook als de school 
begonnen was. Ik besloot daar iets aan te doen. Iedere 
dag stonden de moeders er weer. Luxa�ex laten zakken 
was zo onaardig. Ik pakte het anders aan. Ik ging na 
aanvang ponti�caal voor het raam staan en riep: ,,Zo...
dames... doen we nog wat, of trouwen we eerst”? 

Giechelend gingen de moeders weg. Nooit meer zwaai-
ende moeders voor mijn raam gehad.

Doen we nog wat 
of trouwen we eerst?

De gekloofde steen met nieuwe datum geplaatst bij de 
eerste steenlegging in 1993 door de kleinzoon van de 
eerste steenlegger. Foto: aangeleverd

Velserbroek - PCB De Hoeksteen aan 
de Weid 24 te Velserbroek, houdt op 
vrijdagavond 28 oktober aanstaande 
weer haar bekende kledingbeurs.
Tijdens deze beurs wordt kinderkle-
ding in de maten 86 t/m 164, dames-

kleding en accessoires verkocht. 
Iedereen is tussen 19:00 en 20:30 uur 
van harte welkom om te komen 
kijken. Het moet wel heel raar lopen 
als er niet iets leuks voor u of de 
kinderen bij zit! Voor meer informatie 

of voor het verkrijgen van een 
verkoopnummer, zodat u zelf kleding 
kunt inbrengen, kunt u contact 
opnemen via onderstaand mailadres: 
kledingbeurshoeksteen@hotmail.
com.

Grote herfst- en winterkledingbeurs 
in basisschool De Hoeksteen
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AGENDA

VRIJDAG 14 OKTOBER
De themarondleiding ‘Rampen op 
Beeckestijn’: De rondleiding duurt 
ruim 1 uur, en start om 11.00 uur 
tot 12.15 uur, en om 12.45 uur tot 
14.00 uur. De prijs voor volwas-
senen bedraagt 9 euro en voor 
jongeren van 12 t/m 26 jaar 5 euro. 
https://www.hendrickdekeyser.nl/
museumbezoek/
buitenplaats-beeckestijn-velsen-
zuid.

Filmtheater Velsen: 17.00 uur El 
Houb (12+), 20.00 uur Boiling Point 
(12+) https://stadsschouwburg-
velsen.nl/.

’t Mosterdzaadje: De in IJmuiden 
wonende pianist Alexander Chater 
speelt om 20.00 uur in ‘t Mosterd-
zaadje het programma ‘Beethoven 
en zijn bewonderaars’. Toegang vrij, 
een bijdrage in de onkosten 
gewenst. www.mosterdzaadje.nl.

ZATERDAG 15 OKTOBER
Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Totem (AL), 14.00 Knor (6 +) 
Winnaar Gouden Kalf, 17.00 Boiling 
Point (12+) 20.00 El Houb (12 +) 
https://stadsschouwburgvelsen.nl/.

ZONDAG 16 OKTOBER
Elke vrijdag aanvang 20.00 uur 
klaverjassen in de sfeervolle 
kantine van IJVV Stormvogels aan 
de Zuiderkruisstraat. Kom langs of 
neem contact op met Gerrit 
Jongejan (06-50923741).

Meet en Greet met Peter Faber in 
Velserbroek op zondag 16 oktober 
van 14.30 tot 17.00 uur. De volle-
dige opbrengst van zijn werken 
gaat naar de Peter Faber Stichting, 
die projecten voor kansarme 
jongeren realiseert. De expositie is 
daarna nog te zien elke zaterdag 

en zondag tot en met 30 oktober  
tussen 14.00 en 17.00 uur. Mari-
artho expositieruimte, Mandenma-
kerstraat 13-15, Velserboek. Gratis 
toegang. 

Het Muzikaal  Gezelligheidskoor 
treedt van 14.00 tot 16.00 uur op in 
Seniorencentrum Zeewijk. De zaal 
gaat open 0m 13.00 uur en de 
toegang is gratis. Zeewijkplein 260 
IJmuiden. 

’t Mosterdzaadje: De altvioliste Eva 
Lohse en de pianist Lodewijk 
Crommelin zijn om 15.00 uur te 
gast in ‘t Mosterdzaadje. Op het 
programma staat muziek van Dick 
Kattenburg, Julius Röntgen en 
Ludwig van Beethoven. 

Winterklaverjassen bij LTC De 
Heerenduinen op de volgende 
zondagmiddagen: Er is vrije inloop 
dus familie, vrienden of kennissen 
kunnen meekomen. Aanvang 14.00 
uur en de kantine is open om 13.30 
uur. LTC de Heerenduinen, Heeren-
duinweg 12 IJmuiden.

Muntenclub Santpoort: Vanaf 19.15 
uur is er een bijeenkomst met 
muntenbeurs, veiling en in-en 
verkoop van munten . De kavels 
van de veiling kunnen voorafgaand 
aan de veiling worden bekeken. 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgreve-
laan 17, Santpoort-Noord. Info: 06 
26404240.

Filmtheater Velsen: Geen �lm in 
verband met de theatervoorstel-
ling ‘Mini Disco, het feest van Tante 
Ria. https://stadsschouwburg-
velsen.nl/.

MAANDAG 17 OKTOBER
Filmtheater Velsen: Cinekidfestival 
Robotbroer (8+) . https://stads-
schouwburgvelsen.nl/.

DINSDAG 18 OKTOBER
Filmtheater Velsen: Cinekidfestival 
Shorts ‘Met je hoofd in de wolken’, 
(4+) https://stadsschouwburg-
velsen.nl/. 

17.00 El Houb (12+), 20.00 Boiling 
Point (12+) https://stadsschouw-
burgvelsen.nl/.

WOENSDAG 19 OKTOBER
Kringloopwinkel OIG IHD aan de 
Industriestraat 66 IJmuiden 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Verkoop ten bate van activiteiten 
en evenementen voor gehandi-
capten en ouderen in Velsen. 

65 Jaar Buurthuis de Brulboei: 
Circusmiddag voor kinderen van 
13.30 tot 16.00 uur, toegang is 1 
euro. https://www.welzijnvelsen.nl/
buurthuis-de-brulboei/, Kanaal-
straat 166 IJmuiden.

DONDERDAG 20 OKTOBER
Stadsschouwburg & Filmtheater 
Velsen: In het kader van focus op 
Indonesië: Het Indisch Interieur, 
met onder andere Hans Dagelet.  
https://stadsschouwburgvelsen.nl/
programma/het-indisch-interieur. 

De themarondleiding ‘Rampen op 
Beeckestijn’: De rondleiding duurt 
ruim 1 uur, en start om 11.00 uur 
tot 12.15 uur, en om 12.45 uur tot 
14.00 uur. De prijs voor volwas-
senen bedraagt 9 euro en voor 
jongeren van 12 t/m 26 jaar 5 euro. 
https://www.hendrickdekeyser.nl/
museumbezoek/
buitenplaats-beeckestijn-velsen-
zuid.

EXPOSITIES
Tentoonstellingen op Zorgvrij: 
Koeiengeloei: Bij deze tentoonstel-
ling krijg je informatie op verschil-

lende manieren. Zo is er een elec-
trospel, een draaischijf, kijkgaten 
en zijn er videobeelden te zien. 
Kom dus gezellig langs en leer 
meer over de koe! Kijk voor het 
complete overzicht op: www.
spaarnwoude.nl. 

Pieter Vermeulen Museum: Vanaf 
zondag 2 oktober 2022 is de 
nieuwe speelse, interactieve 
tentoonstelling ‘Over Nachten’ in 
het Pieter Vermeulen Museum te 
zien. De tentoonstelling is gemaakt 
voor kinderen vanaf 3 jaar en gaat 
over nachtdieren. Het museum is 
geopend dinsdag t/m vrijdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Online reserveren kan op www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

Raadhuis voor de kunst: Expositie 
‘Het moet schuren’ van de groep 
‘CreArte’ is van 2 tot 23 oktober te 
zien op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
In het Raadhuis voor de kunst 
Torenstraat 7, 1981BC Velsen- Zuid 
(Oud Velsen). 

Zee- en Havenmuseum: Het 
museum is geopend op zaterdag, 
zondag en woensdag van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: ‘Op de Sluizen 
van IJmuiden’ en ‘Rozen verwelken, 
Schepen vergaan’. Vier speur-
tochten en escapespel (12+). 
Audiotour met BNers.

Expositie Peter Faber in Mariatho, 
Mandenmakerstraat 13-15 in 
Velserbroek. Opening 11 
september met een one man show 
van Peter Faber. Tevens te zien de 
permanente expositie van Mariska 
Hofman. Toegang gratis, vrij 
parkeren. Tot en met 30 oktober 
elke zaterdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 uur.

Vereniging Santpoorts Belang: 
Rijmprenten en collages van 
Mercator Press. Dit is de private 
press van Willem Kramer. Op de 
tentoonstelling zijn rijmprenten en 
collages te zien, die de drukker in 
de loop der jaren heeft geprodu-
ceerd. Op www.mercatorpress.org 
is meer informatie te vinden. In de 
hal worden tevens sieraden en een 
wandobject van zijn echtgenoot 
Carolien tentoongesteld. Bezichti-
gingstijden: van 2 oktober tot 6 
november elke dinsdagmiddag 
13.30 tot 16.00 uur en op afspraak 
tel. 06-21597751. Adres: Blekers-
veld 50, 2082 GK te Santpoort-Zuid. 

Bibliotheek Velsen: Kunstenares en 
dichter Rita van Loon (1956) expo-
seert in de maanden oktober en 
november in de Bibliotheek van 
IJmuiden met een reeks fotoge-
dichten. Rita is een veelzijdig 
artieste die zich uit in zowel woord 
als op beeld als in de beeldende 
kunst. In 2013 kwam haar dicht-
bundel ‘Recht uit het hart’ uit en 
zijn er nog een aantal gevolgd. Ook 
bij de radio is zij actief en is er 
sprake van een nieuw programma 
over de dichtkunst bij RTV Seaport 
in de nabije toekomst. De Biblio-
theek is op zoek naar kunstenaars 
voor de december expositie. Voor 
aanmelden en meer informatie zie 
www.bibliotheekvelsen.nl.

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord: Open op woensdagmiddag 
van 12.30 tot 15.00 uur en zaterdag 
en zondag van 10.30 tot 15.00 uur. 
In de Week van de Industriecultuur 
( 14-21 oktober) ook open op 
dinsdag 18 en donderdag 20 
oktober. Expositie 70 jaar Breed-
band, Escaperoom spel voor 
kinderen, 3D-printer en rijdende 
modelspoorbaan. www.hoog-
ovensmuseum.nl.

Door Ingeborg Baumann

Nadat theaterdiva Dolly Belle�eur de 
Regenboogvlag had gehesen en de 
meer dan 100 belangstellenden over 
de Regenboogloper de schouwburg 
betraden werden ze ontvangen met 
een stukje Regenboogtaart. Gasten 
waren Boris O Dittrich, schrijver, 
eerste kamerlid en mensenrechtenac-
tivist, Filmregisseur Shari� Nasr, Karin 
Blankenstein van de John Blanken-
stein Foundation, Chantal van der 
Putten, Roze kameraden Feijenoord, 
onze plaatsgenoot Hans Klok en de 
wethouders Marianne Steijn en Bram 
Diepstraten. Een illuster gezelschap 
dat ondervraagd werd door Dolly 
Belle�eur op haar eigen humoristi-
sche manier. 

Trots
Danser Regillio Sedoc opende de 
show. ‘’Ik ben een mix en er was altijd 
de tegenstelling van de zwarte 
cultuur en het homo zijn en de witte 
cultuur en het zwart zijn.’’ In zijn dans 
liet hij zien hoe nu de trots op dit alles 

de overhand heeft.”

Kleren van het lijf
Vervolgens vroeg Dolly diverse spre-
kers de kleren van het lijf, ze 
verheugde zich vooral op Hans Klok. 
Marianne Steijn had zich voor de 
gelegenheid in een mooi cocktail-
jurkje gestoken dat de goedkeuring 
van diva Belle�eur wel kon 
wegdragen. ,,We zijn allemaal ‘regen-
boog’ maar waar vinden we allemaal 
ons plekje? Aandacht en het gesprek 
aangaan blijft belangrijk.’’ Karin Blan-
kenstein van de John Blankenstein 
Foundation, opgericht door haar 
broer, vertelde dat ‘homo’ in de sport 
nog steeds het meest gebruikte 
scheldwoord is. Telstar, de Witte 
Leeuwen, zal aanstaande vrijdag 
spelen in het Rainbow Warriors shirt. 
Overigens staat Telstar juist niet 
bekend om de discriminerende 
spreekkoren. Bram Diepstraten: ,,Zo 
ja, dan zit ik onmiddellijk bij het 
bestuur. Maar Telstar is maatschappe-
lijk heel actief en staat met de voeten 
in de klei.’’

Zeg luister Anita
In 1977 zong de Zangeres Zonder 
Naam al: ,,Zeg luister Anita, bekeer je 
Anita en geef de homo een hand. 
Beste vent hou gerust van je vriend”, 
als protest tegen Anita Bryant die fel 
gekant tegen homorechten. Dolly 
Belle�eur vertolkt dit lied op haar 
eigen manier. ,,Er zijn zinnen in dat 
lied die ik nu niet meer zou zingen 
maar het was toentertijd wel een 
statement.’’ Hans Klok heeft lokaal 
nooit onder stoelen of banken 
gestoken dat hij verliefd was op een 
man. ,,Frank Gutteling was mijn eerste 
grote liefde. In eerste instantie waren 
mijn ouders daar niet blij mee. Terwijl 
ik dacht: ‘maar het staat toch op mijn 
voorhoofd!’ Dat heeft trouwens maar 
een week geduurd, toen sloten ze 
Frank gewoon in de armen.’’ Op de 
vraag van Dolly hoe dat dan zat met 
de marketing achter zijn acts met Sita 
en Pamela Anderson zegt Hans: ,,Toen 
zei men inderdaad, vertel het maar 
niet. De act met Sita was een tikkeltje 
erotisch en Pamela was best een 
beetje gek op me. Ze wilden geen 
krantenkoppen met ‘the gay 
magician’.’’ 

Laat de liefde spreken
Shari� Nasr maakte de �lm El Houb. 
Ofwel: laat de liefde spreken. De 

trailer is indrukwekkend en de �lm 
gaat over een Marrokkaans/Neder-
landse man die het gesprek over zijn 
geaardheid met zijn vader forceert. 
De �lm heeft heel veel lagen en 
verhaallijnen en is echt een aanrader. 
Boris O Dittrich schreef de autobio-
gra�e Mandaat over zijn strijd voor 

gelijke rechten. ,,De wereld moet 
veranderen omdat je jezelf niet kunt 
veranderen.’’
De talkshow zou twee uur duren maar 
loopt uit. Toch blijft het publiek uiterst 
geboeid en wordt geraakt. Iedereen 
heeft recht uit het hart gesproken en 
daar gaat het om. Liefde is liefde. 

IJmuiden - De gemeente Velsen is nog steeds een Regenbooggemeente 
en dat werd afgelopen zondagmiddag nog eens benadrukt in de Stads-
schouwburg & Filmtheater Velsen met een indrukwekkende talkshow 
met diverse gasten die allemaal ‘iets’ te maken hebben met de LHBTIQ’ers 
en de acceptatie daarvan.

Regenboogtalkshow laat de liefde spreken

Hans Klok heeft stond nooit op de barricaden maar maakte ook geen geheim van 
zijn geaardheid. Foto: Ingeborg Baumann
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Velsen - In het weekend van 8 
oktober werd in Hillegom de district-
�nale driebanden klein tweede 
klasse gespeeld. Peter Oskam (BV 
Velsen) is de winnaar geworden, met 
Santpoorter Raymond Klaassen en 
IJmuidenaar Peter Linsen (beide 
A.D.O. Haarlem) op respectievelijk de 
tweede en derde plaats. De beide 

Peters gaan in december de Gewes-
telijke Finale spelen in Slootdorp, bij 
Wieringermeer ’85.
Een weekje eerder is Willem Arisz (BV 
Velsen) tweede geworden in de 
district �nale driebanden klein 3de 
klasse.  Willem speelt de Gewestelijke 
�nale iets dichter bij huis, namelijk bij 
W.B.V. in Wormerveer.

Biljarten: District Duinstreek 
van de KNBB

DKV F1 is kampioen! Foto: aangeleverd

Na de rust zijn beide teams er weer 
klaar voor. Er wordt goed overge-
speeld en veel geschoten op de korf. 
Ook in de verdediging zit DKV er goed 
op. Er wordt onder andere gescoord 
door Evelynn, Lieke, Elin en Lauren. 
Zhara heeft ook een mooi schot op de 
korf, maar deze gaat er net niet in. De 
eindstand is 6-5 en DKV F1 is 
kampioen! Iedereen heeft het super-
goed gedaan en de coaches zijn trots 

op dit team. Zaterdag speelt DKV F1 
hun laatste wedstrijd in de veldcom-
petitie tegen DTS F1. Vind jij het ook 
leuk om te korfballen bij DKV, neem 
dan contact op met info@dkv-
ijmuiden.nl. De F1 traint op 
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur bij 
het veld naast Sporthal Zeewijk. Vanaf 
november start de zaalcompetitie in 
Sporthal Zeewijk. In de F1 korfballen 
kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar.

DKV F1 is kampioen
IJmuiden - Zaterdag 8 oktober speelde DKV F1 hun kampioenswedstrijd 
tegen Helios F1 uit Castricum. Iedereen was zenuwachtig voor deze 
wedstrijd, maar ze hadden er ook heel veel zin in. Het is gelukkig mooi 
weer en de scheidsrechter �uit voor de start van de wedstrijd. Al snel 
komt DKV voor te staan door twee mooie schoten van Veronique. Helios 
laat het er niet bij zitten en gaat de strijd aan. Het is een leuke wedstrijd 
die redelijk gelijk op gaat met een ruststand van 3-2.

Driehuis - De aftrap van de 
wedstrijd RKVV Velsen tegen ADO 
20, de kraker tussen twee 
topteams uit de Simon de Hoog 
competitie was om 09.15 uur. 

RKVV Velsen opende de score al 
vroeg in de eerste helft en brak de 
wedstrijd open. Al snel maakte ADO 

20 gelijk en de wedstrijd was weer in 
evenwicht. RKVV Velsen liet zich niet 
gek maken door de gelijkmaker en 
creëerde kans op kans hetgeen resul-
teerde op twee keer een bal op de 
paal, een schot net naast goal en 
uiteindelijk toch de tre�er door een 
eigen doelpunt van ADO 20. Vlak 
voor het einde met nog enkele 

minuten op de klok kwam daar de 
verdiende 3-1 voor de mini’s van 
Velsen. Het was een droomstart voor 
de mini’s want na de 1-6 tegen 
IJmuiden , de 5-4 tegen VSV en de 
0-5 zege tegen s.v.Spaarnwoude is 
dit de vierde overwinning op rij. Het 
is een fantastische competitiestart 
van de talentjes van RKVV Velsen.

Droomstart voor mini’s RKVV
Wat een droomstart voor de mini’s van RKVV Velsen en kijk ze glunderen. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Zaterdag 22 oktober vindt 
in Sporthal Zeewijk van 9.00 tot 14.00 
uur het schoolkorfbaltoernooi voor de 
gemeente Velsen plaats. Dit jaar doen 
er 9 basisscholen mee met in totaal 19 
teams. Zij strijden om het kampioen-
schap in twee categorieën: groep 3-4 
en groep 5-6. DKV heeft in de aanloop 
naar het toernooi twee korfbalclinics 
gegeven in Sporthal Zeewijk om de 
deelnemers voor te bereiden op deze 
sportieve, maar ook gezellige strijd. 
Kom vooral kijken in Sporthal Zeewijk. 
Iedereen is tussen 9.00 en 14.00 uur 
van harte welkom om de schoolteams 
aan te moedigen. De link naar het 
wedstrijdprogramma staat op de 
website van DKV: www.dkv-ijmuiden.
nl/schoolkorfbal/. 

Welke school wordt de nieuwe 
korfbalkampioen van Velsen?

Kom vooral aanmoedigen op 22 oktober. Foto: Erik Baalbergen

Tien minuten later een lange bal op 
Daan Tervoort aan de linkerkant die 
zijn directe tegenstander voorbij 
snelde en een prima voorzet gaf op 
Tim Groenewoud die gemakkelijk de 
stand verdubbelde: 2-0. In de vijf-
tiende minuut het eerste gevaar van 
SJC.  En zo zat Velsen in twintig 
minuten al op een riante voor-
sprong. SJC ging vol op de aanval. 
Dat resulteerde in de dertigste 
minuut in een doelpunt: 3-1. Na rust 
zou je denken dat SJC door zou gaan 
met het combinatiespel waar ze voor 
rust mee geëindigd waren. Maar de 
gasten probeerde het met lange 
ballen om zodoende Velsen onder 
druk te zetten. Het werd wel een 
andere wedstrijd want ook Velsen 

hanteerde de lange bal. Het laatste 
kwartier waren er een paar kleine 
mogelijkheden voor zowel SJC als 
Velsen, maar steeds weer waren de 
verdedigers de baas. Tot in blessure-
tijd toen een lange bal op Tim 
Groenwoud gecontroleerd werd 
voor gegeven op de vrijstaande 
Daan Tervoort die simpel de eind-
stand bepaalde: 4-1. Een mooie 
opsteker voor volgende week tegen 
VKW.

Velsen: Bryan Dijkhuizen, Remco van 
Dam, Mischa Plug, Daan Tervoort, 
Richie Agyapong, Daniël Man, Tim 
Groenwoud, Marc Kloosterboer, Chris 
Snijders, Addelmajid Bouali, Sersinio 
Pro�jt (62: Dennis Flecken)

RKVV Velsen - SJC
Driehuis - Een zonnige dag op het goed gevulde Sportpark Driehuis. 
Velsen had er zin in want na drie minuten was het al raak. Een prima 
corner van Tim Groenewoud werd door de zeer attente Richie Agyapong 
bij de eerste paal binnen gewerkt: 1-0.

Door samen met je maatje te 
bewegen stimuleer je elkaar en 
combineer je gezelligheid met een 
actievere levensstijl. Wil jij dit ook? Je 
kunt je nu aanmelden.

Een bewegingsmaatje is een gelijk-
gestemde die net zo lang en vaak wil 
bewegen als jij. Met je maatje spreek 
je af hoe, wanneer en hoelang je wilt 
bewegen. Je kunt bijvoorbeeld een 
scootmobieltocht maken of samen 
gaan jeux de boulen. Wat u en uw 
maatje maar willen en kunnen doen. 
Het maakt niet uit hoe mobiel u 
bent, men vindt een maatje dat bij u 
past. Ook als u al een goede basis�t-

heid hebt kan men een gelijkge-
stemde vinden om elkaar te moti-
veren om �tter en sterker te worden.

Aanmelden
Na aanmelding volgt een korte 
vragenlijst om je wensen en voor-
keur aan te geven. Zodra er een 
match gevonden is, volgt een 
kennismaking in één van de wijk-
centra van Welzijn Velsen om te 
kijken of het klikt. Tijdens de kennis-
making maken de bewegings-
maatjes de eerste wandelafspraak. 
Meer weten of aanmelden? Bel 
06-59960170 of mail: besseling@
welzijnvelsen.nl.

Velsen - Regelmatig bewegen is belangrijk voor jong en oud. In beweging 
blijven klinkt eenvoudig maar het is minder gezellig als je alleen gaat 
wandelen of �etsen. Dus beweeg je vaak minder dan je zou willen. Stich-
ting Welzijn Velsen heeft hier iets op gevonden: Bewegingsmaatje!

Bewegingsmaatje:
Samen actief voor iedereen

Samen bewegen is gezond én gezellig. 
Foto: aangeleverd





NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

In het speelweekend van 14 tot en 
met 16 oktober 2022 zullen diverse 
acties plaatsvinden:

- De aanvoerders van alle teams 
spelen met de speciale ‘#OneLove’ 
aanvoerdersband. #OneLove is de 
campagne voor verbinding en is 
onderdeel van het gezamenlijke 
aanvalsplan tegen discriminatie, 
‘Ons voetbal is van iedereen’. Eerder 
werd al bekendgemaakt dat de nati-
onale teams van tien landen, waar-
onder Nederland, meedoen aan de 
#OneLove campagne tijdens de 
Nations League en het WK in Qatar. 

- Alle coaches en (assistent) scheids-
rechters dragen een 
regenboogspeldje

- ESPN laat de regenboog terug-
komen in de microfoons, speldjes en 
tv-uitingen

- Bij alle thuisspelende clubs 
wapperen regenbooghoekvlaggen

- Telstar speelt haar thuisduel tegen 
Roda JC in een speciaal ontworpen 
regenboogtenue en vraagt rondom 
deze wedstrijd extra aandacht voor 
het thema

Ook het amateurvoetbal en andere 
sporten doen mee! Sportbonden en 
clubs zullen hun leden rondom 
Coming Out Day oproepen om een 
regenboogband of ander regen-
boogitem te dragen tijdens hun 
sportwedstrijden. Meer informatie is 
te vinden via www.alltogether-chal-
lenge.nl. 

Supportscollectief in actie
Tijdens het laatste supportscongres 
van afgelopen 24 september hield 
Karin Blankenstein ,voorzitter van de 
John Blankenstein Foundation, een 
pleidooi richting supporterscollec-
tief om ook mee te doen aan de All 
Together Challenge. In het weekend 
van 14, 15 en 16 oktober kunnen 
supportersverenigingen deelnemen 
via een ‘spandoekactie’, waarbij de 
supportersvereniging met het meest 
creatieve spandoek 650 euro wint. 
Meedoen kan door een foto van het 
spandoek (dat in het stadion hangt 
tijdens de wedstrijd) te mailen naar 
info@alltogether-challenge.nl of tag 
All Together Challenge op Facebook 
of Instagram. Natuurlijk is de geld-
prijs leuk maar is de aandacht die we 
met z’n allen vragen voor dit thema 
in de voetbalwereld waardevoller. 
Alvast bedankt voor je medewerking 
en succes!

Creatief met 
spandoekenoffensief
Rondom de internationale Coming Out Day (11 oktober 2022) vraagt 
Telstar in het weekend van 14 tot en met 16 oktober aandacht voor de 
#AllTogetherChallenge. Op initiatief van de Alliantie Gelijkspelen 4.0 
(John Blankenstein Foundation, NOC*NSF, KNVB en KNHB) in samenwer-
king met de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Azerion Eredivisie 
Vrouwen, Eredivisie Zaalvoetbal Mannen, Eredivisie Zaalvoetbal 
Vrouwen, VVCS, CBV en ESPN maakt Telstar men zich sterk voor de bood-
schap dat iedereen welkom is, zichzelf moet kunnen zijn en dat niemand 
uitgesloten mag worden. Kortom, in actie voor meer LHBTI+ acceptatie in 
de voetbalwereld!

Uitslagen zaterdag 8 oktober:
Telstar O21 - Koninklijke HFC O21: 4-1
Telstar O18 - Zuidoost United O18: 
2-0
BFC - Telstar O16: 3-3

Programma zaterdag 15 oktober:
Telstar O21 – IJsselmeervogels O21, 
aftrap 14.30 uur locatie BUKO stadion
Koninklijke HFC O18 - Telstar O18, 

aftrap 14.45 uur locatie Sportpark 
Kon. HFC

Telstar O16 – Waterwijk O16, aftrap 
12.00 uur, locatie Sportpark Zeewijk

Jeugdopleiding uitslagen en programma

Dinsdag 18 oktober spelen de Witte 
Leeuwen om een plek in de tweede 
ronde van TOTO KNVB Beker. Tegen-
stander is tweede divisionist Konink-
lijke HFC. De wedstrijd in Haarlem 
begint om 20.00 uur. De kaartverkoop 
is reeds gestart via de website van 
Koninklijke HFC: www.konhfc.nl.

Kaartverkoop 
Koninklijke 
HFC – Telstar 

Iedereen die vindt dat Telstar een 
‘toekomstbestendig stadion’ moet 
hebben om te kunnen voortbestaan 
in het betaald voetbal landschap, 

wordt deze avond in het BUKO 
stadion verwacht. En iedereen die 
ook komt, kan een bepalende rol 
spelen in deze ontwikkeling. Dit is de 

avond dat je kunt aantonen en 
bewijzen dat je achter de club staat. 
Het speelveld is bepaald, jij gaat 
aangeven welke positie je in wilt 
nemen op dat speelveld.

Het in december 2018 gepresen-
teerde beleidsplan ‘stip aan de 
Horizon’ laat geen twijfel over hoe 
belangrijk de thuisbasis is voor de 
toekomst van de geliefde voetbal-
club. De afgelopen jaren is er veel 
gesproken en dat zal de komende 
tijd ook nog wel even doorgaan. 
Maar Telstar gaat bouwen! Waarom, 
hoe en wanneer wordt op 31 oktober 
uitgebreid uit de doeken gedaan.

Er is geen tijd meer om te zeuren of 
te twijfelen. Het moet nu gebeuren. 
Dus kom 31 oktober naar het BUKO 
stadion, de deuren gaan om 19.30 
uur open en er wordt om 20.00 uur 
afgtrapt. Eric van Muiswinkel en 
Ronald Koeman sr. zijn er voor jou en 
blikken en passant vooruit naar het 
WK in Qatar. Het gaat om Vis en over 
Staal maar het gaat vooral om de 
toekomst van Telstar en jouw rol en 
ondersteuning daarin.
Met z’n allen, voetballers/sters, jong 
en oud, supporters, aandeelhouders, 
sponsoren, vrijwilligers en medewer-
kers en alles en iedereen die het 
beste voor heeft met de club, wordt 
de toekomst ingekleurd. Meld je aan 
via www.sctelstar.nl.

Op maandag 31 oktober organiseert Telstar een informatieavond over de 
ontwikkelingen van het stadion van Telstar. Tijdens een gevarieerd 
programma waarbij Eric van Muiswinkel en Ronald Koeman sr. als 
speciale gasten een hoofdrol vervullen wordt iedereen volledig bijge-
praat en kan zien hoe deze klus wordt geklaard gaat worden.

Uitnodiging: Telstar gaat bouwen
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Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmui-
dens onderwerp aan de hand van een foto en naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de Strandrace IJmuiden 2022. 

Door Erik Baalbergen

Autosport is veel meer dan Max en Formule 1. Daar kan 
IJmuiden over meepraten! Twee weekenden achter 
elkaar is het Kennemerstrand het domein van brul-
lende automotoren. Wandelaars en strandsporters 
zullen voor een paar dagen hun heil moeten zoeken bij 
de IJmuiderslag of het kleine strand. IJmuiden heeft 
immers strand zat! Maar autosportliefhebbers konden 
afgelopen weekend en kunnen komend weekend hun 
hart ophalen bij het Kennemerstrand.

Afgelopen weekend vond hier de Strandrace IJmuiden 
plaats, een wedstrijd in het kader van de NK O�road 
Series 2022. Het Kennemerstrand was hiervoor omge-
bouwd tot een Afrikaanse woestijn, aldus de spreekstal-
meester. Misschien ietwat overdreven, omdat ons 
strand van nature al veel zandduintjes biedt. Maar het 
strand was omgetoverd tot een heus zandcircuit. Er 
waren langs de duinrand enkele springschansjes 
aangelegd, zodat de meeste deelnemers hun voetjes 

van de vloer, eh, wieltjes van de grond konden laten 
komen.

De strandrace IJmuiden is inmiddels een jaarlijkse 
traditie, waarbij tientallen o�-road teams twee dagen 
lang hun racemonsters IJmuiderzand laten happen. De 
website van de organisator meldt: ‘Mens en machine 
worden tot het uiterste getest, het IJmuidense zand is 
inmiddels meer berucht dan beroemd, de enige 
wedstrijd van de NK O�road series die volledig op zand 
verreden wordt. Voor de meeste teams een genot, maar 
gelijktijdig voor de auto’s de grootste uitdaging, zoveel 
zand…. dat veelal zwaarder is dan menig duin in de 
woestijn!’. We kunnen het IJmuiderstrandzand inmid-
dels toevoegen aan het lijstje van IJmuider erfgoed!

Het rally-bivak werd op vrijdag opgebouwd op de 
parkeerplaats bij het Kennemerstrand. Een weekend 
lang bivakkeerden hier de rallyrijders en sleutelden de 
monteurs aan de racemonsters. Deze laatsten hebben 
immers veel te lijden van het zand en de sprongen. Het 
publiek kon langs de duinrand de hele race volgen en 
genieten van de sprongen, het geronk van de motoren, 
de uitlaatgassen en de zanddouches!

En wie nog geen genoeg heeft van geronk, uitlaatgas 
en racespektakel kan komend weekend zijn of haar 
hart ophalen bij het evenement ‘Unimogs en Groter’. 
Een paar dagen achtereen is het Kennemerstrand dan 
het decor van deze kleine maar stoere vrachtwagens.

Strandrace IJmuiden 2022

De deelnemers in ruste op de opstelplaats, tussen twee races in. Foto’s: Erik Baalbergen

Regelmatig gingen alle wieltjes los van de grond! 

Maakindustrie & creativiteit
De maakindustrie, maar ook crea-
tieve bedrijvigheid en vakmanschap 
staan centraal tijdens deze Week van 
de Industriecultuur. Er zijn bedrijfs-
bezoeken in het hele gebied waar 
het accent ligt op innovatieve 
producten en productiemethoden. 
Ook culturele broedplaatsen geven 
een inkijkje in hun bedrijvigheid en 
experimentele maakgemeenschap. 
Bezoekers kunnen zelf deelnemen 
tijdens de verschillende workshops 
in fotogra�e en techniek (voor 
kinderen). 
De theatrale beleving ontbreekt ook 
dit jaar niet. In Velsen bezoek je aan 
het Noordzeekanaal, de wandelende 
voorstelling ‘Het Geheim van de 
Kanaalgravers’. Met diverse vaar-
tochten in Beverwijk en IJmuiden 
over het Noordzeekanaal wordt een 
ander perspectief geboden op het 
industriële gebied, de scheepvaart 
en de vele karakteristieke gebouwen 
langs het water. Deze varende vorm 
van storytelling voldoet aan de vraag 
van vele geïnteresseerde bezoekers 
van de Haven van Amsterdam, het 
Noordzeekanaal en de Zaan.

Kennismaken met industrie
Ilse Zaal, gedeputeerde Economie 
van de provincie Noord-Holland: ,,In 
oktober sponsoren we verschillende 
evenementen in het Noordzeeka-
naalgebied die de schijnwerpers 
richten op het werken in de 
bedrijven daar. Met Techport Techno-
logieweek vragen we aandacht voor 
technische beroepen en opleidingen 
en tijdens de Week van de Industrie-
cultuur kunnen geïnteresseerden op 

een laagdrempelige wijze kennis 
maken met de industrie van toen, nu 
en de toekomst. Het programma is 
veelbelovend! Kom langs en geniet 
van de voorstellingen, rondleid-
dingen en activiteiten die alleen in 
de Week van de Industriecultuur 
worden georganiseerd.”

Reserveringen
Stichting Industriecultuur Noordzee-
kanaalgebied is blij dat, na de twee 
complexe jaren met corona dit jaar, 
ondanks personele tekorten, 
verschillende bedrijven tijd hebben 
kunnen maken om weer hun deuren 
open te stellen. 
Bekijk het programma op www.
industriecultuur.nl en reserveer je 
tickets voor de deelname aan een 
activiteit. 

Week van de Industriecultuur 
2022: ‘Industrie. Cultuur. Doen.’
Velsen - Van 14 tot en met 21 oktober gaat de Week van de Industriecul-
tuur van start. Diverse bedrijven openen hun deuren voor het publiek. 
De verhalen van de industrie komen tot leven door rondleidingen, vaar-
tochten, theater en workshops in het Noordzeekanaalgebied. In het 
programma is er in de herfstvakantie van 14 tot en met 21 oktober voor 
jong en oud van alles te doen in IJmuiden, Beverwijk en de Zaanstreek.

Een veelbelovend programma tijdens 
de Week van de Industriecultuur. 
Foto aangeleverd

IJmuiden - In de herfstvakantie van 
15 tot en met 23 oktober is het Zee- 
en Havenmuseum iedere middag 
van 13.00 tot 17.00 uur geopend. 
Alleen op maandag is het museum 
gesloten. (Groot)ouders met 
kinderen kunnen met een leuke 
speurtocht of een escapespel door 
het museum lopen. Of luister naar 
spannende scheepsverhalen in de 
audiotour. Naast de grote vaste 
collectie zijn er twee tijdelijke exposi-

ties ‘Op de sluizen van IJmuiden’ en 
‘Rozen verwelken, Schepen vergaan’. 
De herfstvakantie valt samen met de 
Week van de Industriecultuur en ook 
in het museum zijn enkele speciale 
kinderactiviteiten. Meer informatie 
hierover op de website van de indus-
triecultuur. In het museum is heel 
veel over de industrieën in en rond 
Velsen te zien. De museumkaart is 
geldig. Havenkade 55, IJmuiden. 
www.zeehavenmuseum.nl.

Zee- en Havenmuseum extra 
open in de herfstvakantie

Het Zee- en Havenmuseum is een leuk uitje in de herfstvakantie. Foto: aangeleverd
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Deze foto is genomen bij de vuilcontainers op de hoek van de Kanaal-
straat en de Amstelstraat. Op  vrijdag 7 oktober zaten de containers al 
bomvol, het resultaat van het weekend staat op de foto. Nog een geluk 
dat de meeuwen op het Forteiland huizen. En voor dit wil de gemeente 
dat we meer gaan betalen?

Willem Ramerman

Overvolle vuilcontainers

Velsen - Leren programmeren aan de 
hand van het boek ‘De Waanzinnige 
Boomhut’? Of leren programmeren 
met Scratch? Kom dan naar de 
Coderdojo of de speciale Lab out of 
the Box Micro:bit en de Waanzinnige 
Boomhut. Bij Coderdojo ontdek je 
hoe je zelf een game kunt bouwen 
met de codeertaal Scratch. Bij Lab 
out of the box ontdek je dat 
programmeren met de micro:bit en 
de Waanzinnige Boomhut, net als het 
boek, één groot avontuur is!

Micro:bit en de Waanzinnige 
Boomhut
Deze maand kun je meedoen met 
Micro:bit en de Waanzinnige 
Boomhut. Micro:bit is een soort 
programmeerbare mini-computer. 
Ga net als Andy en Terry op ontdek-
kingstocht. De mogelijkheden van 
dit computertje zijn eindeloos. Maak 
bijvoorbeeld een wekker of een 

temperatuurmeter. 14 oktober 2022, 
van 15.15 tot 16.45 uur in de Biblio-
theek IJmuiden, kosten: 3,50 euro, 28 
oktober 2022, van 15.15 tot 16.45 
uur, in de Bibliotheek Velserbroek, 
kosten: 3,50 euro,  kaarten reserveren 
op www.bibliotheekvelsen.nl of via 
de balie van de Bibliotheek.

Coderdojo
Ben je tussen de 7 en 17 jaar en lijkt 
het je leuk om samen met anderen te 
leren programmeren? Of websites te 
bouwen, apps ontwikkelen, anima-
ties of games te maken? Kom dan 19 
oktober naar de Bibliotheek 
IJmuiden. Je mag je laptop mee 
nemen maar dat hoeft niet. Toegang 
is gratis. Meld je wel aan want 
vol=vol. 19 oktober 2022, van 14.30 
tot 16.30 uur in de Bibliotheek 
IJmuiden,  kosten: gratis, plek reser-
veren op www.bibliotheekvelsen.nl 
of via de balie van de Bibliotheek.

Leren programmeren in de Bieb
Leren programmeren in de bieb. Foto: aangeleverd

Cindy: ,,Zomers lijkt dat ook zo te 
gaan met lieveheersbeestjes. Na over-
wintering in kieren van ramen komen 
ze massaal weer tevoorschijn. Het 
contact met oma is fysiek helaas 
voorbij, omdat ze is overleden. Maar 
samen een verhaal maken helpt ons 
om aan haar terug te denken en haar 
bij ons te houden. Het verhaal geeft 
vervolg aan de band die mijn dochter 
met haar oma had. Het is troostend 
dat ze dankzij verbeelding niet hele-
maal weg is. Dingen die onbesproken 
zijn gebleven kun je bespreken en je 
kunt nieuwe avonturen maken. De 
dood is abstract. Dit kleine, lieve 
verhaal geeft een beetje houvast. De 
titel ‘Met zonder oma’ dekt precies de 
lading. We zijn niet meer met oma, 
maar ook niet helemaal zonder haar. 
Dit boekje is een ingang om makke-
lijker met een kind over de dood van 
een naaste te praten. Niet op een 
krampachtige manier, maar op een 
natuurlijke manier.’’
‘Met zonder oma’ is voor 12,50 euro te 
verkrijgen bij boekhandel The Read-
shop in IJmuiden.

IJmuiden - Het verhaal ‘Met zonder oma’ ontstond toen Cindy Thijsen (43) 
haar dochter Puck Verschoor (toen 9, nu 10) naar bed bracht. Puck: ,,Voor 
het slapengaan maken mama en ik samen vaak een verhaal over een 
lieveheersbeestje dat iets beleeft. Meestal over iets wat ik zelf meemaak. 
Op 18 maart 2021 overleed mijn oma, Tineke Verschoor. Ik vroeg aan 
mama of we een verhaal konden maken over een lieveheersbeestje dat 
doodging, maar weer levend werd.’’

‘Met zonder oma’

Een lief, klein verhaal dat een beetje houvast geeft aan kinderen om de dood te 
verwerken. Foto: aangeleverd

Velsen-Noord - De Groep is voor 
iedereen die samen aan zijn/haar 
probleem wil werken, zoals: 
eenzaamheid, onzekerheid, relatio-
nele of werkproblemen. Wij leven 
meestal in patronen; we kennen 
mensen om ons heen waarmee wij 
ons dagelijks leven delen. Wanneer 
er veranderingen in ons leven zijn, 
bijvoorbeeld: verlies van werk, een 
burn-out krijgen, een scheiding of 
een verhuizing dan werken deze 
oude patronen niet meer. De kunst is 

nieuwe patronen te ontwikkelen en 
weer een nieuwe draai aan je leven 
geven, maar dat is niet makkelijk; 
daar kun je wel een steuntje in de 
rug bij gebruiken. De Groep start 
woensdag 2 november en bestaat uit 
6 bijeenkomsten van 13.00 tot 15.00 
uur in Wijkcentrum de Stek in Velsen-
Noord. De Groep wordt gratis aange-
boden door Socius en het Sociaal 
Wijkteam. Interesse? Bel 088 8876970 
of mail: contact@swtvelsen.nl (na 
aanmelding volgt een gesprek).

De Groep, want samen is beter

Velsen - Ben jij creatief en wil je jouw 
werk in de Bibliotheek tentoon-
stellen? De Bibliotheek is op zoek 
naar kunstwerken met het thema - 
Winter in Velsen - voor de expositie in 
december 2022. Alle kunstenaars 
worden uitgedaagd, van amateurs 
tot professionals. Tijdens de expositie 
kan er gestemd worden op het 
mooiste werk. De winnaar van de 
publieksprijs mag in de maanden 

januari en februari op een ereplekje 
in de Bibliotheek blijven hangen en 
ontvangt een kaartje voor het Rijks-
museum. In de laatste week van 
november lever je je kunstwerk aan.

Voorwaarden
Om mee te doen dient je kunstwerk 
aan een aantal voorwaarden te 
voldoen. Het moet op te hangen zijn 
tegen de wand van het theater in de 

Bibliotheek van IJmuiden. Niet groter 
dan b250 x h150 cm. Niet kleiner dan 
b15 x h15 cm. Passend in het thema 
– Winter in Velsen. In te leveren in de 
laatste week van november, voorzien 
van naam kunstenaar, afmetingen en 
titel. 
Kijk voor volledige aanmeldproce-
dure op onze website www.biblio-
theekvelsen.nl of mail naar info@
bibliotheekvelsen.nl.

Kunstenaars gezocht voor 
expositie in de Bibliotheek

Techport vindt het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te laten 
komen met techniek. Foto: aangeleverd

Techport organiseerde in één week 
zes evenementen waarin kinderen 
konden ervaren en ontdekken wat 

techniek en technologie is. Op deze 
manier wil Techport meer kinderen 
interesseren voor het werken en leren 

in de techniek en technologie. Er 
werden naast een evenement voor 
ouders met hun kinderen, ook evene-
menten georganiseerd voor basis-
scholen, voortgezet onderwijs-
scholen en leerkrachten van het 
basisonderwijs. Mark Denys, voor-
zitter Techport: ,,Landelijk is er een 
groot tekort aan technici. Vooral in de 
IJmondregio, waar de maak- en 
onderhoudsindustrie groot is. Tech-
port vindt het belangrijk om kinderen 
al op jonge leeftijd en op meerdere 
momenten in hun schoolcarrière in 
aanraking te laten komen met tech-
niek. Door ze enthousiast te maken 
en te laten zien dat het werken in de 
techniek heel erg divers is, hopen wij 
dat meer kinderen kiezen voor een 
opleiding in de techniek.”

Het beste voor je kind
Ouders spelen een belangrijke rol in 
de keuze van een vervolgopleiding 
van hun kind. Als ouder wil je 
gewoon het beste voor je kind. Een 
mooie opleiding met garantie op een 
toekomstbestendige baan en een 
goed salaris. Mark: ,,Tijdens een 
speciale middag voor ouders samen 
met hun kind hebben we laten zien 
dat een keuze voor techniek dit 
mogelijk maakt. Techniek is namelijk 
overal. In de zorg, bouw, voeding, 
media, industrie, wetenschap en 
natuurlijk de energietransitie.”

Regio - Meer dan 250 ouders uit de IJmond hebben op donderdag 6 
oktober samen met hun kind het Promotie Event Techniek (PET) bezocht. 
Sporthal Beverwijk werd voor dit evenement omgetoverd in zeven 
werelden van techniek waarin de ouders samen met hun kind allerlei 
techniek doe-workshops en activiteiten konden doen. PET is onderdeel 
van de Techport Technologieweek.

Grote interesse in techniek bij ouders 
voor de Techport Technologieweek
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. rokkostuum; 7. vereniging voor werknemers;
12. smal en lang stuk hout; 13. Europese vrouw; 14. slag in
het tennisspel; 15. boksterm (afk.); 17. militair voertuig; 19.
vork voor hooiwerk; 21. plutonium (afk.); 22. boeren kiel; 24.
periode van zeer warm weer; 27. brandje; 28. geneesheer; 30.
duw of zet; 31. meisjesnaam; 32. draaistroom; 33. koordans;
35. betaalplaats; 37. deel van gelaat; 38. afbreken (mollen);
41. schaakstelling; 42. katachtig roofdier; 44. openbaar ver-
voermiddel; 46. opgedragen werk; 47. boerenplaats; 48. val-
lende ster; 49. mannetjes kip; 50. fijn gekookte vruchten; 52.
fiets (zuid-Ned.); 54. chocola met vulling; 56. oceaan; 58. ster-
ke genegenheid; 61. rivier in Utrecht; 62. plaats in Oostenrijk;
64. eenheid van filmgevoeligheid; 65. nogmaals; 67. oude lap;
68. gevangenis; 70. spijker met bolle kop; 72. deel van gelaat;
73. beroep in de bouw; 76. omslag voor papieren; 77. IJsland
op auto’s; 78. meubelstuk; 79. strook; 81. mobiele eenheid
(afk.); 82. brood van fijn roggemeel; 83. lastdier (mv.); 84. Chi-
nese munt; 86. schminker; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. hondachtig roofdier; 2. inhoudsmaat (afk.); 3.
Somalische drug; 4. Amerikaanse staat; 5. sociaal media plat-
vorm; 6. deel van een trap; 7. plaats in Italië; 8. nattig van
brood; 9. gymnastiektoestel; 10. rivier in Rusland; 11. grafisch
beroep; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. klein slokje;
20. priem; 21. voorbehoedsmiddel; 23. gedorste graanhal-
men; 25. ladder; 26. iemand die op bezoek is; 27. doopbek-
ken; 29. herfstmaand; 32. zware hoest bij kinderen; 34. Euro-
peaan; 36. weer gezond maken; 37. figuur uit Junglebook; 39.
kansspel; 40. plaats in België; 42. kostbaar sieraad; 43. grote
hertensoort; 45. snijwerktuig; 46. ten opzichte van (afk.); 51.
familielid; 53. meisjesnaam; 54. vorm van kegelen; 55. afdruk
van het knijpen; 56. grafsteen; 57. zwemvogel; 59. roem en
reputatie; 60. plaats op de Veluwe; 62. jongensnaam; 63.
Europese vrouw; 66. vordering; 67. lagere technische school
(afk.); 69. gordijn rail; 71. vier ankers wijn; 73. rijstbrandewijn;
74. levenslucht; 75. overschot; 78. horizon; 80. schil (vel); 82.
muzieknoot; 85. heden.
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het tennisspel; 15. boksterm (afk.); 17. militair voertuig; 19.
vork voor hooiwerk; 21. plutonium (afk.); 22. boeren kiel; 24.
periode van zeer warm weer; 27. brandje; 28. geneesheer; 30.
duw of zet; 31. meisjesnaam; 32. draaistroom; 33. koordans;
35. betaalplaats; 37. deel van gelaat; 38. afbreken (mollen);
41. schaakstelling; 42. katachtig roofdier; 44. openbaar ver-
voermiddel; 46. opgedragen werk; 47. boerenplaats; 48. val-
lende ster; 49. mannetjes kip; 50. fijn gekookte vruchten; 52.
fiets (zuid-Ned.); 54. chocola met vulling; 56. oceaan; 58. ster-
ke genegenheid; 61. rivier in Utrecht; 62. plaats in Oostenrijk;
64. eenheid van filmgevoeligheid; 65. nogmaals; 67. oude lap;
68. gevangenis; 70. spijker met bolle kop; 72. deel van gelaat;
73. beroep in de bouw; 76. omslag voor papieren; 77. IJsland
op auto’s; 78. meubelstuk; 79. strook; 81. mobiele eenheid
(afk.); 82. brood van fijn roggemeel; 83. lastdier (mv.); 84. Chi-
nese munt; 86. schminker; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. hondachtig roofdier; 2. inhoudsmaat (afk.); 3.
Somalische drug; 4. Amerikaanse staat; 5. sociaal media plat-
vorm; 6. deel van een trap; 7. plaats in Italië; 8. nattig van
brood; 9. gymnastiektoestel; 10. rivier in Rusland; 11. grafisch
beroep; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. klein slokje;
20. priem; 21. voorbehoedsmiddel; 23. gedorste graanhal-
men; 25. ladder; 26. iemand die op bezoek is; 27. doopbek-
ken; 29. herfstmaand; 32. zware hoest bij kinderen; 34. Euro-
peaan; 36. weer gezond maken; 37. figuur uit Junglebook; 39.
kansspel; 40. plaats in België; 42. kostbaar sieraad; 43. grote
hertensoort; 45. snijwerktuig; 46. ten opzichte van (afk.); 51.
familielid; 53. meisjesnaam; 54. vorm van kegelen; 55. afdruk
van het knijpen; 56. grafsteen; 57. zwemvogel; 59. roem en
reputatie; 60. plaats op de Veluwe; 62. jongensnaam; 63.
Europese vrouw; 66. vordering; 67. lagere technische school
(afk.); 69. gordijn rail; 71. vier ankers wijn; 73. rijstbrandewijn;
74. levenslucht; 75. overschot; 78. horizon; 80. schil (vel); 82.
muzieknoot; 85. heden.
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In de aula van de school was er 
aandacht voor het thema Gi - ga - 
groen. Op het versierde podium stond 
dé Gi - ga - groen tovermachine 
waaruit steeds weer, met behulp van 
de leerlingen, een voorwerp getoverd 

werd dat te maken had met de natuur.
Van iedere leerkracht bleek er een 
voorwerp in te zitten waarbij zij een 
verhaal hadden over wat zij het liefst 
doen in de natuur. Zo bleken er twee 
ju�en te zijn die met hun verrekijker 

graag vogels spotten. In hun aanste-
kelijke toneelspel namen zij de leer-
lingen mee op zoek naar het bijzon-
dere en zeldzame ‘Pioniertje’, alle 
hoofden bewogen mee in de richting 
waarin de ju�en met de verrekijker 
gingen. Een boek lezen in de natuur, 
het vinden van een gewei als je vroeg 
op pad gaat in de duinen, het maken 
van zandtaartjes op het strand, je 
eigen plantjes kweken, een heerlijke 
wandeling met de hond, een spin 
bekijken in een loeppotje, alles zo 
herkenbaar. 
Tot slot was er voor elke groep een 
nieuw voorleesboek en werd er 
gedanst op en meegezongen met het 
Gi- ga- groen lied van Kinderen voor 
kinderen. Vrijdag 14 oktober wordt de 
Kinderboekenweek afgesloten met 
een Kinderboeken-Kleedjesmarkt op 
het schoolplein. Leerlingen verkopen 
daar tegen kleine bedragen de 
boeken die ze zelf al gelezen hebben. 
Wie nog op zoek is naar een leuk boek 
voor een leuk bedrag is welkom op 
ons schoolplein.

Velserbroek - De aftrap van de Kinderboekenweek met als thema Gi-ga-
groen op Basisschool De Pionier vond woensdag 5 oktober plaats. En 
hoe! Het merendeel van de leerlingen en natuurlijk ook de teamleden 
waren voor de opening van de jaarlijkse Kinderboekenweek in het groen 
gekleed naar school gekomen.

Gi-ga-fantastische aftrap Kinder-
boekenweek op De Pionier

De leerlingen en de leerkrachten hadden veel lol tijdens de aftrap van de 
Kinderboekenweek. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Op maandag 24 oktober 
vanaf 20.00 uur verzorgt Conny Braam 
een lezing in De Dwarsligger. Tijdens 
deze lezing zal de schrijfster, bekend 
van De Woede van Abraham, ons 
opnieuw meenemen naar de tijd dat 
het Noordzeekanaal werd gegraven en 
hardwerkende polderjongens, die 
overal vandaan kwamen, werden 
uitgebuit door de bazen van de Kanaal-
maatschappij zodat de aandeelhou-
ders zich konden verrijken. 
Iets wat nog steeds actueel is: ook nu 
wordt de kloof tussen arm en rijk 
steeds groter. Tevens zal ze een tipje 
van de sluier oplichten over haar 

nieuwe boek, De revolutie van Pelle, 
waarin ze terugkeert naar het oude 
IJmuiden en de sociale strijd die ook de 
nazaten van de kanaalgravers net als 
de nieuwkomers, de vele vissersfami-
lies, hebben moeten leveren. Ook in 
die tijd vond de gevestigde orde het 
geen probleem dat mensen nog ‘een 
beetje armer’ werden. De Socialistische 
Partij Velsen wil graag leden en niet-
leden van de SP uitnodigen (ook uit 
Beverwijk en Heemskerk) voor deze 
bijzondere lezing. Geef je op bij Elsa 
elsaspvelsen@gmail.com, want er is 
een beperkt aantal plaatsen. De Dwars-
ligger, Planetenweg 338 in IJmuiden. 

Conny Braam vertelt over de 
sociale strijd van de Kanaalgravers

Conny Braam is bekend van het boek 
De Woede van Abraham.
Foto: Lillianne Kuijt

In de zesdelige EO-serie Redders op 
zee wordt het reilen en zeilen van de 
vrijwilligers van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) in beeld gebracht. De camera 
gaat niet alleen mee als ze uitvaren 
en met gevaar voor eigen leven 
anderen helpen, maar ook als ze 
thuiskomen. Hoe verwerken de vrij-
willigers een reddingoperatie die niet 
goed a�oopt? En hoe gaan deze 
stoere mannen en vrouwen om met 
hun eigen angsten? In Redders op 
zee wordt het leven van verschil-
lende redders van reddingstations 
IJmuiden, Ouddorp, Ter Heijde en 
Marken gevolgd.

Urgente melding
In de eerste a�evering, op 11 
oktober, kwam er een urgente 
melding binnen op reddingstation 

IJmuiden. Schipper Tom en redder 
Donny drinken net rustig een kop 
ko�e in het boothuis. De pieper 
gaat, dus moet de reddingboot 
binnen tien minuten uitvaren. Dat 
vraagt om snel schakelen. Zij hebben 
alles waar ze mee bezig waren uit 
hun handen laten vallen. Elke minuut 
telt. Er is een man in nood die van de 
pier het water in is gesprongen, zijn 
hondje achterna. 

Zie hier meer informatie over de 
serie: https://over.eo.nl/pers/
eo-geeft-bijzonder-inkijkje-in-levens-
reddend-werk-van-vrijwilligers-op-
reddingboten. Op https://www.knrm.
nl/redders-op-zee is deze a�evering, 
en de volgende a�everingen na 
uitzending de eestvolgende dins-
dagen, terug te kijken. https://www.
knrm.nl/redders-op-zee. 

IJmuidenaren hoofdrol in 
nieuwe tv-serie Redders op zee
IJmuiden – Afgelopen dinsdag werd de het eerste deel van zesdelige 
serie over het vrijwillige reddingswerk van de KNRM van de EO op NPO1 
uitgezonden. Vrijwilligers van KNRM IJmuiden, schipper Tom Otten en 
broers Donny en Maikel Plug hadden hierin een hoofdrol. 

Van links naar rechts: Opstapper Maikel Plug, schipper Tom Otten, plaatsvervangend 
schipper Richard van der Hammen en opstapper Donny Plug.
Foto: Matty van Wijnbergen
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Twee rampen verijdeld 
De rondleiding verhaalt over de 
aanleg van het Noordzeekanaal, eind 
19e eeuw. Als in 1865 de spade de 
grond in gaat loopt het tracé nog 
over de buitenplaats. Op het aller-
laatste moment wordt een knik in de 
route aangebracht. Vermoedelijk 
heeft de heer Willem Boreel van 
Hogelanden, de eigenaar van Beec-
kestijn, hiervoor persoonlijk gezorgd. 
Verder maakte Beeckestijn tijdens de 
Tweede Wereldoorlog deel uit van 
Festung IJmuiden, een onderdeel 
van de Atlantikwall en in het hoofd-
huis zie je hoe prachtig het stucwerk 
is gereconstrueerd nadat het mede 

door inkwartiering van een Neder-
lands regiment zwaar beschadigd is 
geraakt. 

Aanmelden themarondleiding
De themarondleiding ‘Rampen op 
Beeckestijn’ vindt plaats op zaterdag 
15 oktober en zondag 23 oktober. De 
rondleiding duurt ruim 1 uur, en start 
om 11.00 uur tot 12.15 uur, en om 
12.45 uur tot 14.00 uur. De prijs voor 
volwassenen bedraagt 9 euro en 
voor jongeren van 12 t/m 26 jaar 5 
euro. 
https://www.hendrickdekeyser.nl/
museumbezoek/
buitenplaats-beeckestijn-velsenzuid.

Themarondleiding
‘Rampen op Beeckestijn’
Velsen-Zuid - Buitenplaats Beeckestijn is één van de weinige 
18de-eeuwse buitens die in zijn geheel bewaard is gebleven. Toch was 
dat bijna anders. Tot twee keer toe is Beeckestijn gered van een ramp. 
Tijdens de Maand van de Geschiedenis organiseert Buienplaats Beeckes-
tijn twee themarondleidingen. De Themarondleiding ‘Rampen op Beec-
kestijn’ vindt plaats op zaterdag 15 oktober en zondag 23 oktober. Op 
beide dagen vinden twee rondleidingen plaats om 11.00 uur en 12.45 
uur. Een rondleiding duurt 75 minuten.

IJmuiden - Op woensdag 26 oktober 
wordt weer een dagtocht georgani-
seerd door Seniorenvereniging 
Velsen. Traditiegetrouw wordt 
onderweg gestopt voor ko�e met 
gebak, dit keer in Woudenberg. 
Daarna rijdt de bus via een mooie 
route naar Terwolde waar om 12.30 
uur bij Brasserie Kriebelz de Dekselse 
Pannetjes op het menu staan. 

Na de lunch vertrekt de bus naar het 
Nederlands Bakkerijmuseum in 
Hattem. In het museum maakt u 
kennis met de geschiedenis van 
brood en banket. De reissom 

bedraagt 52,50 euro, niet-leden 
betalen 57,50 euro. De sluitings-
datum is 21 oktober. De opstap-
plaatsen zijn ook dit keer: De Dwars-
ligger in IJmuiden om 08.30 uur, Het 
plantsoen bij de Naaldkerk in Sant-
poort-Noord om 08.45 uur, De 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat Velser-
broek om 09.00 uur. Rond 18.00 uur 
is iedereen weer thuis. Aanmelden 
via de website van Seniorenvereni-
ging Velsen (SVV) https://svvelsen.nl/ 
of op vrijdagmiddag bij de klaverjas-
club in dorpshuis Het Terras.  Of bel 
Margret, 06-55847976 voor meer 
informatie.

Dagtocht Dekselse Pannetjes
en Nederlands Bakkerijmuseum

Santpoort - De dames van de Crea-
tieveMaandagOchtendGroep 
(CMOG) uit Santpoort hadden vorige 
week zaterdag een kraam tijdens de 
jaarlijkse Pinkenveiling bij de Naald-
kerk. Ruim 27 jaar is de CMOG weke-
lijks in de weer om geld in te zamelen 
voor de stichting Santpoort Helpt 
Madras. Daar in India zorgt Stephan 
Vidyakar al ruim 30 jaar voor de 
‘verschoppelingen der aarde’ uit de 
wijde omgeving van Madras, van 
baby tot hoogbejaarde. Hij en zijn 
medewerkers geven hen in het 
centrum Udavum Karangal 
(Helpende Handen) onderwijs, 

verplegen zieken in het eigen zieken-
huisje en zorgen voor werk.
De leden van de CMOG verkochten 
bij de kraam hun eigen gemaakte 
goederen en passanten konden voor 
1,50 euro raden naar de prijs van 
levensmiddelen, verpakt in een grote 
mand. Degene die de juiste waarde 
raadde of daar het dichtstbij zat, 
mocht de inhoud meenemen. De 
waarde van de levensmiddelen was 
91,11 euro. De familie King uit Sant-
poort zit er zeven cent naast en viel 
in de prijzen. De totale opbrengst 
van de verkoop ten behoeve van 
Madras was 630,02 euro. 

Mooie opbrengst voor Madras

De kraam van de CMOG t.b.v. de stichting Santpoort Helpt Madras. Links voor de 
kraam staat de levensmiddelenmand. Foto aangeleverd

Dat idee kwam niet zomaar uit de 
lucht vallen. Een tiental jaar geleden 
was er ook een circus op school en 
dat is Eric zo bij gebleven, dat hij er 
regelmatig op terug kwam. Die 
herinnering moest nog een keer 
gemaakt worden. Afgelopen maan-
dagochtend 10 oktober werd 
meester Eric eerst feestelijk onthaald. 
In een chique auto reed hij door de 

wijk waar hij alle groepen van de 
school tegenkwam. Eenmaal op 
schoolplein werd hij �ink toege-
zongen. Daarna zijn de leerlingen 
gestart met bedenken van acts. Dit 
onder leiding van circus Salto, dat 
met een échte tent, een piste, een 
caravan en attributen kwam. Jong-
leren, acrobatiek, buikdansen, limbo-
dansen, clowntjes, paardjes alles was 

aanwezig in de voorstelling die de 
kinderen bedachten. Dinsdagmiddag 
werd de voorstelling in de circustent 
aan meester Eric gegeven. Kleine 
clowntjes, stoere acrobaten, lenige 
limbodansers, behendige jongleurs, 
het was een feest om naar te kijken. 
Aan het eind kreeg de meester nog 
een aantal cadeaus namens ouders, 
kinderen en personeel. Er zijn weer 
mooie en �jne herinneringen 
gemaakt door iedereen. Want niet 
iedere dag staat er een grote tent 
naast de school. Op naar de 
komende 50 jaar!

Velserbroek - Je zult maar 50 jaar worden en een circus cadeau krijgen. 
Het overkwam Eric Boeijenga, directeur van de basisschool De Hoeksteen 
in Velserbroek. Van de leerlingen en het personeel kreeg hij een circus 
cadeau.

Meester Eric viert 50ste 
verjaardag met circus

De directeur van Basisschool De Hoeksteen kreeg een huis circus cadeau. Foto aangeleverd

Twintig kramen rond de bekende 
kerk zorgden voor een prachtige 
dag met honderden bezoekers. Het 
publiek genoot eindelijk weer van 
een uitje en het zonnetje maakte 

iedereen blij. Paul Dijkzeul, de Sant-
poortse boer, die met onteigening 
wordt bedreigd, was ook aanwezig 
met een kraam en om zijn protest 
kracht bij te zetten had hij een paar 

kal�es meegebracht. Ook Stal Rutte 
van Hofstede De Kruidberg was 
aanwezig om het verweer kracht bij 
te zetten.

Reuring
Er was veel reuring met een rad van 
fortuin, een geschenkenveiling, 
bloemstukjes, muzikale optredens, 
kramen van biologische producten, 
zoals jam, curiosa, boeken en de 
drukbezochte klaverjas- en bridge-
drive die zondag 9 oktober werd 
gehouden. Mede dankzij de vele 
winkeliers en ondernemers uit 
Santpoort en de Velserbroek, die 
weer prachtige geschenken 
beschikbaar hadden gesteld en de 
fantastische inzet van alle vrijwilli-
gers, is er voor het onderhoud van 
de Naaldkerk ruim € 11.000,-- 
binnengehaald. De loterij aan het 
eind van de goederenveiling was 
spannend en de hoofdprijs, een 
‘Romantic hide away’ arrangement 
voor twee personen op Landgoed 
Duin & Kruidberg te Santpoort, 
zorgde veel hilariteit en werd 
gewonnen door Engelbert 
Wigchert. 
Voor prijzen die nog niet in 
ontvangst zijn genomen kunt u 
contact opnemen met tel.nr. 
06-30548718; het betreft lotnum-
mers: 275 (wit), 749 (groen) en 764 
(groen).

Santpoort- De Naaldkerk in Santpoort heeft afgelopen zaterdag en 
zondag de deuren open gehad voor iedereen uit de omgeving. Zaterdag-
morgen om 8.00 uur liepen er al zo’n twintig vrijwilligers in en rond de 
kerk om alles klaar te maken. Het was ouderwets druk en gezellig.

Zonovergoten pinkenweekend

Gezelligheid alom op het pinkenweekend bij de Naaldkerk. Foto: Joke van Baekel
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IJmuiden - Het ZondagMiddagPo-
dium bestaat 25 jaar. Om dit extra 
luister bij te zetten is er op zondag 
23 oktober een jubileumvoorstel-
ling. Het Amsterdams Smartlap-
penkoor treedt dan op in Buurt-
huis De Brulboei, IJmuiden.

Lachen, zingen en huilen met het 
Amsterdams Smartlappenkoor. 25 
mannen en vrouwen vertolken ruim 
125 levensliederen. Instrumentaal 
wordt het koor ondersteund door 
een accordeonist en een tubaspeler. 
Het optreden begint om 14.00 uur en 
vanaf 13.30 uur is de zaal open. Alle 
kaarten zijn in de voorverkoop deze 
keer al uitverkocht.

Yoga in De Brulboei
Enkele dagen per week zijn er in 
Buurthuis De Brulboei yogalessen.  
Op maandagochtend en donderdag-
middag zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Deze lessen in Hatha Yoga worden 
gegeven door een ervaren docente. 
De kosten bedragen 126 euro voor 
35 lessen. 

Basiscursus Fotogra�e
Deze cursus is bedoeld voor wie net 
begint met fotograferen. In twaalf 
lessen worden de geheimen van de 
belangrijkste knoppen en toetsen 
van de camera onthuld. Ook het 
overzetten van de foto’s van camera 
naar de computer of laptop, het 

archiveren en nabewerken komen 
aan bod. Dat nabewerken wordt 
uitgevoerd met gratis beschikbare en 
niet te gecompliceerde software. De 
cursus bestaat uit acht theoretische 
lessen en drie workshops. Twee 
workshops vinden plaats op een 
zaterdagmiddag op een buitenlo-
katie en workshop nummer drie staat 
in het teken van de macro- en 
portretfotogra�e. In de workshops 
gebruik je je eigen apparatuur. 

De lessen zijn op donderdagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten 
bedragen 95,00 euro. Meer weten? 
Bel 0255 510652 Buurthuis De Brul-
boei, Kanaalstraat 166, IJmuiden.

Amsterdams Smartlappenkoor 
in Buurthuis De Brulboei

Santpoort - De pianist Alexander 
Chater speelt op vrijdag 14 oktober 
om 20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje het 
programma ‘Beethoven en zijn 
bewonderaars’. Uitgevoerd worden 
Beethoven (Pastorale), Schubert 
(Moments Musicaux) en Liszt (Conso-
lations en Hongaarse Rhapsodie). 

,,Beethoven is misschien wel de 
grootste vernieuwer in de muziek. 
Nog steeds klinken veel van zijn 
composities revolutionair. Het is dan 
ook onvermijdelijk dat Beethoven 
grote invloed heeft gehad op de 
componisten na hem. Bijvoorbeeld 
Schubert en Liszt. Drie heel verschil-

lende persoonlijkheden die veel 
gemeen hebben in hun muziek’’, 
aldus Alexander. Alexander Chater 
maakt zijn debuut in ‘t 
Mosterdzaadje. 

Eva Lohse en Lodewijk Crommelin
De Altvioliste Eva Lohse en pianist 
Lodewijk Crommelin zijn op zondag 
16 oktober om 15.00 uur te gast. Op 
het programma staat muziek van 
Dick Kattenburg, Julius Röntgen en 
Ludwig van Beethoven. Dick Katten-
burg (1919-1944) was een begaafde 
componist van Joodse afkomst. Zijn 
muziek is een aantal jaren geleden 
teruggevonden en uitgegeven. Van 

de eveneens Nederlandse componist 
Julius Röntgen hoor je in zijn sonate 
duidelijk de klanken van Brahms, 
Reger en Mahler. Ter afsluiting de 
vrolijke en energieke cellosonate in A 
van Beethoven, bewerkt voor altviool 
en piano. Violiste Eva Lohse speelt 
steeds meer altviool. Zij studeerde 
aan de conservatoria van Hamburg, 
Rome en Amsterdam, Lodewijk 
Crommelin in Den Haag en aan de 
Universiteit van Houston. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625, Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten gewenst.

Pianorecital en altviool-piano 
duo in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Zuid - Zaterdag 29 en 
zondag 30 oktober is de Ruïne voor 
dit seizoen voor het laatst geopend 
in 2022. De Ruïne gaat dan weer in 
haar winterslaap tot 1 maart 2023. 
Tenminste als de Historische Bewo-
ners en Vrijwilligers van de Ruïne 
bereid zijn het kasteel te verlaten. 
Maar dat ziet er niet naar uit dus Rob 
de Beheerder vraagt of jullie een 
handje kunnen komen helpen om de 
Vrijwilligers en de Bewoners te over-
tuigen dat zij zondagavond toch echt 
weg moeten gaan! Ook is het 

Halloween-Weekend. Verkleed je zo 
eng mogelijk en kom ze zaterdag zelf 
verjagen. Op zondag komt er hulp 
van de ORCS en ander gespuis.
Wil je zeker zijn dat je naar binnen 
mag reserveer je toegangskaartjes 
dan op ruinevanbrederode.nl. Mocht 
je je schmink nergens meer kunnen 
vinden, Harry staat er klaar voor. 
Beide dagen is de Ruïne geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur. Entree:  8 
euro, kinderen 4-11 jaar  6 euro. 
Ruïne van Brederode, Velserender-
laan 2, 2082LA Santpoort-Zuid. 

Slotweekend Ruïne van 
Brederode Halloween

Kom de bewoners en de vrijwilligers van de Ruïne zelf verjagen. 
Foto: Bosveld Fotogra�e

Santpoort - De herfst heeft nu duidelijk haar intrede gedaan en de padden-
stoelen schieten spreekwoordelijk uit de grond. Fotograaf Matthijs Kuiper 
maakte deze foto op landgoed Duin & Kruidberg. 

Als paddenstoelen uit de grond

Santpoort/Velserbroek - Op 27 
oktober start de Michacursus in 
Velserbroek en Santpoort. Micha is 
een profeet: hij staat voor rechtvaar-
digheid en duurzaamheid. Daar gaat 
deze cursus dan ook over. Er worden 
teksten gelezen, kijken video’s en 
spreken met elkaar over wat we 
kunnen doen voor een rechtvaardige 
en duurzame wereld. Een enkele keer 
zal er een spreker gevraagd worden 
voor onderwerpen die hiermee te 
maken hebben.

Deze cursus past bij de Dorpskerk in 
Santpoort en het Kruispunt in Velser-
broek: Zij zijn een groene kerk. 

Groene kerk staat voor rechtvaardig-
heid en duurzaamheid. Daar willen 
ze graag handen en voeten aan 
geven. Afwisselend zullen ds. Gilda 
Polderman en ds. Joke Zuidema de 
avond leiden. Ook voor mensen 
buiten de kerk kan deze cursus 
aanspreken. Dus je hoeft geen kerk-
bezoeker of christen te zijn om te 
komen! Graag wel opgeven van te 
voren. Er zijn geen kosten aan de 
cursus verbonden. Heb je interesse in 
deze cursus? Geef je dan op bij Gilda 
Polderman (gildapolderman@planet.
nl) of Joke Zuidema (j.zuidema@
protestantsekerk.nl). Graag vóór 23 
oktober aanstaande.

Nadenken over rechtvaardigheid 
en duurzaamheid in Michacursus

Driehuis - Op woensdag 19 en vrijdag 
21 oktober van 14.00 tot 15.00 uur 
wordt er een belevingstocht met de 
boswachter van het Pieter Vermeulen 
Museum georganiseerd. De tocht sluit 
aan bij de Beleefweek: ‘Beleef de 
magie van de herfst’ die in deze 
herfstvakantie wordt georganiseerd 
door het Nationaal Park Zuid 
Kennemerland.
De boswachter neemt de bezoekers 
mee door het Park Schoonenberg met 
spannende kronkelpaadjes langs 
bunkers, karakteristieke bomen, 
paddenstoelen en mooie plekjes. 
Onderweg worden alle zintuigen 
ingezet om de magie van de herfst te 
beleven met interessante weetjes van 
de boswachter en een aantal leuke 
verrassingsonderdelen. De wandeling 
is voor iedereen vanaf 6 jaar en is leuk 
voor jong en oud. De kosten zijn 3 
euro per persoon. Er is plek voor 15 
personen. 
Wie nog meer magie wilt beleven kan 
voor of na de wandeling de span-
nende tentoonstelling ‘Over Nachten’ 
over allerlei nachtdieren bezoeken in 
het Pieter Vermeulen Museum, voor 
iedereen vanaf 3 jaar. Reserveren voor 
zowel de wandeling als de tentoon-
stelling kan via de website www.
pietervermeulenmuseum.nl  onder de 
knop ‘tickets’. Verzamelen voor de 
wandeling is voor het gebouw van de 
het Pieter Vermeulen Museum. Alleen 
bij heel slecht weer zal de tocht gean-
nuleerd worden en anders is het 
handig een paraplu mee te nemen.

Belevingstocht met 
boswachter van PVM

HEEL VELSEN LEEST

Heerlijk samen wandelen in het bos. Een pootafdruk. Van welk dier zou dat 
zijn? Tja, dat weet papa eigenlijk ook niet zo goed. En daar biedt het 
nieuwste boek van Sarah Devos uitkomst. Een prachtig vormgegeven, prakti-
sche gids met de titel sporen en vondsten. Uitleg over die ene vogel of dat 
ene zaadje staan erin. Het boek is uitgegeven door Manteau, en geschikt 
voor iedereen die wel eens een boswandeling maakt met kinderen.
Graag deel ik nog een boek met jullie. Stel je voor je komt in een voor jou 
vreemd land terecht. Je spreekt de taal niet, je kunt nog niet naar school en 
teruggaan naar je eigen land is voorlopig geen optie. Hoe ontzettend �jn is 
het dan als er leesboeken zijn in jouw taal? Vorige week ontving ik van uitge-
verij de Vier Windstreken Kleine ijsbeer, een ijsbeer in de tropen. De tekst is 
geschreven in zowel Nederlands als Oekraïens. Het boek is geschreven door 
Hans de Beer en geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar om voor te lezen.

En als laatste wil ik jullie het boek ‘Kunnen Dinosauriërs ook paars zijn’? 
voorstellen.

Een heel mooi, rijk geïllustreerd boek waarin de vraag gesteld wordt, klopt 
het wel dat de Dino’s de kleur hadden die wij nu denken? Uitgegeven door 
davidsfonds en geschreven door Greer Stothers. Het is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar kijkboek. Voor kinderen vanaf 6 jaar om zelf te lezen. 
Het is nog heel even Kinderboekenweek. Koop je deze week voor 12.50 euro 
aan kinderboeken dan ontvang je daar het Kinderboekenweekgeschenk bij. 

Ik wens jullie veel leesplezier, Sjoerdtje Rasmussens 

Boswandelingen, Kleine IJsbeer 
in het Oekraïens en paarse Dino’s








