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Mogelijk veel banen op de tocht bij Tata Steel
Velsen - Tata Steel heeft het personeel laten weten dat het concern in heel Europa voor 170 miljoen euro gaat snijden in het personeelsbestand. Het zou in totaal
om mogelijk 2.500 banen gaan.
Hoeveel arbeidsplaatsen bij het
staalbedrijf Velsen zouden moeten verdwijnen, is vooralsnog onduidelijk.

Een volslagen verrassing was de
mededeling van de directie niet,
al eerder dit jaar werd een nieuwe transformatie aangekondigd.
De productie staat onder druk,
omdat er in Europa veel goedkoop staal op de markt wordt

gedumpt. Tata Steel produceert
kwalitatief hoogwaardig staal en
heeft last van deze goedkopere varianten. Bovendien gaat de
geplande CO2-heffing, die het
bedrijf vanaf 2021 moet betalen
voor de uitstoot van koolstofdioxide, de omzet van het bedrijf
fors beïnvloeden.
Tata Steel probeert door het snijden in de Europese personeelskosten het bedrijf financieel gezond te houden. Omdat de vestiging van Tata Steel in Velsen het
grootste onderdeel is van Tata
Steel in Europa, vreest de Centrale Ondernemingsraad (COR) het
ergste.

CNV Vakmensen heeft inmiddels verontrust gereageerd op
de voorgenomen ingreep van Tata Steel, maar wijst ook op het bestaande werkgelegenheidspact,
dat nog tot oktober 2021 loopt.
Bestuurder Peter Böeseken laat
weten dat men het staalbedrijf
daar zeker aan zal houden, maar
voegt eraan toe dat het nog wel
heel erg vroeg is om nu al conclusies te verbinden aan de berichtgeving.
,,Alleen het bedrag van 170 miljoen euro is bekend gemaakt. Het
aantal werknemers dat de baan
zou kunnen kwijtraken is nog niet

genoemd. Wel dat er 25 procent
personeelsreductie moet gelden
over heel Europa. Wat het precies moet worden voor Nederland horen wij als vakbonden formeel pas eind volgende maand.
Dus daar kan en ga ik nog helemaal niets over zeggen nu. Behalve dan dat we eventuele gevolgen geheel volgens dat gesloten
pact zullen behandelen.”
Wat Böeseken wel zorgen baart
is dat Tata Steel productie naar
lage lonenlanden wil brengen.
,,Dat doet geen recht aan de hoge kwaliteit die hier in IJmuiden
wordt geleverd.”

Een kijkje in de keuken van de industrie
Velsen - Op een groot aantal locaties werd deze week uitgebreid
aandacht besteed aan de historie
achter de talrijke industriële activiteiten die deze regio kenmerkt.
Zo kon een kijkje worden genomen bij Tata Steel in Velsen, konden in Beverwijk de geheimen
van de haven worden ontdekt en
gingen in Zaanstad de poorten
van koekjesfabriek Verkade open
voor het publiek.
Door de combinatie van muziek, dans en theater en informatie over de brede industriële activiteiten in deze regio anderzijds
was de Week van de Industriecultuur voor jong en oud een interessante en vermakelijke belevenis. Een radiotour bracht bezoekers terug naar het IJmuiden
van de jaren 30. Wandelend of
met behulp van de speciaal voor
deze gelegenheid aangerukte
groepsfietsen kon worden deelgenomen aan deze unieke theatervoorstelling in de open lucht,
waarin het draaide om een mysterieuze dame, die meereisde op

het zeeschip Calypso dat in 1935
door de politie in de Noordersluis
werd bezocht. Ze bleek te zijn verdwenen van het schip op het moment dat de politie haar wat vragen wilde stellen over haar man,
een diamantwerker uit Amsterdam. Een grote zoektocht volgde.
De bezoekers aan deze bijzondere voorstelling kregen zo een tour
voorgeschoteld langs een aantal historische plekken van industrieel IJmuiden. De toren van het
Zee- en Havenmuseum werd ter
gelegenheid van de Week van de
Industriecultuur door een groene schijnwerper kunstzinnig uitgelicht. Ook in het komende
weekeinde zijn er nog activiteiten. Zo wordt de theaterproductie WALD op het Forteiland nogmaals opgevoerd. Deze voorstelling is geïnspireerd door de vraag
wat naderende rampspoed met
een mens doet. Het is een performance waarbij de acteurs zelf
naar de achtergrond treden en
het publiek samen met de omgeving de hoofdrol laten spelen. Kijk
op www.industriecultuur.nl voor

www.tinholt.nl
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KERSTSHOPPEN VOOR BEDRIJVEN VANAF 6 MEDEWERKERS

gratis reservering. Ook is de tentoonstelling van Eric Coolen nog
de hele week te bezoeken in restaurant De Meerplaats. Het jaarlijks terugkerende evenement
wordt georganiseerd in samenwerking met de provincie NoordHolland en de gemeenten Velsen,
Beverwijk en Zaanstad. (tekst: Bos
Media Services/foto’s: Ton van
Steijn)
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COLOFON

Door Erik Baalbergen

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

Kinderen mogen mufﬁn komen maken

De Haarlemse Bakker
één jaar in IJmuiden
IJmuiden - De Haarlemse Bakker
viert feest. Het is deze maand een
jaar geleden dat de naam van het
bedrijf voor het eerst in IJmuiden
op de gevel prijkte. Nadat in 2017
bakkerij Leo Wijnker was overgenomen, werd de winkel aan de
Kennemerlaan 50 vorig jaar grondig gerenoveerd. Sindsdien ging
men verder onder de naam De
Haarlemse Bakker. Een maand later werd de winkel aan de Lange
Nieuwstraat 401 geopend.
Inmiddels kan De Haarlemse Bakker niet anders dan spreken van
een succes in IJmuiden: ,,Met de
overname van bakkerij Leo Wijnker werd een goede broodwinkel
overgenomen met een top team
van dames in de winkel. Die lijn
hebben we kunnen doortrekken
in de Lange Nieuwstraat. IJmuiden was wat onbekend terrein
voor ons, maar we zijn er inmiddels echt geland. De twee win-

kels zien er prachtig uit en er komen iedere week meer klanten.
We hebben ook veel geleerd, zowel van en over de IJmuidenaren als van de producten van Leo
Wijnker en de ervaring van de dames in de winkel. We zijn blij met
IJmuiden en daarom is de komende weken het thema in onze winkels: IJmuiden blij, wij blij.’’
Halloween
Op woensdag 30 oktober wordt
in de winkel aan de Lange Nieuwstraat 401 tussen 12.30 en 16.00
uur Halloween gevierd. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen (onder
begeleiding van een volwassene) langskomen om een spookje te maken; een heerlijke muffin met griezelige botercrème en
een spookachtig lekker schuimspookje erop. Aanmelden via nadeche@kidsencake.nl is gewenst,
want het aantal plaatsen is beperkt.

Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL
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IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor een sluwe IJmuidense strekdambewoner.
Al lange tijd wordt het strekdammetje tussen het kleine strand en
het kanaal bewoond door een of
meerdere vossen. In het zomerseizoen kijken de bewoners van
de strandhuisjes niet meer op van
deze rondscharrelende roodhaar.
Blijkbaar kan deze prachtige verschijning in die periode gemakkelijk aan voldoende voedsel komen. “Laaghangend fruit” zat bij
de mensen op en rond het strand.
Maar met het verdwijnen van de

Van links naar rechts: Jerry Notenboom (Rabobank IJmond), Petra Padmos (Rabobank IJmond), Fred Nessen (OKB) en Anton Bouman (OKB) (foto: Reinder Weidijk)

Samenwerking Stichting
Ondernemersklankbord
en Rabobank IJmond
Velsen - Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Rabobank
IJmond bundelen hun krachten met als doel ondernemers
in de regio te laten groeien. In
een convenant is afgesproken
dat accountmanagers van Rabobank IJmond ondernemers kunnen wijzen op het belang van een
klankbordtraject met een adviseur van het OKB. Hierin zal Rabobank IJmond als verbindende
partij optreden en ondernemers
met een deskundige van OKB in
contact brengen.
Jerry Notenboom, directievoorzitter van Rabobank IJmond:
,,Wij zijn ontzettend blij met de
samenwerking met OKB. Rabobank richt zich met haar missie
– Bankieren voor Nederland - op
het bijdragen aan welzijn en welvaart in Nederland. Hierbij stimuleren wij onze klanten om te bouwen aan een financieel gezonde
toekomst en helpen we ondernemers duurzaam te groeien en hun
ambities werkelijkheid te maken.
Met deze samenwerking kunnen
Rabobank IJmond en OKB elkaar
aanvullen en versterken. Zo kunnen wij in gezamenlijkheid beter
inspelen op de behoeften van ondernemers.’’
,,Stichting Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk met

meer dan 300 adviseurs en één
van de grootste, onafhankelijke
non-profitorganisaties die zich
belangeloos voor ondernemers
inzetten. In de bijna 40 jaar hebben zij al meer dan 80.000 ondernemers effectief geholpen met
bedrijfsadvies. Ondernemers in
het midden- en kleinbedrijf kunnen met elke ondernemingsvraag bij Stichting Ondernemersklankbord terecht en worden
door een OKB-adviseur persoonlijk begeleid in een klankbordtraject. Afhankelijk van de vraagstelling wordt er keuze gemaakt in
een beschikbare adviseur, dit op
basis van deskundigheid en ervaring. Hij/zij zal vervolgens met
betrokkenen een traject afstemmen’’, aldus Anton Bouman, voorzitter OKB Regio Haarlem. Zie
ook:
www.ondernemersklankbord.nl/over-okb.
De Rabobank onderneemt diverse initiatieven om groei en toekomstbestendigheid van het
MKB te stimuleren. De website rabobank.nl/groei is daar één van.
Op deze site vinden ondernemers
veel inspiratie, kennis en handige
checklists en tools. Daarnaast organiseert Rabobank IJmond diverse kennis- en netwerkevents
voor deze doelgroep.

strandhuisjes eind september
is ook deze voedselvoorziening
verdwenen. Nu moet de vos vaker tevoorschijn komen vanuit
de rotsblokken van de strekdam
om zijn of haar buikje te vullen.
Sportvissers, die graag een hengeltje uitwerpen onderaan de
strekdam vormen daarbij ongetwijfeld een welkome aanvulling.
Nee, niet de vissers zelfs natuurlijk, maar wel hun spullen en dan
vooral hun provisorische tent die
onbeheerd naast de auto op de

parkeerplaats staat; Reintje weet
precies waar de lekkere hapjes
zijn te halen! Maar ook bij andere
strandbezoekers probeert Reintje
aan voedsel te komen. Hierdoor is
hij absoluut niet bang voor mensen.
De vos lijkt heel tam, en is ook
heel nieuwsgierig. Met zijn fraaie
uiterlijk en harige vacht heeft
hij een hoge aaibaarheidsfactor.
Maar wees gewaarschuwd, het is
en blijft een wild dier! Hondenuitlaters moeten hun honden maar
goed in de gaten houden.
En fotografen: weest op uw hoede; voor je het weet heb je een
afdruk van de snuit van een heel
nieuwsgierige vos op je lens!

Vattenfall presenteert zich aan offshore
supply chain in Noordzeekanaalgebied
Regio - Op een informele ledenbijeenkomst van Amsterdam
IJmuiden Offshore Ports (AYOP)
en NWEA heeft Vattenfall zich
donderdag 26 september als potentiële toekomstige partner
voor de Nederlandse windsector, de regio en de regionale bedrijven gepresenteerd. Vattenfall gaf toelichting op de set-up,
planning en timing van het Windpark Hollandse Kust Zuid III en IV.
De bijna honderd aanwezige leden hebben inzicht gekregen in
welke mogelijke uitvragen voor
producten en diensten komen en
welke kansen dit met zich meebrengt.

land. ,,Veel bedrijven zullen profiteren van de komst van Vattenfall in de regio. De windparken in
Nederland zijn de grootste van
Nederland, en dat zal internationaal spin-off geven. Samen met
de uitstekende exportpositie die
we hier hebben, zal de windenergie op de Noordzee aanmerkelijk
toenemen Dit betekent ook kansen voor de regio voor opleiding
en werkgelegenheid en de lokale
supply chain.”
Samenwerking met regionale
leveranciers
Keld Bennetsen, projectdirecteur
Vattenfall Hollandse Kust Zuid
lichtte toe hoe de aankomende
projectfase van Hollandse Kust
Zuid eruit ziet. ,,De subsidieloze windparken in Nederland zijn
voor ons grote projecten. Nederland is voor Vattenfall daarmee
een van de key markets. Om dit
te realiseren, hebben we elkaar
nodig. Daarom zoeken we de samenwerking met leveranciers en
onderwijsinstellingen.”
De bouw van de windparken Hollandse Kust I en II zal naar verwachting medio 2022 starten.
Vattenfall zal samen gaan werken met partijen die onderhoudsschepen en services kunnen leveren.

Werkgelegenheid
Na een welkomstwoord door
Ron Davio, voorzitter AYOP, heette de burgemeester van gemeente Velsen, Frank Dales, Vattenfall welkom in de regio. ,,We hebben als regio de ambitie om de
windhoofdstad van Europa te
worden. Alles wat daarvoor nodig is, is aanwezig: wind, opleidingsinstituten en voorzieningen.” Dales benadrukte de toegevoegde waarde voor de regio op
het gebied van werkgelegenheid.
,,Technische opleidingen zijn nog
te onbekend. Gemeente Velsen
doet er alles aan om dat te veranderen. Zo werken we nauw samen met Techport.”
Erik Hiensch, director of O&M Offshore Vattenfall, informeerde de
Goed voor BV Nederland
aanwezigen over hoe de O&M
Hans Timmers, voorzitter NWEA (Operation&Maintenance) set-up
(Nederlandse WindEnergie As- van het project eruit ziet, en welsociatie), vertelde wat de door ke opportunity’s er zijn. InformaVattenfall gewonnen tender ei- tie waar de leden van AYOP en
genlijk betekent voor BV Neder- NWEA individueel en in samen-

werking met elkaar hun voordeel
mee kunnen doen.
Dales reikte aan Bennetsen en
Hiensch de AYOP Essential Guide uit: een presentatie van de
vereniging Amsterdam IJmuiden
Offshore Ports en de bedrijfsactiviteiten van de meer dan 75 AYOP-leden.
Vattenfall winnaar tender
Eerder deze zomer werd bekend
dat de vergunning voor de aanleg van Windpark Hollandse Kust
Zuid III en IV in de Noordzee aan
Vattenfall is toegekend. Vattenfall, ook winnaar van de tender
voor kavels I en II van Hollande
Kust Zuid, zet hiermee één van de
grootste windenergieparken ter
wereld neer. Het park is het vierde van vijf windenergieprojecten
op de Noordzee die in 2023 operationeel moeten zijn.
Over Amsterdam IJmuiden Offshore Ports
Amsterdam IJmuiden Offshore
Ports (AYOP) is een vereniging
van bedrijven en overheden in de
regio Noordzeekanaalgebied die
zich richten op de offshorewinning van olie, gas en windenergie. AYOP promoot de regio nationaal en internationaal als dé regio voor windenergie. Daarnaast
ondersteunt AYOP haar leden bij
het vinden van innovatieve business cases en kansen in de offshoresector.
AYOP stimuleert met onder andere ledenbijeenkomsten samenwerking en kennisuitwisseling
tussen de leden.
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Koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang & Vriendschap geeft openingsconcert van de serie Oude Kerkconcerten in Spaarndam,
16.00 uur. Entree 10 euro. Reserveren: www.vriendenoudekerk.
nl.

26 OKTOBER

Week van de Industriecultuur
zie 24 oktober.

▲

Schoolkorbaltoernooi 2019 in
Sporthal Zeewijk van 9.00 tot
13.15 uur.
15.30 uur kosten €1,50 bovenop
de entreeprijs.

24 OKTOBER

Dutch Eagles in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. (foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open van
11.00 -16.00 uur. Toegang: 4 euro.

Repair Café Velserbroek van 14.30
tot 16.30 uur in Wijkcentrum de
Week van de Industriecultuur tot Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227.
en met 27 oktober met diverse activiteiten ook in IJmuiden en om- De Bricks Challenge van 15.00 tot
streken. Programma: zie www.in- 16.30 in Bibliotheek IJmuiden, ga
dustriecultuur.nl. (foto: Just Jura) aan de gang met Lego.

Band De Neven van Ed in Herberg
Café IJmond in Velsen Noord,
21.00 uur. Entree 5 euro. Info:
www.denevenvaned.nl. (foto: Jan
Doetjes, Foto Kiekie)
Bolder Bazar in De Bolder aan
de Bloemstraat 124 in IJmuiden,
11.00-17.30 uur. (foto: aangele- 27 OKTOBER
Week van de Industriecultuur
verd)
zie 24 oktober.
Museumhuis Beeckestijn open van
11.00 -16.00 uur. Toegang: 4 euro.
Zee- en Havenmuseum is open
van 13.00 tot 17.00 uur. Expo’s:
Museumschatten/Wederopbouw
Velsen/ZO BLAUW/4 speurtochten/escapespel. Bovendien Motorendraaidag.

Trio Bartolussi brengt veelzijdige
wereldmuziek in ’t Mosterdzaadje, 20.00 uur. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk, www.mosterdzaadje.nl. (foto:
Lezing Greet Cudovan over Fe- aangeleverd)
stung IJmuiden bij Historisch Genootschap Midden-Kennemerland (Noorderwijkweg 2a Beverwijk, achter Museum Kennemerland), 20.00 uur. Tevens presentatie boekje met ervaringen ouderen betreffende Festung IJmuiden. (foto: aangeleverd)

IVN-excursie: mindful wandelen
door de duinen start 08.00 uur bij
duiningang Bleek en Berg (Bergweg 60, Bloemendaal). Aanmelden en meer informatie via www.
np-zuidkennemerland.nl of 0235411123. (foto: aangeleverd)

Lezing in De Kapel in Bloemendaal, Potgieterweg 4 met als thema ‘Schrijven – vroeger en nu’,
DKV speelt laatste wedstrijd op 10.30 uur.
Schoonenberg om 15.30 uur. De
korfbalvereniging gaat verhui- Museumhuis Beeckestijn open
zen naar sportpark Zeewijk. (foto: van 11.00 -16.00 uur. Toegang: 4
euro.
aangeleverd)

Tentoonstelling ‘De Magische Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar
van 13.00 tot 17.00 uur in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis.
Poppenkastvoorstelling
Nacht van de nacht: diverse for- ‘Niels en de kriebelbeestjes’ voor
Winnares én finalisten van Am- ten hebben een programma. Zo de kleintjes: 14.00 gratis na betasterdams Kleinkunst Festival 2019 is eer een rondleiding in Fort be- ling entree museum.
in clubsetting in Stadsschouw- noorden Spaarndam, Redoute &
Magic of Georgia – Oost-Europe- burg Velsen, 20.30 uur. (foto: aan- Linie 2, Velserbroek, 20.00-22.00 Zee- en Havenmuseum is open
se Riverdance in Stadsschouw- geleverd)
van 13.00 tot 17.00 uur. Expo’s:
uur. Info: www.forten.nl.
burg Velsen, 20.15 uur. (foto: aanMuseumschatten/Wederopbouw
geleverd)
Velsen/ZO BLAUW/4 speurtochten/escapespel.
Bingo en loterij-avond in speeltuin De Veilige Haven om 20.00
uur. Info en vervoer: 06-28900999
of 0255-518077.

Halloweenparade in Haarlemse
binnenstad start 20.30 uur op de
Grote Markt, richting Patronaat,
waar aansluitend een Halloweenfeest plaatsvindt tot 04.00 uur.
Kaarten 15 euro te verkrijgen via
www.haarlemhalloween.nl. (foto:
Pixabay)
Concert Dana Winner in Kennemer Theater Beverwijk. Kaarten
via www.kennemertheater.nl of
0251-221453. (foto: Han Ernest)

Boekstart voor de allerkleinsten in
Bibliotheek IJmuiden, 10.00-10.45
uur.
Tentoonstelling ‘De Magische Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar
van 13.00 tot 17.00 uur in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Workshop knutselen 13.30 –

Documentairemaker Sander van
Weert komt met zijn indrukwek28 OKTOBER
kende en confronterende docuWandelen in een rustig tempo mentaire ‘An Ocean Story’ naar
van 10.00 tot 10.45 uur. Start #BRAKIJmuiden, 20.00 uur.
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.

Bijzondere afsluiting expositie
Wonderland in de Kasteeltuin
van Slot Assumburg in Heemskerk van 19.00 tot 21.00 uur. (foto: Paul Beentjes)

Haarlemsche Tooneel Club speelt
Moord in de Aerdenhoutse society damesclub (try-out) in het
Kraaktheater, Nic Beetslaan 5 in
Voorstelling ‘Vogel’ in Kennemer Driehuis. Kaarten reserveren via
Theater Beverwijk, 20.15 uur. Thijs kraaktheater@gmail.com.
Ook
Prein (Heiloo) schreef dit stuk te zien 2 (20.15) en 3 november
speciaal voor Bram van der Vlugt. (14.30) in het Haarlemmerhout
Kaarten via www.kennemerthea- Theater, Van Oldenbarneveltlaan
ter.nl of 0251-221453. (foto: Dirk 17 in Haarlem. (foto: Christa WarHardy)
merdam)

Koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek van 10.30 tot 12.00
Stichting Gezond Natuur Wan- uur.
delen. Start om 09.45 uur bij
buurtcentrum De Spil, Frans
Halsstraat 29 IJmuiden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via contact@gezondnatuurwandelen.nl.

29 OKTOBER

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Hoogovensmuseum op de
Wenckebachstraat 1 in VelsenNoord is geopend van 10.00 tot
16.00 uur. Zie ook www.hoogovensmuseum.nl.

Halloween op de Ruïne van Brederode. Tot 12 jaar van 18.30 tot
20.00 uur, 12+ van 20.45 tot 22.15
uur. Zie ook: www.ruinevanbrederode.nl. (foto: aangeleverd)

De Opstappers, wandelgroep
voor mensen met een haperend
brein start 10.30 bij sport-café Nol (Sporthal Zeewijk). Info:
c.willemse@zorgbalans.nl of 0652516734.
Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro
per keer. Meer informatie: 0255- Filmavond IJmuiden wat vertel je
me nou in de Brulboei, 20.00 uur.
510652.
Kaarten a 3 euro aan de zaal. Voor
Spreekuur Sociaal Wijkteams in de pauze wordt de film ‘Mosselen’
Rode Kruis Ziekenhuis Bever- gedraaid. (foto: aangeleverd)
wijk, voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van
14.30 tot 16.30 uur onder de
trap in de hal van het ziekenhuis.

30 OKTOBER

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-522330.
Hoogovensmuseum op de
Wenckebachstraat 1 in VelsenNoord is geopend van 10.00 tot
16.00 uur. Zie ook www.hoogDe populaire en met de Gouden
ovensmuseum.nl.
Stuiver 2017 bekroonde tv-seZee- en Havenmuseum is open rie ‘Burgklas’ nu met eigen muvan 13.00 tot 17.00 uur. Expo’s: sical in het Kennemer Theater in
Museumschatten/Wederopbouw Beverwijk, 19.30 uur. Kaarten via
Velsen/ZO BLAUW/4 speurtoch- www.kennemertheater.nl. (foto:
artwork)
ten/escapespel.

Plu

De Pools-Franse pianiste Lidia Książkiewicz speelt Chopin in
’t Mosterdzaadje, 15.00 uur. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk, www.mosterdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Halloweenfeest bij De Haarlemse Bakker in de winkel aan
de Lange Nieuwstraat 401 tussen 12.30 en 16.00 uur. Kinderen vanaf 3 jaar mogen muffin
komen maken. Aanmelden via
nadeche@kidsencake.nl is gewenst, want het aantal plaatsen is beperkt. (illustratie aangeleverd)

25 OKTOBER

Week van de Industriecultuur zie
24 oktober.

Informatieavond over spataderen bij Centrum Oosterwal op
de Binnenweg 209 in Heemstede, 20.00 uur. Aanmelden en info
023-2058111.

Postzegelavond Postzegel Vereniging Santpoort in het Terras, 31 OKTOBER
Dinkgeverlaan 17, Santpoort- Hoogovensmuseum op de
Noord vanaf 19.00 uur. Informa- Wenckebachstraat 1 in VelsenNoord is geopend van 10.00 tot
tie: 023-5382274.
16.00 uur. Zie ook www.hoogovensmuseum.nl.

Zee- en Havenmuseum is extra
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expo’s: Museumschatten/Wederopbouw Velsen/ZO BLAUW/4 speurtochten/escapespel.

Spelletjesavond bij Fullspeed in
het clubhuis aan de Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid vanaf 19.30
uur. Info: 06-40059191.

15.30 uur kosten €1,50 bovenop
de entreeprijs.

WWW.50P

Plus-W

Hehobros On Tour in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.30
uur. Succesvolle online comedyserie nu ook in het theater. Kaarten via www.kennemertheater.nl.
(foto: Casper Koster)

WWW.50PLUSW

Advies fietsreparaties in De
Spil, 14.00-16.00 uur. Voor
meer informatie: Ad Otten, 0611883720 of otten@welzijnvelsen.nl.
Optreden Andrew and the Wolfman in Brasserie Blauw in de Velserhof, 15.00 uur. Entree gratis.
(foto: aangeleverd)

Tentoonstelling ‘De Magische Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar
van 13.00 tot 17.00 uur in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Workshop knutselen 13.30 –

Plus-Wijzer
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Schutters staan klaar voor de briefing (foto: aangeleverd)

WWW.50PLUSWIJZER.NL
Groots
opgezet handboogschiettoernooi
Velsen-Zuid - Zondag organiseerde de handboogschutterij
VZOS Santpoort-Noord hun derde 3D wedstrijd. De eerste 2 keer
vond deze plaats op het Sportpark Groeneveen zelf om hun eigen clubgebouw heen, o.a. gebruik makend van de atletiek
baan van Suomi. Dit keer vond de
wedstrijd plaats bij ActionPlanet
in Spaarnwoude.
Het parkoers was zeker ook geschikt voor de beginnende schutters, hetgeen niet onbelang-

rijk is. Iedereen was erg enthousiast over de nieuwe locatie en
voor herhaling vatbaar, ondanks
dat dit terrein best wel drassig en
glibberig was!
Ook VZOS-leden deden mee aan
hun eigen wedstrijd, die onder
de bezielende leiding stond van
Lisette Reker en een enthousiast
team van vrijwilligers.
Ernie Breuer en Edwina Kroder wonnen de 2e prijs, Richard
Schenk werd 4e en Monique Kuipers eindigde op de 7e plaats in

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WW.50PLUSWIJZER.NL

de Historische Boogklasse.
Cor Storm 16e, en Gerard van der
Waard 26e in de Longbow klasse. Mike Vrijman werd 4e in de Recurve klasse, en in de Compoundklasse werd Barry van Mourik 8e
en Mario Boeseken 13e. Tot slot
werd Ron Vester 9e en Jurgen
Oostermeijer 15e in de Bowhunter recurve klasse. Tristan Kroder
werd 1e in de Longbow Jeugd
klasse, en natuurlijk kreeg aspirantje Rowan Kroder ook een
mooie aanmoedigingsprijs!

Toneelstuk Haarlemsche Toneel Club

Driehuis/Genk - Een beetje beduusd liet hij de loftuitingen over
zich heen komen tijdens de prijsuitreiking van het BMC-kampioenschap, zaterdag 12 oktober
op het circuit van Genk. Karter
Bart de Wit werd gelauwerd voor
zijn vijfde plaats in zijn eerste seizoen in de sterk bezette Rotax
Max Junioren-klasse. De veertienjarige snelheidsduivel uit Driehuis bewees daarmee dat hij in
korte tijd heel veel geleerd heeft.
Hij kart pas drie jaar.
Inmiddels de weg naar boven gevonden, gaat Bart hoogstwaarschijnlijk ook komend seizoen
uitkomen in de Junioren-klasse.
,,Dat ligt een beetje aan zijn groeistuipen”, zei vader Walter. ,,Als hij
snel verder groeit, gaan we overstappen naar de Senioren.” Hoe
dan ook, Barts doel is helder: ,,Ik
wil bekers winnen”, zei hij beslist.
,,We blijven in de winter doortrainen.” En dan wacht hem op-

MAAK
JOUW

Driehuis - Moord in de AerdenMA
K
houtse society damesclub
is A
een
komische thriller waarinJ O
hetU puW
bliek zich heerlijk kan laten meeslepen in situaties die soms ver

Max Challenge. Die wordt op 1 en
2 november verreden op het circuit van Genk. Bart kan ook in dat
kampioenschap vijfde worden.
,,En daar ga ik voor!”
Op de foto Bart de Wit met teambaas Pierre Redeker. (foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl)

oe t bri gers

vormen een toneelgroep en willen graag optreden voor publiek.
Auteursrechten betalen vinden IJmuiden - Bridgeclub U.T.D. noze echter zonde van het geld en dig bridgeliefhebbers uit om op
daarom besluiten de dames zelf dinsdagavond in De Dwarsligger
een toneelstuk te schrijven. In de- te komen spelen. Bridgen is een
ze thriller moet een moord ge- gezellige denksport, vindt het bepleegd worden. Natuurlijk moet stuur van de club. ,,Anders dan bij
daar eerst de nodige research andere kaartspellen is score niet
voor gedaan worden waarin de afhankelijk van de mooie kaarten
dames soms wel heel erg ver die je toevallig in handen krijgt,
gaan. Fred Rosenhart bewerk- maar van creativiteit binnen de
te deze hilarische thriller speci- regels, die op het spel van toeaal voor de Haarlemsche Tooneel passing zijn.’’
VAN JE HUIS
Club. Rosenhart liet daarbij de Deze regels en trainingsmateriDROOMHUIS!
kern van het verhaal intact maar aal zijn de club op CD verkrijgplaatst het toneelstuk in de hui- baar. Natuurlijk kan men daarna
dige tijd, wat een bijzonder en gezellig meespelen. De club kent
twee speellijnen voor bridgers
spannend effect oplevert.
Moord in de Aerdenhoutse Society Damesclub van Pat Cook is Zaterdag 2 november (20.15 uur) en
zondag 3 november (14.30 uur)
te zien in het Haarlemmerhout
Theater, Van Oldenbarneveltlaan
17 in Haarlem. Kaarten zijn te re- Velsen-Zuid - Op zaterdag 2 noserveren via: www.haarlemsche- vember is er weer kienen bij S.V.
tooneelclub.nl. Zaterdag 26 ok- Full Speed. Er zijn drie rondes
weg maar soms ook heel herken- tober (try-out) om 20.15 uur in kien, waarvan één ‘blind’. Ook is er
Vbaar
A Nzullen
JE H
U IDit
S door Pat Cook het Kraaktheater, Nic Beetslaan een loterij met leuke prijzen. De
zijn.
MAAK
V A voor
N J het
E H
U I S zijn
J O€U
W
kosten
kienen
7,50
speelt 5 in Driehuis. Kaarten reserveren
Dgeschreven
R O O M H Utoneelstuk
IS!
zich af rondom een Aerdenhout- via kraaktheater@gmail.com. (fose society damesclub. De dames to: Christa Warmerdam)

4 X PER
JAAR IN
ONZE
KRANTEN!

nieuw een druk seizoen. Bart gaat
het NK, het EK, het BMC-kampioenschap en de BNL rijden. ,,Veel
wedstrijden. Dat is best zwaar,
maar wel heel leuk.”
Eerst wacht sowieso nog zijn laatste wedstrijd van het seizoen: de
laatste ronde van de Dutch Rotax

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Moord in de WWW.50PLUSWIJZER.NL
Aerdenhoutse
so iet a es l b

AAK VAN JE HUIS
OUW DROOMHUIS!

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

van verschillende sterkte en ervaring. De A-lijn voor de sterkste en
de B-lijn voor de wat minder ervaren spelers. Bij de 75-jarige U.T.D.
kan men op dinsdagavond 6 ronden spelen (19.30 -22.45 uur) in
het centraal gelegen buurthuis
De Dwarsligger aan de Planetenweg. De contributie bedraagt 50
euro per jaar en de consumpties WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
zijn niet duur. Alle bridgers, ervaren en beginnend, zijn van harte
welkom, men kan twee keer gratis meedoen .
Aanmelden bij 0255-520344 (Ria
Gerrits) of 06-24973470 (Nico
Santpoort - Op maandag 28 okPrins).
tober is er weer een postzegelavond van de Postzegel Vereniging Santpoort met een leuke
veiling. De kavels kan men voor
de veiling bekijken.
De avond zal worden gehouden
voor 3 rondes en de loten voor de in het Terras, Dinkgeverlaan 17,
loterij kosten € 0,50 per lot.
Santpoort-Noord en iedereen is
Het clubgebouw is open van- welkom. Om 19.00 uur is de zaal
af 19.30uur. Het kienen start om open. eer weten over de Postze20.00 uur. Het adres is: Tolsdui- gel Vereniging Santpoort, bel dan
D
R O O6,MVelsen-Zuid.
HUIS!
nerlaan
023-5382274 na 18.00 uur.

Postzegelavond

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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Awardwinnaar wordt gekozen op 26 november
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aarli se o binatie e stri
anege enne ergaar e
Santpoort - Zondag konden de
ruiters van manege Kennemergaarde deelnemen aan de jaarlijkse combinatiewedstrijd. Het is
dan de bedoeling om een team
te vormen met een volwassenen een jeugdruiter én alle deelnemers moesten zowel een dressuur- als een vaardigheidsproef
rijden, waarbij de gezamenlijke
prestatie telt.
Tijdens de dressuurproef laten
paard en ruiter in stap, draf en galop zien in hoeverre zij de oefeningen beheersen die op dat niveau worden gevraagd. Bij de
vaardigheidsproef ligt de nadruk
op balans, behendigheid en sa-

menwerking met het paard. Sommige oefeningen moet je dan
ook in de verlichte zit uitvoeren.
In de verlichte zit kom je iets uit
het zadel en gaan je handen met
de teugels verder naar voren, je
moet in deze houding in balans
kunnen blijven zonder de teugels
als steun te gebruiken. Tijdens de
proef moet je over balkjes draven,
tussen poortjes door rijden, slalommen om pionnen en over hindernissen springen.
Aan het eind van de dag werden
alle punten van de teams bij elkaar opgeteld en werd in de bomvolle foyer de uitslag bekend gemaakt: de eerste prijs werd ge-

o

Regio - De jury van de IJmond
Werkt! Award 2019, bestaande
uit Marieke van Dijk (wethouder
gemeente Heemskerk en tevens
bestuurslid van IJmond Werkt!),
Ton van der Scheer (voorzitter
OV IJmond) en Marjan Steenbergen (eigenaar van Budget Broodjes Beverwijk en winnaar van de
IJmond Werkt! Award 2018) nomineerde drie ondernemingen die
hun nek hebben uitgestoken om
mee te dingen naar de IJmond
Werkt! Award 2019.

wonnen door het team van Martine Roomer op Destiny en Robin
van Meekel op Beauty met maar
liefst 823 punten, tweede werd
het team van Evelyn Beintema
op Fifty en Dominiec Emmelot
op Zamora met 816+ punten en
de derde prijs ging naar het team
van Anja Vogel op Flair en Zara
Theeuwes op Until Then met 816
punten.

De genomineerden zijn CMF Services, Mc Donald’s Beverwijk en
Patina Dakdenkers. Alle drie hebben een structurele basis gecreeerd voor mensen die via IJmond
Werkt! aan werk worden geholpen, varierend van statushouders
tot mensen met een arbeidsbeperking.
De jury is onder de indruk van de
passie waarmee deze ondernemers sociaal ondernemen, hoe
ze dat ook van anderen verwachten en hoe ze dat daadwerkelijk
om hebben gezet in een positieve werksituatie voor iedereen binnen hun ondernemingen.

Op de foto: Zara Theeuwes en Anja Vogel met Flair, Robin van Meekel en Martine Roomer met Beauty en Evelyn Beintema en Dominiec Emmelot met Fifty. (foto: Mariska Blokdijk)

De IJmond Werkt! Award wordt
uitgereikt aan het bedrijf uit de
regio dat zich het meest inzet
voor mensen die om wat voor reden dan ook steun nodig hebben
om in hun werk goed te functio-

Rosanna en Marjan (beiden rechts) van Budget Broodjes vieren het winnen van de IJmond Werkt! Award in 2018 (foto: aangeleverd)
neren. De jury heeft bij haar keuze
op verschillende aspecten gelet
zoals bewust betrokken ondernemerschap, creativiteit in ondernemerschap, het geloof in het kunnen van de medewerkers en voorbeeldfunctie voor de branche.
De genomineerde bedrijven
hebben laten weten zich vereerd te voelen met de nominatie. Het is nu aan de aanwezigen
van IJmond Onderneemt, dé ondernemersbijeenkomst van de
regio op 26 november in A9 Studio’s in Uitgeest, om aan de hand
van getoonde bedrijfsfilms de uit-

eindelijke winnaar van de IJmond
Werkt! Award te kiezen.
IJmond Onderneemt
Tijdens het ondernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt worden in totaal drie Awards uitgereikt.
Naast de IJmond Werkt! Award,
worden ook de IJmond Duurzaam
Award en de IJmond Onderneemt
Award uitgereikt. Meer informatie
is te vinden op www.ijmondonderneemt.nl.
Op deze website kunnen ondernemers zich ook aanmelden voor
de uitreiking.
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An Ocean Story 30 oktober
bij #BRAKIJmuiden

Gedenkavond Westerveld
op vrijdag 1 november
Velsen - Op vrijdag 1 november dankbaar het weer te mogen ororganiseert Begraafplaats & Cre- ganiseren”.
matorium Westerveld (Duin en
Kruidbergerweg 2-6, Driehuis) een Voor wie steek jij een kaarsje op?
gedenkavond. Van 18.30 tot 20.00 Op zaterdag 2 november zendt
uur biedt Westerveld de gelegen- KRO-NCRV het tv-programma
heid om gezamenlijk te herdenken ‘Voor wie steek jij een kaarsje op’
en in het verlichte park een kaars- uit, waarin nabestaanden mooie
je op te steken. Ook is er een sfeer- verhalen vertellen over hun diervolle wandelroute met daarlangs baren. Tijdens de gedenkavond
troostrijke gedichten en wordt op worden hiervoor opnamen geverschillende plaatsen live muziek maakt.
verzorgd. Iedereen is welkom.
Westerveld
Gezamenlijk herdenken
Westerveld - een Rijksmonument
,,We organiseren onze gedenk- - is een van de oudste particulieavond nu een aantal jaar en het re begraafplaatsen van ons land
begint echt een traditie te wor- (1888) én het eerste crematorium
den”, vertelt Carla Bosua, direc- van Nederland (1913). Het prachteur van Begraafplaats & Crema- tige gedenkpark ligt in een duintorium Westerveld. ,,We merken gebied heeft een haast on-Nederdat steeds meer mensen jaar- landse uitstraling. Begraafplaats
lijks terugkomen en weer andere & Crematorium Westerveld is een
mensen meenemen. De saamho- gedenkpark met een indrukwekrigheid, maar ook de muziek, ge- kende historie en monumentadichten en het kaarslicht zorgen le uitstraling, maar ook met de
voor een bijzondere sfeer. Het meest moderne dienstverlening
betekent veel voor mensen, de die alert inspeelt op alle wensen.
avond biedt troost, en wij zijn erg (foto: aangeleverd)

Voor telefoonreparaties en accessoires:

ZepIT heeft nu ook winkel
aan de Kennemerlaan
IJmuiden - Aan de Kennemerlaan 28 is vorige week de nieuwe winkel ZepIT geopend. Een
winkel waar iedereen terecht kan
voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte telefoon of voor
de reparatie van een defect toestel. Ook alle denkbare accessoires voor mobiele telefoons zijn er
verkrijgbaar.

IJmuiden - Documentairemaker
Sander van Weert komt 30 oktober met zijn indrukwekkende
en confronterende documentaire An Ocean Story naar #BRAK.
An Ocean Story draait momenteel in de Nederlandse bioscopen en gaat over vervuiling, overbevissing en klimaatverandering;
kortom de leefbaarheid van onze
oceanen.
Op 30 oktober biedt #BRAK een
unieke gelegenheid om de documentaire te bekijken en met de
documentairemaker zelf in gesprek te gaan. In samenwerking
met Noppes Kringloopwinkel
verandert het wikkelhouse deze avond in een gezellig filmhuis,
waarbij popcorn natuurlijk niet
kan ontbreken.

Tata Steel opent informatieloket in Wijk aan Zee
Regio - Tata Steel opent op vrijdag 29 november een loket in de
Zwaanstraat in Wijk aan Zee waar
mensen welkom zijn met vragen
over het bedrijf en meer informatie kunnen krijgen over de omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030.

kunnen omwonenden hun vragen bespreken met aanwezige
experts.

Keurslager Jack Morlang
viert eenjarig bestaan
IJmuiden - Morgen is het precies een jaar geleden dat Keurslager Jack Morlang de deuren
van zijn slagerij aan de Cepheusstraat 31 opende. Dat een slagerij
op deze plek in de maanden ervoor node gemist werd, blijkt wel
uit de vele positieve reacties die
Morlang en zijn team sindsdien
mochten ontvangen. Vanaf de
opening was het er steeds druk
en de vooraf gestelde doelen zijn
ruimschoots behaald. De slagerswinkel doet dus goede zaken en
grijpt het eenjarig bestaan nu

Ook zal het loket informatie verstrekken over de Roadmap 2030
en alle projecten die daaronder
vallen. Er komt een ideeënbus te
staan, bezoekers kunnen inforHet informatieloket gaat ‘Tata matie krijgen over de duurzaamSteel in de Buurt’ heten en heeft heidsplannen en er kan via VRals doel de bereikbaarheid te ver- brillen een kijkje worden genobeteren en communicatie met de men in de fabrieken.
omgeving te intensiveren. Er is
een microscoop waarmee eerste De openingstijden van het loket
analyses van stofmonsters kun- zullen later bekendgemaakt wor- Regio - Overal in de regio zijn
buurtsportcoaches aan het werk.
nen worden gedaan. Daarnaast den.
Het zijn professionals die de bewoners in een wijk verbinden en
sport en bewegen versterken.
Voortaan zal jaarlijks de ‘Buurtsportcoach van het jaar’ worden
gekozen, het betreft een stimuleringsprijs die bedoeld is voor een
buurtsportcoach die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega’s.
Een buurtsportcoach kan aangemeld worden door bijvoorbeeld
een collega, leidinggevende of
samenwerkingspartner. Via de
website www. wijbuurtsportcoaches.nl kan iedereen een buurtsportcoach nomineren door een

aan om de openingsactie van vorig jaar te herhalen. Dit betekent
dat klanten vanaf morgen een
week lang opnieuw kunnen profiteren van een sensationele actie. Tot en met zaterdag 2 november is een tasje verkrijgbaar met
daarin een liter verse erwtensoep,
een heerlijke grillworst, vier hamburgers en een bakje vleessalade.
Stuk voor stuk topproducten met
de vertrouwde kwaliteit van de
Keurslager. Voor dit alles tezamen
betaalt de klant slechts 9,98 euro!
(foto: Bos Media Services)

Wie wordt de buurtsportcoach van het jaar?
vragenlijst in te vullen. Het bestuur van Wij Buurtsportcoaches
maakt een short-list die wordt
voorgelegd aan een landelijke jury, bestaande uit prominenten uit
het werkveld van sport en bewegen. Deze jury kiest drie kandidaten die kans maken op de prijs
‘Buurtsportcoach van het jaar’ en
de uiteindelijke winnaar krijgt alle eer, inclusief een mooi aandenken en een geldprijs van 1500 euro. Deze prijs is bedoeld om te investeren in persoonlijke ontwikkeling en/of opleiding, mits het
ten goede komt aan het werk als
buurtsportcoach. Het nomineren
van een buurtsportcoach kan tot
29 oktober.

Wereldmuziek en Chopin
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Tango’s, oude en
nieuwe jazz, Italiaanse filmmuziek: Trio Bartolussi brengt op
vrijdag 25 oktober om 20.00 uur
veelzijdige wereldmuziek in ‘t
Mosterdzaadje. De musici hebben hun ervaring met compositie, theatermuziek, jazz en dans
samengebracht en bewegen in
een hecht samenspel tussen melancholie en levenslust. Uitvoerenden zijn: Renate Jörg - zang
en accordeon (foto onder), Bam
Commijs – piano en Daniel van
Huffelen –contrabas.

te bieden, wil ik mijn doel bereiken’’, legt Zwetsloot uit. Hij heeft
een mooie collectie mobiele telefoons in voorraad en levert die tegen concurrerende prijzen. Hetzelfde geldt voor opladers, hoesjes, autohoudertjes en andere accessoires. Ook tablets en de daarbij behorende benodigdheden
zijn verkrijgbaar, daarnaast worden ook gebruikte telefoons inEen mooie, strak vormgegeven gekocht. Zep Zwetsloot is gedien overzichtelijke winkelruimte, plomeerd ICT’er en volgde in de
dat is wat eigenaar Zep Zwetsloot Britse stad Manchester een spevoor ogen had. De jonge onder- ciale cursus voor het maken van
nemer voerde al vijf jaar lang te- websites. Ook voor die dienst
lefoonreparaties uit vanuit huis, kunnen klanten bij hem terecht.
maar heeft nu een winkelpand, ,,Van eenvoudig ontwerp tot een
waar hij zijn klanten goed kan zeer uitgebreid systeem. Ik werk
ontvangen en in alle rust kan in- naar budget. Alles wat de klant
formeren over de mogelijkhe- wil, is mogelijk.’’ Zie ook: www.zeOoit begonnen zij met liedjes uit
den. ,,Door service en kwaliteit pit.nl. (foto: aangeleverd)
oude Italiaanse films, inmiddels
aangevuld met tango’s van Piazzolla, bossa nova’s van Ivan Lins,
eigen composities en populaire
oude en nieuwe Italiaanse liedjes
waaronder die van Paolo Conte.
Het trio is opgericht in 2012 vanuit de wens om als improviserenIJmuiden - In het artikel over al- De geplande kerstmarkt vindt de musici repertoire te verzamele komende activiteiten in Brasse- niet plaats op donderdag 22 de- len dat direct aanspreekt en, gerie Blauw in de Velserhof is vorige cember, zoals stond vermeld, worteld in een lange traditie, toch
wee een storende fout gesloten. maar op zondag 22 december.
fris en vernieuwend is.

Kerstmarkt brasserie Blauw
op zondag 22 december

Meer informatie en tickets via
brakijmuiden.nl.
Sander Van Weert, filmmaker,
Nanne van Hoytema, mariene bioloog en Thomas van Thiel, oprichter van By the Ocean We Unite, gaan in deze inspirerende,
maar confronterende documentaire naar de World Ocean Summit 2018 in Mexico. Zij spraken
met politieke wereldleiders, klimaat- en oceaan wetenschappers
en topmensen uit het bedrijfsleven. Ook bezochten zij lokale initiatieven en helden die zich inzetten voor het voortbestaan van de
mangroven, stranden en koralen.
Wie neemt de verantwoordelijkheid? Duik 30 oktober mee in de
blauwe wereld op zoek naar uitdagingen, oplossingen en hoop!

Lidia Książkiewicz
De Pools-Franse pianiste Lidia
Książkiewicz is weer in Nederland.
Op zondag 27 oktober om 15.00
uur verzorgt zij in ‘t Mosterdzaadje een pianorecital geheel in het
teken van Chopin, waarvan de
muziek diep in haar hart is genesteld. Eerder al wist zij het publiek
met haar gevoelig spel diep te raken. Uitgevoerd worden Nocturnes, Ballades, Etudes, een Mazurka en een Polonaise.
Aan de muren van ‘t Mosterdzaadje hangen de schilderijen
van haar moeder de Poolse Violetta Ksiazkiewicz. Voor beiden
een heel bijzondere gelegenheid
in kunst verenigd te zijn.
Lidia Ksiazkiewicz (foto boven) is
als pianiste verbonden aan het
Conservatorium in Straatsburg.
Tevens is zij titulair organiste van
de kathedraal van Laon in Frankrijk. Zij werd in 1977 in Poznan
geboren en behaalde haar einddiploma’s piano en orgel aan de
conservatoria van Bydgoszcz en
Poznan.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord, 023-5378625.
Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten is wenselijk. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Zie ook: www.mosterdzaadje.nl. (foto’s: aangeleverd)

IJmuiden wat vertel je me nou

e ge elligste fil a on
van IJmuiden viert haar
40-jarig jubileum
IJmuiden - De gezelligste filmavond van IJmuiden viert haar
40-jarig jubileum. Wat ooit in de
Brulboei begon als een stageopdracht en nog steeds maandelijks (de laatste donderdag van
de maand) een activiteit is om
naar uit te kijken. Donderdag 31
oktober om 20.00 uur wordt de
film ‘Mosselen’ vertoond. De zaal
gaat om 19.30 uur open. De film
is echt een pareltje ‘uit de oude
doos’. In de pauze is het mosselen eten geblazen! Voor degenen

die geen mosselen lusten, zijn er
andere zilte versnaperingen. Na
de pauze en de gebruikelijke loterij toont men een film met veel
verrassingen, met onder andere beelden van de geschiedenis
van de Brulboei en oud Thalianieuws.
De organisatoren: ,,Wellicht komt
u oude bekenden tegen die op
het filmdoek zullen verschijnen!
Het belooft een heerlijke, nostalgische filmavond te worden.’’ (foto: aangeleverd)
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SWV krabbelt uit
finan ieel al

Velsen - Stichting Welzijn Velsen (SWV) geeft dit jaar naar verwachting 97.000 euro meer uit
dan aanvankelijk was begroot. De
overschrijding van de begroting
wordt veroorzaakt door noodzakelijke eenmalige investeringen ten behoeve van ICT, advieswerk en de inzet van een interim
controller die niet tijdig te vinden was voor een dienstverband.
Het tekort kan uit eigen middelen
worden gedekt.

70 jaar pure liefde
IJmuiden - Een bijzonder huwelijksjubileum werd op donderdag 17 oktober gevierd. De heer
en mevrouw De Vries, woonachtig in het W.F. Visserhuis, waren
op die dag precies zeventig jaar
getrouwd en kregen daarom bezoek van burgemeester Frank
Dales. Het komt maar weinig voor
dat echtparen de platina huwelijksband kunnen vieren.

Enkele minuten voordat de burgemeester in het woonzorgcentrum arriveert, kijkt de heer Jan
de Vries (94) zijn vrouw Hilly (89)
aan, pakt haar bij de hand en
zegt, zichtbaar geëmotioneerd
tegen de overige aanwezigen:
,,Ik kan niet zonder mijn vrouw.’’
De eerste ontmoeting herinnert
hij zich nog als de dag van gisteren. ,,Ik was één van de eerste Nederlandse militairen die naar Indië werden gestuurd’’, begint hij
zijn verhaal. ,,Ik correspondeerde
met een ander meisje, en toen ik
in 1948 terug kwam naar Nederland, ben ik haar gaan opzoeken.
Maar zij kwam uit een streng gereformeerd gezin en ik was niet
gelovig. Het idee dat hun dochter met een niet-christelijke jongen om zou gaan, vonden ze
maar niets.’’ Zijn huidige echtgenote Hilly ontmoette hij echter
al tijdens datzelfde bezoek, want

zij was op dat moment ook in de
woning aanwezig. ,,De moeder
van mijn correspondentievriendin zei dat zij misschien wel iets
voor mij was. En ik was meteen
verliefd, ze had zo’n leuk koppie!’’
De heer De Vries werkte geruime
tijd als medewerker van het arbeidsbureau in Leeuwarden. Hij
hielp er mensen aan een nieuwe
baan en kreeg uiteindelijk zelf de
kans om te worden overgeplaatst
naar de vestiging in Haarlem. Dat
bood het echtpaar de mogelijkheid om zich te vestigen in IJmuiden, waar de heer De Vries tot aan
de oorlog met zijn ouders had gewoond.
,,Mijn vader kwam oorspronkelijk
uit Bolsward en mijn moeder uit
IJmuiden, legt hij uit. ,,We woonden hier in IJmuiden, maar in de
oorlog kwamen de Duitsers hier.
Ik heb samen met mijn broer nog
met Duitse soldaten gevochten.
Later zijn we naar Friesland gegaan.’’ Het echtpaar kreeg drie
kinderen, achtereenvolgens een
dochter en twee zoons. De familie breidde zich verder uit, er kwamen vijf kleinkinderen en inmiddels zijn er zeven achterkleinkinderen, van wie de jongste nu
twee jaar oud is. Het achtste achterkleinkind is op komst. (tekst/
foto: Bos Media Services)

In 2016 kwam SWV in financiële
problemen, de gemeenteraad besloot daarop om incidenteel aanvullende subsidies toe te kennen.
Ook werd door bureau PWC onderzoek gedaan naar de oorzaak
van de financiële problemen. Vervolgens zijn met de gemeente afspraken gemaakt over de te ne-

ietsster ge on na
botsing et
et b s
Driehuis - Een fietsster is maandagmiddag gewond geraakt bij
een ongeval in Driehuis. Rond
een uur botste de vrouw met
haar elektrische fiets tegen een
R-Net bus van Connexxion op
de Duin- en Kruidbergerweg ter
hoogte van crematorium Westerveld.

elsenaren lo en
ier aagse in an e

En natuurlijk eindigde de wandeltocht bij de Via Gladiolo met de
traditionele gladiolen bij de eindstreep. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - In de boxruimte onder een flat aan De Noostraat in
IJmuiden is maandag aan het begin van de avond brand uitgebroken. De brandweer schaalde op
naar ‘middelbrand’ waarop meerdere brandweervoertuigen werden gealarmeerd. Ook de politie
en de Koninklijke Marechaussee
spoedden zich naar het incident.

brandhaard te lokaliseren in een
kelderbox.
Brandweermensen
hebben het vuur geblust. Daarop kon worden afgeschaald en
was assistentie van andere brandweervoertuigen niet meer nodig.
Het pand stond wel vol rook. Met
een overdrukventilator heeft de
brandweer de rook en schadelijke stoffen naar buiten geblazen.
Na controle is het voorval overgeDe brandweer van post Velsen dragen aan de politie. (foto: Mizwas snel ter plaatse en wist de zle Media)

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd waarna ze met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd voor verdere behandeling. Het traumateam is uiteindelijk niet ter plaatse geweest.

Velsen - Op zaterdag 26 oktober
vindt in Sporthal Zeewijk van 9.00
tot 13.15 uur het schoolkorfbaltoernooi voor de gemeente Velsen plaats. Dit jaar doen er 9 basisscholen mee met in totaal 16
teams. Zij strijden om het kampioenschap 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.
Iedereen is tussen 9.00 en 13.15
uur van harte welkom om te komen kijken en de schoolteams
aan te moedigen! De finales worden om 12.45 en 13.00 uur gespeeld.
De link naar het wedstrijdprogramma staat op de website van
DKV:
www.dkv-ijmuiden.nl/schoolkorfbal/.

Door het ongeval is de overweg
en de busbaan voorlopig afgesloten. De VOA gaat onderzoek
Meerdere hulpdiensten, waar- doen waardoor bussen van lijn
onder een traumateam, werden 385 voorlopig moeten omrijden.
gealarmeerd om hulp te bieden. (foto: Michel van Bergen)

Velserbroek - Vrijdag 25 oktober
is er weer een Repair Café in Velserbroek. Een Repair Café is een
gratis toegankelijke bijeenkomst
die draait om (samen) repareren.
Er is gereedschap en materiaal
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren aan kleding,
meubels, elektrische apparaten,
fietsen, speelgoed etc. Ook zijn

temperatuur van 26 tot 28 graden en met het bergachtige landschap is 20 kilometer al een pittig
tochtje, hoor’’, vertelt deelnemer
Kees Groeneveld. In een groep
van tien deelnemers liepen de
Velsenaren van vorige week donderdag tot en met zondag mee in
de stoet. Eén van hen woont zelf
in het gebied en had de anderen
uitgenodigd om ook naar Spanje
te komen.

Brand in boxruimte
on er at e oostraat
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Velsen/Marbella - Niet alleen in
Nijmegen wordt jaarlijks vier dagen achtereen gewandeld, ook
in het Spaanse Marbella is het inmiddels een traditie aan het worden om een vierdaagse te organiseren. Aan het grootste wandelevenement van Spanje werd
dit jaar ook door een groep Velsenaren deelgenomen. Inwoners
van onder meer Driehuis en Santpoort reisden vorige week af naar
Marbella om daar vier dagen lang
twintig kilometer per dag te lopen. In Spanje kunnen de deelnemers kiezen uit afstanden van 10,
20 en 30 kilometer. ,,Maar bij een

men maatregelen en de visiebepaling door SWV. De voortgang
daarvan wordt door de gemeente gevolgd en het college berichtte vorige week aan de gemeenteraad wat nu de stand van zaken
is. Als het tekort eind dit jaar inderdaad uitkomt op de prognose
van 97.000 euro, resteert nog een
algemene reserve van 261.000
euro. Door SWV is aangegeven
dat men een reserve van 500.000
euro wil aanhouden als weerstandsvermogen, men komt met
een plan om dit de komende jaren op te bouwen. Voor het komende jaar is een sluitende begroting ingediend, de gemeente gaat deze begroting in de komende weken beoordelen en op
basis daarvan bepalen of de verwachte financiële positie van
SWV in 2020 voldoende stabiel is.

elserbroe
deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen.
Van 14.30 tot 16.30 uur in Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek.
Er staat een fooienpot voor de
onkosten die gemaakt worden.
Koffie en thee staan klaar.

o

IJmuiden - Een computerspel
kwam letterlijk tot leven afgelopen maandag in sporthal Zeewijk. Het populaire spel Fortnite werd omgetoverd tot Sportnite en de deelnemende kinderen
vermaakten zich opperbest.

ters el

zelfs zo veel belangstelling dat
drie dagen na de start van de inschrijvingen al werd besloten om
een extra ronde te gaan spelen.
Niet drie, maar vier sessies van
het spel Sportnite werden daarom maandag gespeeld. Hiervoor werd een bedrijf ingeschaHet was nog even spannend voor keld dat deze activiteit aanbiedt
de buurtsportcoaches of Fortni- op locatie. De sporthal stond die
te ook bij de IJmuidense jeugd dag vol met opblaasbare objecnog altijd populair is, maar die ten, waarachter de kinderen zich
vrees bleek onterecht. Er was konden verschuilen. Overal in
de hal waren plastic wapens verstopt, evenals de bijbehorende
munitie. Die bestond uit kleine
pijltjes, gemaakt van schuim met
een rubberen uiteinde. Wie door
zo’n pijltje geraakt werd, moest
het speelveld verlaten, tot er uiteindelijk één rondewinnaar overbleef. Uit de speakers klonk dezelfde muziek als tijdens het spelen van het echte spel te horen is
en een aantal kinderen kwam opdagen in kleding die ook door de
karakters in het computerspel
bier pakket. De prijzen zijn op te
wordt gedragen of hadden mashalen bij: Joke van Baekel, Kerkkers op die horen bij het spel. Al
weg 46, Santpoort Noord.
met al een wervelende, sportieDe hoofdprijs viel op lotnummer
ve activiteit waaraan door onge551 (wit), op de foto de gelukkiveer tweehonderd kinderen werd
ge prijswinnaar. (foto: Joke van
deelgenomen. (tekst + foto: Bos
Baekel)
Media Services)

Loterij Pinkenweekend
Santpoort - Zaterdag 12 oktober
is het pinkenweekend in Santpoort gehouden. Twee prijzen
van de loterij zijn nog niet opgehaald, te weten: lotnummer 521
(roze) een Smoothie Maker en en
lotnummer 547 (roze) een Naald-

e en
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Kunst en creativiteit verkleint grens
tussen leven en dood

Lezing in Zee- en Havenmuseum

De Schoonheid van de Lange Nieuw
IJmuiden - In samenwerking met
het ABC Architectuurcentrum
Haarlem organiseert het IJmuider Zee- en Havenmuseum op
zondagmiddag 3 november een
themamiddag over ‘Dudok in Velsen’ en ‘De Schoonheid van de
Lange Nieuw’. Deze middag sluit
aan bij de tentoonstelling ‘Wederopbouw Velsen’, nu te zien in
het museum. Dudok expert Pieter Rings en stedenbouwkundige
van de gemeente Velsen, Jacques

Warmerdam, geven beiden een
lezing. Pieter Rings zal ingaan
op de bijzondere kwaliteiten van
de plannen van architect Dudok
voor de wederopbouw van Velsen. Jacques Warmerdam zal specifiek de plannen van Dudok met
de Lange Nieuwstraat toelichten.
Ook gaat hij in op hoe de Lange
Nieuwstraat in de loop der tijd is
veranderd en wat de huidige ambities zijn. Na de lezingen is er gelegenheid om met elkaar van ge-

dachten te wisselen over deze
onderwerpen.
Aanvang 15.00 uur. Einde 16.30
uur.
De toegang is gratis na betaling
entree van het museum (MK geldig). Reserveren via de website wordt aanbevolen want vol is
vol. Het museum is geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Zie ook: www.zeehavenmuseum.
nl. (foto: aangeleverd)

Kinderboekenweek uitbundig
gevierd op de Toermalijn
Driehuis - De Kinderboekenweek
wordt elk jaar in oktober gehouden. Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in het
hele land allerlei activiteiten rond
het kinderboek. Op grote schaal
haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en culturele
centra hierop in. Het jaarlijks wisselende thema van de Kinderboekenweek dient als leidraad bij de
organisatie van de vele activiteiten.
Ook op basschool De Toermalijn
in Driehuis is er afgelopen weken
weer hard gewerkt rondom het
Kinderboekenweekthema ‘Reis
mee’.
Voor de opening op woensdag 2
oktober hadden alle groepen een
prachtig voertuig geknutseld en
na het zingen van het Kinderboekenweek lied ‘Reis mee’ ging iedere groep aan de slag rondom dit
thema.
In de onderbouw werden verschillende boeken behandeld zoals: de Gele Ballon, de Paraplu,
André het astronautje en Wouter
kabouter die op reis ging. In hogere groepen werd er uiteraard

meer uitgewerkt d.m.v. geschreven tekst, en ook die werden ondersteund door prachtige werkstukken in de vorm van labbooks
van alles wat met reizen te maken
heeft. Ook hebben de groepen
een bezoek gehad van een echte schrijfster! Tijdens dat bezoek
hebben de leerlingen o.a. geleerd
hoe je tot een verhaal komt.
Voor woensdagavond 16 oktober
kregen alle kinderen een “boar-

dingpass” als toegangsbewijs om
samen met hun (groot)ouders op
school te komen. Bij binnenkomst
werd de boardingpass gecheckt
en werden de reizigers al zingend
ontvangen door het team (foto).
Het was een geslaagd project en
ze verheugen zich natuurlijk al
weer op volgend jaar, maar nu
eerst genieten van een welverdiende herfstvakantie! (foto: aangeleverd)

Haarlem - Troupin, wie kent het
bedrijf uit 1898 niet? Een steenhouwerij, al 5 generaties in Haarlem en sinds 3 jaar in de Waarderpolder, nu ook bekend als kunstlocatie.
Hoe zit dat? Guy Troupin legt uit:
,,Al 5 generaties zijn wij als bedrijf bezig met emoties en steen.
Emoties bij gedenken, emoties in
de vorm van verrijking van je leefomgeving. Al jaren werk ik samen
met kunstenaars, om kunst te creeren of om een kunstwerk te ondersteunen d.m.v. bijvoorbeeld
een mooie natuurstenen sokkel.
Met de verhuizing van ons bedrijf
uit de oude binnenstad naar de
Waarderpolder, wilde ik het nieuwe pad zoals door mij als 5e generatie steenhouwers ingeslagen,
meer uitwerken. Trendsetters in
gedenken noemen wij ons, gedenken in de breedste zin van het
woord en zo ook dus in materialen en mogelijkheden.”
Samen met Dominiek Steinmeijer
(beeldend vormgever) en Jannie
van der Wel (keramist) heeft Troupin het Haarlems Kunst Atelier
opgericht. Deze bevindt zich op
de vide boven de werkplaats van
de steenhouwerij. Guy: ,,Wij bieden hier het gehele jaar cursussen
en workshops aan op het gebied
van keramiek, glas en zilversmeden. In zowel het atelier als in de
werkplaats bevinden zich profes-

sionele machines, denk aan een
lasermachine, diverse glas- en keramiekovens, zandstralers, etc.
Hierdoor beschikken wij over onbegrensde mogelijkheden tot het
bewerken en verwerken van allerlei materialen en combinaties
daarvan.’’
Hij vervolgt: ,,Tijdens de Kunstlijn Haarlem op 2 en 3 november
nemen wij u mee door het gehele pand, van galerie tot atelier
waar kunst tentoongesteld staat
van negen geselecteerde kunstenaars, waaronder Dominiek Steinmeijer, gespecialiseerd in abstracte titanium sieraden en gefused
glas, en Jannie van der Wel, gespecialiseerd in architectonische

Samenwerken, communicatie
en ondernemen
Velsen-Zuid - Maandagavond
11 november organiseert Rabobank IJmond een netwerkbijeenkomst voor ondernemers in het
Rabobank IJmond Stadion met
als gastspreker Nederlands beste voetbalscheidsrechter en succesvol ondernemer Björn Kuipers.
Jerry Notenboom, directievoorzitter van Rabobank IJmond:
,,Ondernemers laten groeien is
één van de belangrijkste pijlers
van de Rabobank. Op verschillende manieren proberen wij als lokale bank hieraan bij te dragen.
Zo zoeken wij de samenwerking
op met partijen die ons kunnen

versterken (bijvoorbeeld Ondernemersklankbord, OV IJmond,
NV IJmond) en daarnaast organiseren wij diverse kennis- en netwerkbijeenkomsten voor ondernemers in de IJmond. Op deze manier proberen wij enerzijds
kennis te delen en anderzijds ondernemers met elkaar te verbinden. Het netwerkevent voor ondernemers met Björn Kuipers is
hier een mooi voorbeeld.’’
Björn Kuipers – Samenwerken,
communicatie en ondernemen
Voetbalscheidsrechter Björn Kuipers is Nederlands beste scheidsrechter. Björn is tevens één van de

twee Nederlandse scheidsrechters in de Europese Elite Group.
Naast zijn werkzaamheden voor
de KNVB is hij eigenaar van twee
Jumbo supermarkten en is hij in
het verleden eigenaar geweest
van andere supermarkten. Björn
vertelt vol passie zijn persoonlijke
verhaal over samenwerken, communicatie en ondernemen. Björn
maakte zijn debuut als scheidsrechter in het betaald voetbal tijdens de wedstrijd Telstar-FC Eindhoven in 2002 en zal 11 november op dezelfde locatie de aanwezigen meenemen in zijn bijzondere verhaal.
Programma:
19.00 uur Ontvangst en welkom
19.30 uur Welkomstwoord door
Jerry Notenboom, directievoorzitter
19.45 uur Björn Kuipers – Samenwerken, communicatie en ondernemen
21.00 uur Netwerkborrel
Locatie: Rabobank IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 123,
Velsen-Zuid.
Voor dit event is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, hiervoor
geldt op is op. Aanmelden voor
het netwerkevent met Björn Kuipers kan via www.rabobank.nl/
ijmond. (foto: Reinder Weidijk)

Geslaagde Kick-off van het project
‘Van Grijs naar Groen’

De leerlingen van het Tender College kwamen tijdens de brainstorm-bijeenkomst met allerlei
leuke creatieve ideeën om hun
school te vergroenen: o.a. een
mospad dat vanaf de grond doorloopt over de gevel naar het dak
en het aanleggen van een wateropvangsysteem met een regenwater- vijver. Schooldirecteur Ron
Pluimert, Emma van der Steen als
Projectleider, Ineke van Steen-

Haarlems Kunst Atelier, A. Hofmanweg 28 (Waarderpolder)
Haarlem, 2 en 3 november geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
www.haarlemskunstatelier.nl.
(foto: aangeleverd)

Netwerkbijeenkomst Rabobank IJmond

Op het Tender College

IJmuiden - Vorige week werd
op het Tender College de Kickoff van het project ‘Van Grijs
naar Groen’ gehouden. Het Tender college is pilot school binnen
het project ‘Van Grijs naar Groen’
van het Pieter Vermeulen museum/Brak in samenwerking met
de Universiteit Leiden. Komende maanden gaan zij de vergroeningsmogelijkheden verder onderzoeken en doorvoeren met
o.a. de leraren en leerlingen van
de school en de bij het project betrokken partners.

objecten van keramiek. Bijzonder feitje is dat de cursisten van
het Haarlems Kunst Atelier ook de
gelegenheid krijgen om een eigen werkstuk te tonen tijdens de
Kunstlijn. Wie weet welk pareltje
daartussen “ontdekt” wordt. Kortom, deze locatie kunt u niet overslaan! Wij heten u van harte welkom met een kopje koffie of thee
welke u wordt aangeboden door
Bobplaza.’’

Avontuurlijke theaterserie
met intieme setting

sel namens het Hoogheemraadschap Rijnland dat ook bij het
project betrokken is en wethouder Floor Bal benadrukten dat het
project Van Grijs naar Groen bedoeld is om met elkaar IJmuiden
groener te maken.

van de universiteit Leiden gaan
onderzoeken wat de voordelen
zijn voor biodiversiteit, temperatuur en waterberging met behulp
van ‘citizen science’. Uiteindelijk
zal er een toolkit worden samengesteld met handvatten voor andere scholen die aan de slag wilNa het vergroenen van de school len met het vergroenen van hun
kunnen de leerlingen met hulp leefomgeving. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - De Stadsschouwburg Velsen gaat haar theatergebouw optimaler én multifunctioneler gebruiken. Er
wordt een serie voorstellingen
gebracht die niet voor de grote
theaterzaal gemaakt zijn, maar
juist voor een kleinere en intiemere theatersetting.
Met de titel ‘vanWARMERDAM’
voor deze reeks wordt de belangrijke Velsense theaterpionier Peter
van Warmerdam geëerd, die van
de jaren 60 tot 80 toneelmeester
was van de Velsense schouwburg
en niets liever wilde dan een theatergebouw op onverwachte en
niet-alledaagse manieren gebrui-

ken. In de serie zijn avontuurlijke,
actuele en heel diverse voorstellingen geprogrammeerd, sommige in een cafésetting in de thea-

terfoyer, andere als toneel-op-toneel, waarbij het publiek dus óók
op het toneel plaats neemt.
Voor het startschot op vrijdag 25
oktober om 20.30 uur werd gekozen voor het finalistenprogramma (plús de winnaar) van het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF,
zie foto). In de knusse theaterfoyer (in clubsetting) zullen de
nieuwste komische talenten zich
presenteren.
In deze reeks verder onder meer
een Nieuwjaarsbal voor senioren (4 januari), een halfje Purper
(8 maart), een magisch mimespel
(29 maart) en reizigersverhalen
van Joshua Aaron & Friends (17
mei). (foto: aangeleverd)
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Incontinentie- of stomaproblemen.
Vaak kunt u er iets aan doen!
Ongewild verlies van urine/ontlasting en het hebben van een stoma
kan van grote invloed zijn op uw leven. Dan is het fijn te weten dat
ViVa! Zorggroep over een gespecialiseerd verpleegkundige beschikt
waar u een beroep op kunt doen.

K

arin Schumacher is gespecialiseerd verpleegkundige continentie-, stomazorg. Ze bezoekt
mensen thuis en ze houdt continentiespreekuur in Het Kruispunt, multidisciplinair centrum voor bekkenproblematiek, in Heemskerk. ‘Incontinentie
of problemen met een stoma kunnen
veel invloed hebben op iemands
sociale leven’, vertelt Karin. ‘Het maakt
mensen onzeker en kan ertoe leiden
dat zij de deur niet meer uit durven.
Vaak is er iets aan die problemen te
doen. Bijvoorbeeld door het aanleren
van darmspoelen, andere materialen
in te zetten of mensen door te verwijzen naar andere disciplines zoals een
bekkenfysiotherapeut. De ontwikkelingen staan niet stil, dus het kan best zijn
dat er nu een oplossing is die er een
paar jaar eerder nog niet was. Mensen
denken ook vaak dat incontinentie bij
de leeftijd hoort en dat er niets meer
aan te doen valt. Maar soms is er een
duidelijke oorzaak aan te wijzen. Incontinentie kan bijvoorbeeld door het ge-

bruik van bepaalde medicijnen komen.
Door met de arts te overleggen en de
medicatie aan te passen kunnen de
problemen een stuk verbeteren.’
Mogelijkheden
‘Vanuit het ziekenhuis kan de specialist
mensen met ontlastingsincontinentie
of obstipatieklachten naar mij doorverwijzen om hen te begeleiden bij darmspoelen. Darmspoelen moet worden
aangeleerd. Het vraagt om een goede
handfunctie, maar ook om doorzettingsvermogen en geduld. Dit maakt
het niet voor iedereen geschikt, maar
mensen bij wie dit wel past kunnen
het als een enorme bevrijding ervaren.
Mensen met een stoma kunnen vanwege lekkages of huidproblemen door
de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis of door de wijkverpleegkundige naar mij worden doorverwezen.

Karin Schumacher

Samen kijken we dan wat de
beste oplossing zou kunnen
zijn. Als iemand last heeft
van een stomazakje dat de
hele dag ritselt, dan ga ik op
zoek naar ander stomamateriaal. Soms helpt het al om

ViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

Wil jij je ook inzetten voor mensen met een zorgvraag? Ga naar werkenbij.vivazorggroep.nl,
mail naar solliciteren@vivazorggroep.nl of bel 088 – 995 80 00.

Oud-Velsenaar schrijft
roman over zijn jeugd

‘Florian is niet voorbij’

Spaarndamse schrijft
boek over verlies zoontje

Velsen - Vorige week verscheen
de nieuwe roman ‘De Jongens’
van auteur Geert van der Kolk. De
in 1954 geboren auteur woont en
werkt al jaren in de Verenigde Staten, maar bracht zijn jeugd door
in Velsen. Inmiddels heeft hij een
hele reeks boeken op zijn naam
staan, die stuk voor stuk lovende
kritieken kregen.

verhaal dat zich afspeelt op zee
of in een ver, exotisch land, maar
in een voor ons zeer herkenbare
omgeving. Een fragment uit het
boek: ,,Mijn naam is Jan Mendel,
kind van Kennemerland, een rasechte kaninefaat, geboren onderaan de dijk van het Noordzeekanaal, in de schaduw van
de Hoogovens, en opgegroeid
met de zeewind in mijn kuif en
Geert van der Kolk studeerde ge- in mijn neus het pure aroma van
schiedenis en deed doctoraalon- algen, stookolie en de visafslag.”
derzoek in Moskou en Oost-Ber- De auteur verhaalt op speelse
lijn. Hij werkte enige tijd als free- wijze over de belevenissen van
lance journalist in Polen en ver- een jongeman, wiens gedachten
trok in 1981 naar de Verenigde vooral veel bij meisjes zijn: ,,Het
Staten, waar hij onder meer cor- was liefde op het eerste gezicht.
respondent van dagblad Het Pa- Daar geloof ik eigenlijk helemaal
rool werd. Voor het maken van re- niet in, maar dit was dus de uitportages reisde hij onder meer zondering die de regel bevestignaar Mexico en El Salvador. In de. Het kwam niet doordat Lenie
eerdere publicaties verhaalde zo ontzettend mooi was. Dat was
hij veelal over verre oorden, ter ze wel, maar als je een beetje acvoorbereiding maakte hij vaak tief in het leven staat kom je elke
lange reizen om zich een goed dag wel een mooi meisje tegen.”
beeld van de omgeving te kun- (ISBN 978 94 6297 158 5) (foto:
nen vormen. Zo trok hij voor zijn aangeleverd)
roman ‘De oogst is voorbij’ (2016)
een half jaar door Oost-Afrika en
maakte hij voor zijn roman ‘De
witte reiger’ (2017) een maandenlange tocht door de Indonesische provincie Papoea. Voor zijn
nieuwe roman ‘De Jongens’ hoefde hij niet te reizen. Hierin verhaalt Van der Kolk over het avontuur van jong zijn, de ontdekkingen, de hartstocht en de humor.
Zelf noemt hij het een boek met
open armen. De inspiratie voor
het verhaal haalde hij uit zijn eigen jeugdherinneringen.
Wat dacht en deed een puberjongen uit een Noord-Hollandse kustplaats pakweg een halve eeuw geleden? Geert van der
Kolk beschrijft het op zijn eigen,
fascinerende wijze. Nu eens geen

te praten en te ontdekken
dat je niet de enige bent.
Ik kan een luisterend oor
bieden of doorverwijzen
naar andere hulpverleners.
Zo is er vaak meer mogelijk
dan men denkt.’

In voorstelling ‘Gold’

Dutch Eagles gaan de
‘echte’ Eagles voorbij
Velsen - Al jaren behoort de Nederlandse band Dutch Eagles
tot de eredivisie van de popmuziek in Nederland. Met hun perfecte vertolking van het hitrepertoire van de wereldberoemde Eagles vergaarden de heren inmiddels zelfs internationale roem.
Haar faam verzilvert de band tijdens jaarlijkse tournees langs de
grote theaterzalen, waaronder
Stadsschouwburg Velsen op zaterdag 26 oktober. Op de tour van
dit jaar plakten de Dutch eagles
het etiket ‘gold’. Waarmee gelinkt
wordt naar de gouden Eagles-

hits die op onovertroffen wijze
worden vertolkt maar waarmee
óók de muziek uit de gouden jaren zeventig, de glorietijd van de
countryrock en westcoastpop, in
de schijnwerpers wordt gezet.
Resultaat: een avond ijzersterke meerstemmige popzang en
weergaloze gitaarsolo’s in popconcert van wereldklasse. Volgens muziekjournalist Leo Blokhuis gaan de Dutch Eagles live
zelfs de echte Eagles voorbij!

Regio - Wat als je enkele jaren
na de geboorte van twee gezonde kinderen ineens een tweeling
krijgt? Wat als blijkt dat een van
de twee het Syndroom van Down
heeft? Wat als hij plotseling erg
ziek wordt? Wat als hij overlijdt?
Wat als je plotseling een uitvaart
moet regelen? Wat als je opeens
een rouwende moeder bent?
Het overkwam Mirjam Louwenvan Bekkum (35). In FLORIAN is
niet voorbij schrijft ze over het
jaar 2018, waarin ze haar zoontje
Florian in de armen mag sluiten,
maar ook weer los moet laten.
n FLORIAN is niet voorbij is Mirjam Louwen- van Bekkum openhartig over haar verdriet en
schuldgevoelens, over de lieve
maar vaak ook schokkende re- acties van buitenstaanders, over
hoe haar jonge kinderen omgaan
met de dood van hun broertje en
over hoe Florian toch een mooie
en eervolle plek krijgt binnen
haar gezin.
Mirjam Louwen - van Bekkum
(35) is moeder van 3 kinderen in
de leeftijd van 1, 3 en 5 jaar. Ze
is getrouwd en woont in Spaarndam.
Het boek is verkrijgbaar via alle
online boekwinkels en ligt op de
toonbank bij onder andere Bruna
in velserbroek. (portetfoto: Rieta
Mulder)

Aanvang 20.15 uur. (foto: aangeleverd)

Koninklijke Ouverture in de Oude Kerk Spaarndam
Regio - Zondag 27 oktober zal
het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang & Vriendschap
het openingsconcert van de serie Oude Kerkconcerten verzorgen in Spaarndam. Het koor, met

veel optredens in binnen- en buitenland, staat onder de bezielende leiding van Arno Vree. Hij
heeft de brug gelegd van klassiek naar modern, getuige hun
optredens bij onder andere Be-

vrijdingspop en hun Moederdagconcert met Niels Geuzenbroek
en Tania Kross.
Deze middag geven zij een vorstelijk concert met zowel klassieke- als popnummers. Aanvang:

16.00 uur. Toegang: € 10,-. Locatie: Oude Kerk, Kerkplein, Spaarndam.
Reserveren en meer info: www.
vriendenoudekerk.nl.
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Laatste concert op 22 november

Christelijke Oratoriumvereniging
IJmuiden wordt opgeheven

Guusje Seegers, Noa Schottemeijer, Peter van Coeverden en Noëlle Kuipers

Opbrengst jaarfeest 2018/2019:

Basisschool De Beekvliet schenkt
duizend euro aan Unicef
Velserbroek - Vrijdag bracht een
delegatie van Unicef een bezoek
aan basisschool De Beekvliet. Op
initiatief van de leerlingenraad
heeft deze school zich, vlak voor
de zomervakantie, ingespannen
om geld in te zamelen voor deze
organisatie. Als dank kregen de
leerlingen in de groepen 6, 7 en
8 nu een gastles van Unicef. Ook
werd door enkele leerlingen een
cheque overhandigd. De schoolactie heeft duizend euro opgebracht.
Leerkracht Daniëlle Maarschalk is
voorzitter van de leerlingenraad.
Zij legde in het vorige schooljaar
de opdracht bij de leerlingenraad neer om iets leuks te bedenken voor het jaarfeest, waarmee
het lopende schooljaar zou worden afgesloten. Daarbij gaf ze tevens de opdracht mee om er een
goed doel aan te koppelen. De
leerlingenraad ging ermee aan de
slag en bedacht een talentenwedstrijd. Voor het goede doel gingen
de leerlingen op zoek naar een organisatie die zich ervoor inzet dat
alle kinderen goed onderwijs kun-

nen volgen. Van de zeven leerlingen die toen deel uitmaakten van
de leerlingenraad, zijn er vier inmiddels doorgestroomd naar het
voortgezet onderwijs. Noëlle Kuipers, Noa Schottemeijer en Guusje Seegers zijn de andere drie, aan
hen viel vrijdag de eer te beurt
om de cheque te mogen overhandigen. Ze vertellen: ,,We vinden
het heel erg dat er kinderen zijn
die niet naar school kunnen, terwijl wij hier in Nederland gewoon
alles kunnen leren. Daarom hebben we gekozen voor Unicef.’’ Met
inzamelingen voor goede doelen
zijn de leerlingen van de school
overigens al langer vertrouwd, zo
worden bijvoorbeeld ook doppen
van petflessen ingezameld voor
KNGF Geleidehonden.
Het organiseren van de talentenjacht vonden ze heel erg leuk om
te doen. ,,Vooral toen het er was,
dat het er echt stond, iets wat
wij bedacht hebben en waar we
de hele week aan gewerkt hadden.’’ Tegelijk met de talentenjacht werd op het schoolplein
een markt gehouden, waarop ar-

tikelen werden verkocht die door
de leerlingen van de verschillende groepen waren gemaakt, zoals armbandjes en sleutelhangers.
Zo werd al met al een mooi geldbedrag bijeen gespaard. ,,Het was
alleen wel erg lastig om een winnaar van de talentenjacht te kiezen. Het groepje dat we het beste vonden, bleek al naar huis te
zijn gegaan.’’ Uiteindelijk won een
act uit groep 7 de wedstrijd met
een optreden waarin dans werd
gecombineerd met snelle verkleedpartijen. Peter van Coeverden, coördinator jeugdvoorlichting bij Unicef in deze regio, nam
vrijdagochtend de cheque in ontvangst en had voor de school een
ingelijste poster meegenomen.
,,Het is prachtig wat deze school
heeft gedaan, zonder dat Unicef
er zelf iets van wist’’, vertelt hij. Op
de door hem en zijn collega’s verzorgde gastlessen kreeg hij leuke reacties. ,,Het heeft toch wel
indruk gemaakt.’’ Met het project
‘Can’t Wait To Learn’ steunt Unicef
innovatief onderwijs in bijvoorbeeld Soedan. (tekst/foto: Bos
Media Services)

11 november: dag van de mantelzorg

Spruit & Opperman speelt in
Philharmonie voor mantelzorgers
Regio - Lekkers uit die goede oude tijd, gezelligheid, theater, samen genieten… Mantelzorgers
uit de regio Zuid-Kennemerland
zijn maandag 11 november vanwege de Dag van de Mantelzorg
van harte welkom in de Philharmonie in Haarlem. Er wordt hen
een programma aangeboden,
met onder meer een optreden
van de muzikale cabaretgroep
Spruijt & Opperman. De middag is
een bedankje van de deelnemende gemeenten (ook Velsen) voor
hun mantelzorgers en wordt georganiseerd door Tandem, Centrum voor Mantelzorgondersteuning.
Spruijt & Opperman voelen zich
deelnemer van de wereldkampioenschappen succesvol, strak
en leuk zijn. Zij heimweeën naar
een tijd waarin diskwalificatie
weer hip is. Een tijd waarin zij zélf
de regie in handen hebben, zelf
het startschot lossen en zelf de
eindstreep bepalen. ‘Wat heeft
de jeugd van tegenwoordig het
toch goed.’ True! Maar of we daar

Nacht van de nacht

neelstokjes, uiteraard vergezeld
door hapjes en drankjes.
De gasten worden maandag 11
november in de Philharmonie te
Haarlem vanaf 14.15 uur ontvangen met koffie en thee. Het welkomstwoord wordt uitgesproken door de Haarlemse wethouder Marie-Thérèse Meijs. Aansluitend op het zaalprogramma is er
in de foyer gelegenheid om tijdens de borrel onderling ervaringen te delen. Er staan diverse informatietafels waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen
of gewoon voor een praatje. Zo
zijn onder meer Tandem, Platform
Belangenbehartiging Mantelzorg
nou zo blij mee moeten zijn...Tij- en de betrokken gemeenten van
dens anderhalf uur heimweeën de partij.
willen de dames met hun publiek
op zoek gaan naar de oorzaak Voor informatie over de Dag van
van dat continue gevoel van ver- de Mantelzorg, aanmeldmogelijklangen. Na de voorstelling neemt heden of informatie over Tandem,
Tandem mantelzorgers mee naar kan op werkdagen tussen 8.30
de vervlogen tijden van toen er en 17.00 uur worden gebeld met
nog een tram naar het strand 023-8910610. Mailen kan ook: inging, de Andrew Sisters en ka- fo@tandemmantelzorg.nl.

krijgt men een unieke inkijk in de
historie van het fort tijdens een
nachtelijke rondleiding. De enige
aanwezige verlichting is het licht
van een vlammetje. Bekijk onder
Velserbroek - Zaterdag 26 okto- seerd, zoals lichtroutes, glow in andere oude muurtekeningen
ber dooft Nederland massaal het the dark schilderen, silent disco, die gemaakt zijn tijdens de Eerlicht tijdens Nacht van de Nacht. escape rooms en sterren spotten. ste en Tweede Wereldoorlog door
Ook de waterlinies in Nederland Kijk op forten.nl voor het comple- Nederlandse en Duitse soldaten.
doen mee. Op diverse forten, te overzicht.
bunkers en vestingen worden
Van 20.00 tot 22.00 uur, het adres
nachtelijke activiteiten georgani- Op Fort benoorden Spaarndam is Redoute & Linie 2, Velserbroek.

Fort in het donker

IJmuiden - De Christelijke Oratoriumvereniging IJmuiden zal
na ruim 100 jaar ophouden te
bestaan. De vereniging vierde
in 2015 op feestelijke wijze haar
100–jarig jubileum en kan bogen
op een rijke historie, waarin vele mooie concerten werden gegeven. Met name met de sinds
1957 jaarlijks uitgevoerde Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach heeft het koor haar sporen verdiend.
Waarom dan nu het einde?
Het bestuur heeft geconstateerd
dat het aantal leden jaarlijks terugloopt en dat de gemiddelde
leeftijd van de zangers en zangeressen steeds hoger wordt. Het
aangekondigde vertrek aan het
einde van dit jaar van de zeer gewaardeerde dirigent Piet Hulsbos
is voor een aantal (oudere) leden
aanleiding om dan ook te stoppen. Het aantrekken van nieuwe, vooral jongere, zangers is een
steeds groter wordend probleem.
Het ledenaantal daalt onder het
minimum dat vereist is om kwalitatief goede concerten te blijven
geven.
Ook de financiële positie baart
zorgen. Het teruglopende aantal
leden veroorzaakt ook een vermindering van de inkomsten en
een daling van de kaartverkoop.
Voeg daarbij de toenemende kosten om concerten te organiseren
(orkest, solisten) dan is het niet
moeilijk om te concluderen dat

er ooit een einde aan de financiële mogelijkheden komt, ondanks
de subsidie die de gemeente Velsen verstrekt en de bijdragen van
sponsoren, donateurs en adverteerders.
Doorgaan zou betekenen dat
de goede reputatie die het koor
heeft langzaam teniet zal worden
gedaan en dat het dan na misschien nog een jaar als een nachtkaars uit zal gaan.
Het besluit om te stoppen is een
moeilijk besluit geweest, maar
gezien de situatie waarin de vereniging verkeert, onvermijdelijk.
Veel leden die al jaren lid zijn en
vermoedelijk ook wel oud-leden
en trouwe bezoekers zullen wel
even moeten slikken om dit alle-

maal onder ogen te zien.
Laatste concert
Op 22 november zal het laatste
concert worden gegeven in de
Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat
250 te IJmuiden. Uitgevoerd worden van Karl Jenkins: Sacred
songs en van John Rutter: Magnificat. Het Promenade Orkest zal
het koor begeleiden en als solisten zullen sopraan Martha Bosch
en organist Jeroen Koopman optreden. Het geheel staat onder leiding van dirigent Piet Hulsbos.
Kaarten á € 22,50 zijn verkrijgbaar
bij Tineke Zwanenburg, tel 0255525693, Joke Spruit, tel 0251211612 of via kaartverkoop@covijmuiden.nl. (foto: aangeleverd)

Velsen heft relatief lage toeristenbelasting
Velsen- Toeristen die een nachtje verblijven in een hotel in de gemeente Velsen betalen een relatief lage toeristenbelasting. Voor
een gemiddelde hotelovernachting berekent de gemeente een
belasting van €1,05. Dit blijkt uit
onderzoek van Vakanty.nl dat de
gegevens van COELO (Centrum
voor Onderzoek van de Economie
van de Lagere Overheden) analyseerde.
De logiesbelasting in Velsen van
€1,05 is dus lager dan de gemiddelde toeristenbelasting in de rest
van Nederland (€1,38 per nacht),
en ook lager dan het gemiddelde in de provincie Noord-Holland
(€1,81 per nacht). De duurste gemeente in de provincie Noord-

Holland is Amsterdam met een
toeristentax van €7,54 per persoon per nacht. 60 Nederlandse
gemeentes heffen helemaal geen
toeristentax.
Over de toeristenbelasting
Elke gemeente mag toeristenbelasting heffen. De belasting wordt
geheven bij onder andere hotels,
campings maar ook particuliere
accommodaties die worden verhuurd via Airbnb. Eigenaren berekenen deze belasting weer door
aan hun bezoekers. Op die manier
betalen bezoekers mee aan de
voorzieningen van de gemeente.
Inwoners hoeven geen toeristenbelasting te betalen bij een overnachting in de eigen gemeente.
Van alle 355 gemeenten zijn er

295 gemeenten die een toeristenbelasting heffen.
Gemeenten heffen de belasting op verschillende manieren.
Meestal is het een bedrag per persoon per nacht. Soms betalen toeristen een vast bedrag per boeking of een percentage van de
kamerprijs. Sommige gemeenten hanteren een lagere belasting
voor campings. De toeristenbelasting is al jarenlang een onderwerp van discussie. Hoteleigenaren zijn niet blij met de hoge tarieven omdat ze bang zijn voor ontevreden klanten of toeristen die
uitwijken naar omliggende goedkopere gemeenten.

Van Waalwijk van Doorn Makelaars vieren samen met Velserbroek:

15 jaar sponsorschap tijdens de 30e
editie van Stratenteams Velserbroek
Velserbroek - Makelaarskantoor
Van Waalwijk Van Doorn is reeds
15 verbonden aan het toernooi
voor Stratenteams in Velserbroek
en doen dat dit jaar wederom met
veel enthousiasme. Dit is gevierd
met een hapje en een drankje bij
restaurant Boschbeek. ,,Veel deelnemers wonen in een woning die
wij hebben begeleid bij een aankoop’’, aldus Reinout van Waalwijk van Doorn. ,,En daarom is het
ook zo leuk om zelf op het toernooi aanwezig te zijn, veel bekende gezichten ook voor ons. Uiteraard is het ook belangrijk dat het
toernooi goed georganiseerd is
en er altijd een sportieve en Velserbroeks ons kent ons sfeertje
hangt. Graag dragen wij ons financieel steentje bij. Wij hopen
jullie in januari te zien!’’
Loting
,,De eerste termijn voor de inschrijving is gesloten en we hebben nu al 20 straten die zijn ingeloot’’, vertelt mede-organisator
Rob Tousain. ,,Het is nog mogelijk
om op zaterdagmiddag 18 januari 2020 met jouw straat deel te nemen. Tot 31 oktober heb je hiervoor de tijd. Daarna is de inschrij-

ving definitief gesloten. Dus laat
deze laatste kans niet lopen...
Meld je straat aan via whatsapp of bel 06-11155083 of mail:
r.tousain@tiscali.nl.
De ingelote deelnemers zijn:
Vrijdagavond: J. Bijhouwersstraat,
Kampenskampje, Mina Krusemanstraat, Bagijnenkamp, Vromaadweg, A.Molletstraat, Grote

boterbloem, Westbroekerweg 2.
Zaterdagmiddag: Tureluur, M.
Jungiusstraat, Ossenland, Waterdrieblad.
Zaterdagavond: Westbroekerweg
1, A. Jacobsstraat, Spitsaak, Floraronde 1, Grote Buitendijk, Floraronde 2, J. Michaelpad, Betsy
Perkstraat. (foto: aangeleverd)
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Stormvogels weer met lege handen

Hard werken wordt beloond

Telstar wint van Almere City
Het duel tussen Telstar en Almere City FC is nog geen minuut
onderweg als de 1-0 op het scorebord prijkt. Reda Kharchouch
loopt Bart Meijers eruit. Vervolgens poeiert hij de bal achter
doelman Smits: 1-0. Na deze openingstreffer gebeurt er eigenlijk
weinig meer. Het enige wapenfeit in de eerste helft is het schot
van Nick Venema. Zijn inzet spat
op de vuisten van Anthony Swolfs
uiteen. In de 32e minuut schiet
Marcus McGuane op doel. Het
rollertje wordt voor Joshua Smits
een eenvoudig prooi. Vijf minuten later waagt Dico Koppers een
poging. Zijn schot vliegt over het
Velsense doel. Vlak voor rust gaat
Anthony Swolfs in de fout door
een terugspeelbal op te rapen. Hij
maakt zijn eigen fout goed door
de vrije trap van Youri Loen te keren. Vrijwel direct na dit spelmoment krijgt Charlie Gilmour de lachers op zijn hand. Bij het veroveren van de bal neemt hij niet alleen het leer mee maar ook de
heer Gerrets.
Na de thee zoekt de polderclub
meer de aanval. Telstar krijgt in de
52e minuut de eerste kans. Elayis Tavsan wordt in de rug gelopen. Hij neemt zelf de vrije trap

en mikt te hoog. Vijf minuten later zetten de Almeerders een aanval op. Youri Loen is het eindstation. De redding van Anthony Swolfs mag er zijn. Het team
uit Almere wordt sterker, krijgt in
de persoon van Nick Venema en
Mees Kaandorp kansen maar de
Velsense verdediging blijft fier
overeind. Halverwege het tweede bedrijf opent Telstar over links
de aanval. Shayne Pattynama zet
de bal voor. Het schot van Charlie Gilmour scheert over de lat. In
de 71e minuut gaat Reda Kharchouch er als een haas vandoor.
Op snelheid en techniek is hij een
aantal roodhemden te slim af. Uiteindelijk blijkt keeper Smits een
sta-in-de-weg. Drie minuten later
is in het strafschopgebied van Telstar een ouderwetse scrimmage
te zien. De Almeerders krijgen
de bal niet van speler naar speler. Telstar onderschept een aantal keren de bal maar speelt te gehaast en brengt zichzelf onnodig
in de problemen.

leeft Telstar. (Marja Korbee, foto:
www.1963-pictures.nl.

de twaalf minuten voor rust in de
openingstreffer: een vrije schop
van opnieuw Yigitan belandde
voorbij de tweede paal waar Jagernath iets hoger kon springen
dan de kleine Jansen en met een
keiharde kopstoot bracht hij zijn
team aan de leiding, 0-1.
De hele tweede helft werd het
eenrichtingsverkeer voor Stormvogels: aanval na aanval werden
opgezet, maar de HYS-muur viel
niet te slechten; op de counter
bleef HYS gevaarlijk.
Halverwege de tweede helft
kreeg Krop een 100 procent kans,
maar zag zijn harde schot niet het
beoogde effect krijgen. 10 minuten later wuifde scheidsrechter
Buffing een strafschop weg nadat Van Westen onderuit werd
geschoffeld op het moment dat
hij het strafschopgebied binnenvloog. Maar wat Stormvogels ook
maar probeerde, HYS wilde absoluut geen krimp geven. Een keer
werd Stormvogels in de slotfase nog gevaarlijk met een kopbal
van Krop.
Zaterdag is om 15.00 uur in
Heemskerk ADO’20 de tegenstander.

Velsen en Be Quick 1887 delen de punten

Op deze hotseknotsebegoniamomentjes na blijven de Velsenaren relatief eenvoudig overeind.
Scheidsrechter Gerrets voegt
nog eens zes extra speelminuten toe. Ook deze minuten over-

vd Wal wist vlak voor rust met een
strak schot zelfs nog de 2-0 te scoren. Na de rust gaf VSV meer gas
en was er van een gelijke strijd
geen sprake meer. Zeker niet nadat DSK kort achter elkaar door
2 keer rood met 9 man kwam te
staan. VSV kon mede daardoor
met doelpunten van Max Hummel (2x) Roy Penders, Lars vd
Doel en een beauty van Patrick
Swanink naar een 7-0 overwinning uitlopen. VSV blijft hiermee
in het spoor van koploper HBC
die echter 1 wedstrijd meer heeft
gespeeld. Zaterdag staat de derby tegen SVIJ uit op het programma en het is de vraag of de Zeewijkers de doordenderende VSVtrein een halt kunnen toeroepen.
De zondag 1 presteert met een
jong team zeer naar wens en de
uitwedstrijd tegen Alliance kon
als graadmeter dienen m.b.t.
waar het team nu precies staat.
Vorig jaar wist VSV in de 2 duels
nl met moeite 1 punt te vergaren. De rollen lijken dit jaar omgekeerd te zijn want het was VSV
die vanaf de aftrap gelijk de regie
in handen nam en na 2 minuten

genieten van een aantrekkelijke
pot voetbal met twee teams die
inzet toonden en de aanval zochten. Reeds in de tweede minuut
kreeg Stormvogels haar eerste
kans, want na een vrije schop van
Danny Blok zag verdediger Joshua Jansen zijn kopbal prooi worden van de lange doelman Mert
Bayik. Na negen minuten redde
doelman Bayik een hard schot van
Krop en in de rebound belandde
zijn inzet in een blok van HYS-spelers. Ook Blok ziet doelman Bayik
redden na een hard genomen
vrije schop. Na ruim een kwartier
zag Stijn van der Voort zijn lange
rush onreglementair gestopt worden net binnen het strafschopgebied, maar scheidsrechter Buffing
wuifde alle protesten weg.
Halverwege de eerste helft drong
HYS meer aan en op een afstandsschot van Cayir Yigitan ranselde
doelman Serné de bal ten koste van een hoekschop uit zijn
doel; Enrico Jagernath nam vervolgens de bal op zijn hoofd en
via de lat verdween de bal over
het doel. Een paar minuten later
moest Serné opnieuw alles uit de
kast halen na een keiharde vrije
trap van Yigitan. HYS kreeg een
licht veldoverwicht dat resulteer-

Opstelling Telstar: 1. Anthony Swolfs, 4. Charlie Gilmour,
6. Frank Korpershoek, 7. Elayis
Tavsan (59e min. 29. Glynor Plet),
8. Senne Lynen, 9. Reda Kharchouch, 11. Anthony Berenstein,
14. Marcus McGuane (68e min.
17. Sven van Doorm), 18. Benaissa Benamar, 21. Anass Najah en
25. Shayne Pattynama (78e min.
10. Melle Springer).

VSV behoudt de ongeslagen status
Dat een wedstrijd met 2 rode
kaarten per definitie onsportief is
werd in de wedstrijd van VSV zaterdag 1 tegen DSK 1 gelogenstraft, want in een aantrekkelijk
duel waren 2 ongelukkige momenten van DSK mede bepalend
voor de uiteindelijke 7-0 overwinning van VSV. De zondag 1 ging
met gemengde gevoelens vanuit
Haarlem naar Velserbroek terug
want uit tegen Alliance hadden
zij, ondanks 10 man in de tweede helft, het meeste recht op een
overwinning, maar moesten met
een puntendeling (1-1) genoegen
nemen. Door deze resultaten valt
er echter voor beide teams nog
geen verlies te noteren en dat is al
een prestatie op zich.
Gezien de stand op de ranglijst
zou DSK voor VSV thuis geen
obstakel moeten zijn, maar in
de eerste 30 minuten had VSV
slechts een licht veldoverwicht
en speelde DSK heel aardig mee.
Met het neerhalen van Max Hummel binnen de 16 meter en de
daarna onberispelijke ingeschoten strafschop van Donny Klok
was de ban gebroken en Wesley

Na een bijna gelijkopgaande
strijd in de eerste helft en een
tweede helft waarin Stormvogels
in de thuiswedstrijd tegen HYS
een groot veldoverwicht had en
45 minuten lang op de veste van
HYS beukte, slaagden de IJmuidenaren er voor de derde keer
op rij niet in een positief resultaat
te boeken. Na een gelijk opgaande eerste helft, waarin HYS een
0-1-voorsprong nam, werd in het
tweede part eenrichtingsverkeer
voor Stormvogels dat 45 minuten
lang op de veste van HYS beukte;
echter zonder resultaat.
De grootste kansen in de tweede
helft waren voor Thomas Scholten en Patrick Krop; beide spelers
komen normaal heel makkelijk
tot scoren, maar nu Stormvogels
duidelijk in de hoek zit waar de
klappen vallen, lukt bij deze makkelijk scorende spelers ook niets.
Niet alleen deze spelers lopen
naar hun vorm te zoeken; dit is tevens het geval bij nog eens een
viertal spelers die naar hun normale vorm aan het zoeken zijn.
Na een lange blessure stondGregory van Nieuwkoop weer in de
basis en maakte Joachim Aukes,
19 jaar, een redelijk goed debuut.
De eerste helft kon het publiek

via Bram Hillenaar uit een strafschop (hands binnen de 16) gelijk de score wist te openen. In de
rest van de 1e helft waren er kansen over en weer, maar de stand
bleef tot aan de rust op 0-1 steken. In de tweede helft kreeg VSV
al vroeg een domper te verwerken, want het was Haye Kamstra
die, na een grove overtreding,
met rood kon vertrekken. VSV was
dus genoodzaakt om de rest van
de wedstrijd met 10 man te spelen, maar leek toch in staat om
de overwinning over de streep te
trekken, ware het niet dat Alliance vanuit buitenspelpositie vlak
voor tijd toch de 1-1 wist te scoren. Dit was de bekende domper
voor VSV zeker gezien het feit dat
de scheidsrechter het vlagsignaal
voor buitenspel van de grensrechter van Alliance bij 3 vergelijkbare scoringskansen voor VSV
wel honoreerde. As zondag staat
om 14.00 uur de derby thuis tegen Bloemendaal op het programma, waarbij de winnaar in
het spoor van De Kennemers blijft
en de verliezer voorlopig moet afhaken.

De bijnaam van Be Quick, de
“Good-Old”, verwijst naar de veelbewogen geschiedenis van deze
pure amateurclub met als hoogtepunt het veroveren op 6 juni 1920 van het Kampioenschap
van Nederland. Vandaag staat
Be Quick één puntje achter op
de thuisploeg dus beide ploegen weten wat er te doen staat.
De eerste minuten waren voor
de Groningers: na een diepe bal
van Daniël Teune op de sprintende spits Arnoud Bentum punterde deze de bal net naast. Wat later moest Yorinn Albers bij de eerste paal redding brengen op een
inzet van Karim Abdul. Na twintig
minuten noteerden wij de eerste
aanval van Velsen die gevaar opleverde: Bryan Dijkhuizen snelde langs zijn tegenstander en gaf
een voorzet die net even te hoog
was voor Marc Kloosterboer. Ofschoon de bezoekers iets sterker leken speelde de wedstrijd

zich voornamelijk af tussen de
stafschopgebieden. Een prachtige vrije trap van Angelo Beck
bracht Marc Kloosterboer tot een
even fraaie snoekduik. Ook doelman Robert Smit kwam los van
de grond en tikte de bal uit het
doel. Even later schoot Patrick
Castricum na een halve omdraai
net over. Ook Ritchie Ayapong en
het duo Bastiaan Scholten / Marc
Kloosterboer lieten voor rust nog
enkele mogelijkheden liggen.
Na de thee waren de verkennende activiteiten voorbij en gingen
beide ploegen voor de winst. Angelo Beck schoot net over met
dank aan Remco van Dam en een
vrije schop van Zeno van Ooijen
bracht veel mensen bijeen voor
het doel van Be Quick waar Mischa Plug zijn schot via de onderkant van de lat het veld weer
in zag stuiteren. De scheids zag
geen aanleiding de VAR in te

schakelen. Spannend werd het
nog even toen de bal via de paal,
Patrick Castricum, de doelman en
de lat tot hoekschop werd gepromoveerd. De bezoekers haalden
opgelucht adem en gingen over
op een tegenaanval. Na een lange bal op spits Arnoud Bentum
liet deze de Velser verdediging
inclusief Yorinn Albers zijn hielen zien. 0-1. Vier minuten later
was het weer gelijk. Marc Kloosterboer begon een solo en werd
op de rand van het strafschopgebied ondersteboven gekegeld
waarna Bastiaan Scholten de bal
kiezelhard in de linker benedenhoek kogelde voor de verdiende
gelijkmaker:1-1. Daarna bleef het
spel op en neer golven. Ondanks
enkele goede kansen en spannende momenten aan beide kanten werd er niet meer gescoord.
Met het gelijke spel konden beide
teams tevreden zijn. (foto: Frans
van der Horst)

VV IJmuiden pakt koppositie
Na de lunch in de kantine vertrokken de mannen van VV IJmuiden
zaterdag met de bus richting Den
Helder waar de wedstrijd tegen
HCSC stond te wachten.
Dat HCSC niet hoog stond op de
ranglijst was bij IJmuiden ook
doorgedrongen.
Maar de jongens waren de eerste
helft niet tegen HCSC opgewassen. Zonder de 100% inzet moet
je meer kwaliteit tonen. Dat was
er dus niet de eerste helft. Het
was HCSC die op 1-0 kwam door
een penalty te benutten. De rust

kon gebruikt worden om de boys
wakker te schudden.
Dit was gelukkig ook het geval, in
tweede het was Iw Stoinov die de
1-1 erin wist te prikken. Het was
Raoul van de Berghe die snel de
1-2 maakte. IJmuiden leek de buit
in de tas te hebben maar kwam
bedrogen uit, in de 90ste minuut
scoorde HCSC nog de 2-2.
De verslagenheid was groot met
de lange busreis nog in het vooruitzicht.
Maar het was wederom goudhaantje Iw Stoinov die IJmuiden

redde. In de 95ste minuut maakt
ehij 2-3 en kon er weer feest gevierd worden.
Door dit resultaat pakt IJmuiden
de koppositie in de derde klasse. De busreis was nu wel prettig.
Met de wedstrijden tegen Castricum en Olympia Haarlem in het
verschiet gaan de supporters afwachten wat deze koppositie inhoudt.
Zaterdag spelen ze bij Castricum
om 14.30 uur.
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ool or baltoernooi
Velsen - Op zaterdag 26 oktober
vindt in Sporthal Zeewijk van 9.00
tot 13.15 uur het schoolkorfbaltoernooi voor de gemeente Velsen plaats. Dit jaar doen er 9 basisscholen mee met in totaal 16
teams. Zij strijden om het kampioenschap 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

Met een veilige
en werkende
verwarming de
winter in

deze sportieve, maar ook gezellige strijd.
Iedereen is tussen 9.00 en 13.15
uur van harte welkom om te komen kijken en de schoolteams
aan te moedigen! De finales worden om 12.45 en 13.00 uur gespeeld.
De link naar het wedstrijdprogramma staat op de website van
DKV:
Zie ook: www.dkv-ijmuiden.nl/
schoolkorfbal/.

annen e finale
treetleag e elstar
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Velsen-Zuid - Zaterdag 26 oktober speelt DKV 1 de allerlaatste wedstrijd op sportpark Schoonenberg. Na ruim 60 jaar op
Schoonenberg gespeeld te hebben verhuist DKV na het zaalseizoen in april naar Sportpark Zeewijk. In goed overleg tussen de
gemeente en DKV is besloten deze stap te zetten. Voor DKV werd
het onderhoud van de kantine
een kostbare aangelegenheid en
voor de gemeente past deze verhuizing in de plannen om sportpark Zeewijk multifunctioneel te
maken.
Dat neemt niet weg dat een dergelijke verhuizing gepaard gaat
met enige emoties omdat de kantine op Schoonenberg al zo lang
bestaat en ook met behulp van
de eigen vrijwilligers is gebouwd.

Op 12 juni zei Annekee Eggermont in een raadscommissievergadering over de verhuizing
het volgende: ,,Er is tevredenheid over deze verhuizing, maar
dat neemt niet weg dat het toch
wel wennen is: DKV die al ruim
60 jaar op het prachtige Sportpark Schoonenberg hun thuisbasis had, en daar veel korfbalplezier, toernooien, familiebijeenkomsten etc. heeft georganiseerd, krijgt nu in Zeewijk haar
thuisbasis. Graag wens ik de vereniging alle goeds toe en vooral
veel spelplezier, daar gaat het uiteindelijk om.’’
DKV 1 speelt om 15.30 uur een
thuiswedstrijd tegen Purmer.
Daarna is er een gezamenlijke
maaltijd voor leden en oud-leden. (foto: aangeleverd)

ri es itges a el
oor
e er
Velsen - De heren van Velser Bas- scoren waardoor het na twee geketbal Club Akrides zijn afgelopen speelde kwarten met de pauze
zaterdagavond in de eerste ronde 26-37 achter stond. Tijdens het
van de NBB Beker Competitie uit- derde kwart werd achterstand
geschakeld door de nog ambiti- nog groter (42-60) maar Akrideseuze ongeslagen promotiedivisi- ser Rik Wessels (19 punten) vooronist Dreamfields Dolphins (6-0) kwam met een prachtige serie
uit Bemmel. Akrides verloor uit- driepunters in het vierde en laateindelijk thuis in Sporthal IJmui- ste kwart een grote nederlaag
den-Oost met 61-71 en kan zich voor de Velsenaren. Akrides ponu volledig gaan richten op de re- wer forward Gijs Schouten (foto)
guliere competitie in de NBB Eer- speelde een sterke wedstrijd en
ste Divisie A (Noord).
liet 14 punten, 8 rebounds, 5 assists en 2 geblokte schoten noteHet thuisspelende team uit Vel- ren. Bij Akrides debuteerden ovesen kende een uitstekend begin rigens uit de eigen opleiding de
van de wedstrijd en nam brutaal 20-jarige Bodhi Groot en de 19-jaeen 13-2 voorsprong voordat bij rige Lars Koster. Komend weekDreamfields Dolphins Kaleb War- end staat er voor Akrides geen
ner van de bank af kwam en zon- wedstrijd op het programma. Zader te missen met onder meer terdag 2 november (sprongbal
drie loepzuivere driepunters elf 20.00 uur) speelt Akrides in Sportpunten voor zijn rekening nam. hal IJmuiden-Oost wederom een
Na de eerste periode van tien mi- thuiswedstrijd en tegenstander is
nuten stond er een stand van 17- dan Basketbal Vereniging Gronin17 op het scorebord. In het twee- gen. (tekst: Archibald Akerboom,
de kwart had Akrides moeite met foto: Erik Schlatmann)

Velsen-Zuid - Vrijdagavond werd
de finale van 8e editie van het Telstar Streetleague voetbaltoernooi gespeeld, voorafgaand aan
de wedstrijd Telstar - Almere City. Het jaarlijkse straatvoetbaltoernooi in de wijken van Velsen
is een van de activiteiten van de
maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk die ondersteund wordt door Sport Support. De deelnemende kinderen
leveren ook een maatschappelijk

lo

bijdrage in de straat of wijk waar
ze wonen.
Totaal streden acht ploegen om
de titel, The Street Boy’s werden
winnaar bij de jongens onder 15,
de Plug Ins bij de jongens boven
de 15, en bij de meisjes werd het
team de Only Legends winnaar.
Na de spannende finale wedstrijden reikte wethouder Marianne
Steijn de bekers uit aan de winnende teams. (foto: Ron Pichel)

itles bi oli

Santpoort - Bij muziekvereniging
Soli gaan vanaf donderdag 31 oktober de blokfluitlessen weer van
start. De blokfluit is een handige
opstap naar een ander muziekinstrument. Met de blokfluitlessen
wordt de basis gelegd voor een
toekomst in de muziek.

De cursus wordt gegeven in het
Solicentrum, Kerkpad 83 (naast
Station Driehuis) van 19.00 tot
19.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.soli.nl/blokfluitles.
Aanmelden via opleidingen@soli.nl.

Nu de winter weer voor de
deur staat moet uw verwarmingsapparatuur weer
optimaal aan het werk om
uw woning of werkruimte Eric de Kriek
comfortabel te verwarmen.
Dit in tegenstelling tot de zomer waarin uw apparatuur
hoofdzakelijk voor de bereiding van warm water wordt
gebruikt.
Doordat de apparatuur in de winter vol vermogen gaat
draaien kunnen er gebreken naar boven komen die in de
zomer niet zichtbaar waren en toen geen storingen en uitval
van de apparatuur tot gevolg hadden. Nu het weer kouder
is wil uiteraard niemand te maken krijgen met een koude
woning of een ijskoude douche.
Het periodiek laten onderhouden van uw apparatuur zorgt
ervoor dat uw apparatuur in goede staat blijft en u niet voor
een koude verrassing komt te staan. Voor het periodieke
onderhoud kunt u een onderhoudsabonnement afsluiten.
Deze onderhoudsabonnementen zijn beschikbaar in combinatie met storingsservice. Dus mocht er tussen de onderhoudsbeurten door toch een storing optreden dan bent u
ervan verzekerd dat die storing vaak dezelfde dag nog en
vaak binnen 2 uur vakkundig wordt opgelost en u niet in de
kou blijft zitten.
Als uw verwarmingsapparatuur op gas werkt dan speelt ook
de veiligheid een grote rol. Het komt helaas nog regelmatig voor dat er sprake is van koolmonoxidegevaar door ondeugdelijk geïnstalleerde of verkeerd of niet onderhouden
gastoestellen. In dergelijke situaties vallen soms zelfs doden
door koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is reukloos
en bij een lekkend gastoestel kunnen de rookgassen de
woon- of werkruimte instromen en voor een levensgevaarlijke situatie zorgen. Het is ook niet voor niets dat de overheid
heeft bepaald dat ieder bedrijf dat gastoestellen installeert
of onderhoudt verplicht gecertificeerd moet zijn per 1 januari 2021. Met een onderhoudsabonnement wordt er tijdens
het periodieke onderhoud naast een efficiënte afstelling ook
gecontroleerd op koolmonoxide en mocht u tussentijds een
keer een vermoeden hebben van een lekkage dan kan er iemand langs komen voor een controle. Het plaatsen van een
koolmonoxidemelder helpt bij het detecteren van dergelijke
gevaarlijke situaties.
Periodiek onderhoud zorgt er voor dat een toestel efficiënt
en bedrijfszeker blijft functioneren en bijdraagt aan de veiligheid in huis of op de werkplek.
Bel voor meer informatie over onderhoudsabonnementen
of koolmonoxidemelders naar 0251-245454 of kijk op
www.gasservice.nl.

nie s o bor en
beslissen stree erb

IJmuiden - Na de zeperd tegen
promovendus Constant-Charlois
Rotterdam 2 wist het eerste tiental van Damclub IJmuiden (DCIJ)
dat het zich geen tweede misstap
kon veroorloven. In de derby tegen de eveneens gepromoveerde Haarlemse Damclub (HDC)
was het de taak aan captain Wim
Winter en Jacqueline Schouten
om de kopmannen van de tegenstander af te stoppen. Aan de andere kant moesten de vier kopborden (Bos, Pippel, Tuijtel en Van
Dijk) vol voor de winst gaan.
Schouten kwam in de opening
al flink onder druk te staan, maar
wist zich lange tijd op creatieve wijze te verdedigen. Uiteindelijk werd de druk toch te veel en
moest zij opgeven in een overmachtseindspel. Gelukkig wist
Kees Pippel al snel een schijf te
winnen tegen IJmuidenaar in
HDC-dienst Ron Tielrooij. Hoewel
Pippel de schijf voorsprong weggaf, kwam de winst niet in gevaar.
Daarna speelde Cees van der Vlis
remise tegen oud-DCIJ’er Harry
van der Vossen en kon Bram van
Bakel ondanks terreinvoordeel

net niet winnen.
DCIJ kwam voor het eerst op
voorsprong dankzij Jesse Bos. Bos
koos de aanval, pakte met een
lichte combinatie nog meer terrein en maakte het met nog een
lichte combinatie af. Ook Stijn
Tuijtel (links op de foto) won,
nadat zijn tegenstander in een
slechte stand blunderde. Tuijtel is dankzij dit resultaat de enige DCIJ’er die nog de maximale score heeft. Nadat Conall Sleutel en Cees van Duijvenbode gelijkwaardige remises behaalden, miste Wim Winter met een
schijf minder nog een remisegaatje. Daarna behaalde Martin van
Dijk in een voordelig eindspel het
winnende punt. Bij correct spel
had er echter meer in de stand
gezeten voor Van Dijk.
Combinatieteam IJmuiden/Zaanstreek, dat na een ruime zege op
HDC 3 gedeeld koploper was,
kwam ditmaal te kort tegen HDC
2. Tegenover twee verrassende
overwinningen van Jan-Maarten
Koorn en Zaankanter Staal stonden vier nederlagen: 12-8. (foto:
aangeleverd)

van gas naar duurzaam
Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie
over de aanschaf of het onderhoud van duurzame
verwarmingsapparatuur. Voor meer informatie
kunt u ook bellen naar 0251-245454.

ingo en loteri a on
in e eilige a en
IJmuiden - De bingo en loterij in
speeltuin De Veilige Haven is zaterdag 26 oktober om 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur. Er zijn weer
leuke prijzen te winnen.
Mensen die in IJmuiden wonen
en geen vervoer hebben kun-

nen contact opnemen met 0628900999 of 0255-518077. Men
wordt dan opgehaald en weer
thuisgebracht.
De opbrengst van deze avond is
voor nieuwe speeltoestellen voor
de speeltuin.
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Provincie vervolgt onderzoek naar
gezondheid IJmond
Regio - De provincie Noord-Holland start nog dit najaar met verder onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Het RIVM heeft
in juli een overzicht met vragen
van inwoners gepubliceerd. Daarbij hebben zij opties in kaart gebracht voor vervolgonderzoek.
De grafietregens bij Harsco/Tata
in 2018 en 2019 hebben tot veel
vragen en zorgen bij de inwoners van de IJmond geleid. Het
RIVM heeft die vragen verzameld.
Een deel van de vragen zijn in juli
2019 op basis van bestaande kennis door het RIVM beantwoord en
gepubliceerd.

Succesvolle eerste Techport
Technologieweek
Regio - Tijdens de Techport Technologieweek, die in de tweede
week van oktober plaatsvond in
sporthal De Walvis in Beverwijk,
hebben ruim 4000 leerlingen van
het voortgezet- en basisonderwijs, docenten en ouders kunnen ervaren dat techniek uitdagend, dynamisch en vooral heel
erg leuk is. Alle deelnemers werden verrast door een spectaculaire openingsshow over de zeven werelden van technologie,

die elk een andere kant van techniek zien. Aansluitend konden de
deelnemers techniek activiteiten
doen die werden aangeboden
door onder andere regionale bedrijven.
Nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering zorgen er de
komende jaren voor dat er volop
baankansen ontstaan op het gebied van techniek, technologie
en ICT. Vooral in de IJmond liggen

In juli 2019 heeft het RIVM op basis van de nog openstaande vragen opties in kaart gebracht voor
mogelijk verder onderzoek. Deze
zijn in een aantal consultatierondes besproken met bewonersorganisaties, de gemeenten Velsen,
Beverwijk en Heemskerk, de GGD
Kennemerland, de omgevingsdiensten IJmond en Noordzeekanaalgebied, Tata Steel en het Mi-

nisterie van Infrastructuur en Waterstaat.
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland geven nu
alvast opdracht aan het RIVM
voor een aantal zaken waar snel
mee gestart kan worden. Het gaat
dan om een analyse van inhaleerbare stoffen op basis van data uit
het luchtmeetnet, een inventarisatie van acute klachten en een

Voor project in Kameroen

Regio - De IJmuidense Anouk
Zandbergen van Hogeschool Leiden organiseert samen met zeven andere studenten een benefietgala voor Sonja. Sonja is een
heldin uit Kameroen. Met dit evenement zamelen de studenten
geld in om een auto voor haar te
kopen. Het evenement is op vrijdag 1 november in De Spreng
in Oude Wetering. De organisatoren hopen op bezoekers van
heinde en verre.

Heldendaad
Het onderwerp van het benefietgala is Sonja: een vrouw uit Kameroen die kinderen weer een
toekomst geeft. Kinderen met
een beperking krijgen in Kameroen de stempel “vervloekt”. Er
ligt een taboe op het helpen van
deze kinderen en daarom zien
veel ouders daarvan af. Sonja
weet ouders over te halen om de
kinderen tóch de zorg te geven
die zij verdienen. Zo bezorgt zij
kinderen een mooiere toekomst.
,,Het belooft een bijzondere en Door de slechte infrastructuur is
waardevolle avond te worden’’, het gevaarlijk om de gezinnen
aldus Anouk, op de foto tweede per motor te bezoeken. Met een
van links onder. ,,Een avond waar auto kan zij veel meer kinderen
bezoekers genieten van live-en- helpen. Het doel van de studentertainment, met onder ande- ten is daarom zo veel mogelijk
re jazzband De Swing Kings, Zin- geld voor haar ophalen, zodat zij ren tot 12 jaar geldt een geredugen met Wim Loos, Kameroense een wagen kan rijden.
ceerd tarief van 5 euro.
hapjes en een veiling. Een avondvullend programma vermaakt de Kaarten zijn te koop via de web- Doneren kan ook via de website.
gasten en zorgt ervoor dat zij om site (studentenvanhsleid.wixsi- Hier staat tevens meer informatie
23.00 uur met een volmaakt ge- te.com/benefietgala) en kosten over het evenement, over MIVA
voel weer huiswaarts gaan.
12,50 euro per stuk. Voor kinde- en over Sonja. (foto: aangeleverd)

Lezing Greet Cudovan
over Festung IJmuiden
Regio - Greet Cudovan, bekend
van ‘Rondje Wijk aan Zee’, geeft
een lezing over Festung IJmuiden op donderdag 24 oktober bij Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland (Noorderwijkweg Beverwijk/Museum Kennemerland).
De Festung IJmuiden was ongeveer 8 bij 8 kilometer groot en
bestreek de plaatsen IJmuiden,
Driehuis, Velsen-Noord en Zuid
en Wijk aan Zee. Aan de zeezijde werd er gebouwd aan het
’Seefront’, bestaande uit de kustbatterijen: Marine-Flakbatterie
Dünenberg, de Seezielbatterie
Wijk aan Zee. Bij IJmuiden werden dat Seezielbatterie Heeren-

duin en de Marine-Flakbatterie
Olmen.
Greet Cudovan laat personen aan
het woord die tijdens de Tweede
Wereldoorlog persoonlijk hebben ervaren hoe de ‘Festung
IJmuiden’ tot stand kwam. Tijdens
de lezing komt daarover onder
meer Cees Hilbers aan het woord.
Dezelfde avond wordt ook het
eerste exemplaar van een boekje aan wethouder Brigitte van de
Berg overhandigd. In dat boek
staan de persoonlijke ervaringen
en de gevolgen die inwoners van
Wijk aan Zee destijds hebben ervaren. Er is ook een film van gemaakt.

HGMK-leden hebben gratis toegang tot de lezing, anders 5 euro entree.
Aanvang 20.00 uur, zaal open van
19:30u; Noorderwijkweg 2a (achter Museum Kennemerland). (foto: aangeleverd)

Het volledige overzicht van de
omgevingsvragen en het eerdere
advies van het RIVM staan op de
website van het RIVM. (foto: aangeleverd)
“Dat bleek geen gek idee te zijn,”
aldus aldus Bob Wisman, organisator van Haarlem Halloween parade. Niet alleen de bezoekers
van het gelijknamige feest, maar
ook liefhebbers van Halloween
en nieuwsgierige ouders met kinderen kwamen op de parade af.
“En dit jaar hebben we nog meer
griezelige acts geboekt om de parade nog spannender te maken.”

de banen voor het oprapen door
de aanwezigheid van grote spelers als Tata Steel, Crown van Gelder, het sluizencomplex en de opkomst van offshore wind. Binnen
Techport werken bedrijven, overheid en scholen samen om te zorgen voor voldoende aanwas voor
de technologische beroepen.
Het organiseren van de Techport
Technologieweek is één van de
activiteiten van Techport. (foto:
aangeleverd)

IJmuidense student
organiseert benefietgala

analyse van de klachtenregistratie
van regionale huisartsen. Over de
andere opties voor mogelijk vervolgonderzoek wordt later een
besluit genomen.

Halloween parade door
Haarlemse binnenstad
Regio - Wie op vrijdagavond 25
oktober de binnenstad van Haarlem bezoekt, loopt grote kans een
slenterende massa zombies, vampiers en uitgedoste griezels tegen het lijf te lopen. Voor de derde keer vindt de Haarlem Halloween Parade plaats, een optocht

door het centrum van Haarlem.
“De Parade begon drie jaar geleden min of meer als een grap. De
organisatie was benieuwd wat
er zou gebeuren als ze met een
groep vrienden in Halloween outfit zouden verzamelen op de Grote Markt en een optocht houden.

Wanneer vindt de Halloween
parade plaats?
De parade start om 20.30 uur vanaf de Grote Markt en zal via een
route door de binnenstad langzaam richting Patronaat bewegen waar het grote Haarlem Halloween feest zal plaatsvinden. Er
wordt daar groots uitgepakt, met
DJ’s en acts verdeeld over twee
zalen. In de grote zaal, met de
naam ‘The Graveyard’, veel hitjes,
dance & house. In ‘The Dungeon’ is er Silent Disco. Omdat Halloween een feest van de nacht
is kun je tot 4 uur doorfeesten.
Deelname aan de parade is gratis,
maar verkleden is verplicht. Kaarten voor Haarlem Halloween in
Patronaat zijn verkrijgbaar vanaf
€ 15,- via de website haarlemhalloween.nl. (foto: pixabay)

Provincie Noord-Holland steekt
4,5 miljoen euro in zonne-energie
Regio - De provincie Noord-Holland investeert 4,5 miljoen euro in zonne-energieprojecten in
de provincie. Dit geld wordt in de
eerste plaats gebruikt om meer
zon op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken. Daarnaast wordt
gekeken hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt langs provinciale wegen en fietspaden, bij
provinciale bruggen en tunnels
en op de eigen gebouwen van de
provincie.
,,De energietransitie stelt ons
voor een flinke opgave, met een
hoge urgentie. De lusten en lasten moeten eerlijk worden verdeeld”, vindt gedeputeerde Klimaat en Energie Edward Stigter.
“Wij leveren daarom niet alleen
een financiële bijdrage aan projecten van anderen, maar kijken
ook hoe we onze eigen wegen,
fietspaden en gebouwen kunnen
inzetten om onze doelen voor
zonne-energie te halen.”
Daken en gevels
Op bedrijfsdaken is nog heel veel
ruimte voor zonne-energie. Pas
op 4 procent van de bedrijfspanden liggen nu zonnepanelen. De
provincie gaat bedrijven helpen
om de subsidies die zij van het
Rijk hebben gekregen zo effec-

tief mogelijk te gebruiken. Ook
wordt in kaart gebracht welke
bedrijven(terreinen) geschikt zijn
voor grootschalige zonne-energiemogelijkheden. Samen met
landbouworganisatie LTO, netbeheerder Liander en gemeenten
worden ook de mogelijkheden
van agrarisch vastgoed in de provincie geïnventariseerd.

nen leveren aan het terugdringen
van de ganzenoverlast.

Bermen en geluidsschermen
De provincie wil ook haar eigen
infrastructuur en gebouwen inzetten om duurzame energie
op te wekken. Het gaat bijvoorbeeld om de toepassing van zongeluidsschermen en zon-geleiderails. Daarnaast is ruimte voor
Zonne-energie kan op veel meer zonnepanelen op bermen en taplekken dan alleen op daken. Zo luds van provinciale wegen. (zie
zijn er systemen in ontwikkeling aangeleverde foto)
voor zonnecellen op gevels, in ramen, boven parkeerplaatsen en Op dit moment loopt een onderop kassen. Als provincie willen we zoek naar de mogelijkheden voor
deze vorm van innovatief meer- het energiezuinig maken van de
voudig ruimtegebruik stimuleren, Waterwolftunnel en het Steunomdat hiermee extra opwekpo- punt Weg & Waterhuis De Lantentieel ontstaat. Ook onderzoe- gebalk in Heerhugowaard. Daarken we of zonneakkers in de
bij wordt ook zonne-energie inSchipholregio een bijdrage kun- gezet.
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Ouders aan zet bij
JGZ Kennemerland
Velserbroek - De JgzApp is vanaf nu voor alle ouders beschikbaar in Kennemerland. Met deze app kunnen zij zelf aangeven
wanneer, met welke medewerker
en bij welk consultatiebureau zij
een afspraak willen maken. Deze
app biedt ouders eenvoudig online toegang tot de dienstverlening van hun organisatie.

Geliefden herdenken in
de Grote- of St. Bavokerk
Regio - De dood is nooit ver weg.
En toch lijkt het alsof er maar
bar weinig plaats voor is. Dit jaar
biedt de Grote- of St. Bavokerk op
zondagmiddag 3 november opnieuw een dak voor wie de dood
kent.

De app ondersteunt daarmee
dat ouders zelf beslissen over de
manier van opvoeden en verzorgen van hun kind. Ouders geven
via de app de onderwerpen aan
waar ze over willen praten. Deze
onderwerpen worden opgenomen in het dossier en maken het
eenvoudiger voor medewerkers
om het consult af te stemmen op
de vragen en wensen van de ouders. In de app kunnen ouders informatie vinden over allerlei onderwerpen die te maken hebben

Kerstglas in het kleinste
museum van Haarlem

Regio - Op zondag 27 oktober, de
Dag van de Stilte, organiseert het
IVN Zuid-Kennemerland een ontspannende ochtendwandeling
door de Bloemendaalse duinen.
De deelnemers gaan hun zintuigen aanzetten en heerlijk genieten van de natuur.
Mindful wandelen klinkt wellicht
wat vreemd in de oren, maar is in
de praktijk een zeer rustgevende manier om de hectiek van alledag los te laten, aldus het IVN.
Bij deze excursie gaat het dan
ook niet alleen om het wandelen,
maar vooral ook om het beleven
van de omgeving en het aanwezig zijn in het hier en nu. Geholpen door aanwijzingen en kleine
opdrachten van de natuurgidsen,
ervaren de deelnemers de rijkdom der natuur: de weidsheid of

Kunst centrum Haarlem is al bijna 50 jaar het centrum voor
kunstuitleen in de regio Kennemerland. De collectie bestaat uit
meer dan 6000 kunstwerken. Het
kunstcentrum heeft ook een winkel met design en gebruiksvoorwerpen.
Naast de kunstuitleen en winkel
presenteert Kunst centrum Haarlem regelmatig exposities en organiseert bijeenkomsten met
kunstenaars.
De tentoonstellingen zijn altijd
gratis toegankelijk.

de beslotenheid van de verschillende landschappen, de zachtheid van mos, het geklop van
een specht in de verte. De activiteit loopt door een gevarieerd gebied met duinen, bos, zandvlakte
en water.
Ervaring met mindfulness is niet
nodig. Warme kleding en goede
loopschoenen worden aangeraden.
Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Vooraf aanmelden is gewenst.
Deelname is gratis. De groep verzamelt om 08.00 uur bij duiningang Bleek en Berg (Bergweg 60,
Bloemendaal). De excursie zal ongeveer 1,5 uur duren. Aanmelden
en meer informatie via www.npzuidkennemerland.nl of tel. 0235411123. (foto: aangeleverd)

Oost-Europese Riverdance
Volgens de internationale pers
barst “de mooist denkbare dansvulkaan uit.” Vol schitterende showbeelden, metershoge
sprongen en pirouettes, spectaculaire vechtdansen en gracieus
zwevende vrouwendansen. De
internationale pers kopte: “Expected to be the next Riverdance.”
Aanvang 20.15 uur. (foto: aangeleverd)

Thema-avond rechtspraak
in de Engelmunduskerk

Het Kleinste museum van Haarlem presenteert 10 keer per jaar
een unieke verzameling van min
of meer bekende Haarlemmer(s).
Het museum is onderdeel van
Kunst centrum Haarlem en 24
uur per dag toegankelijk vanaf de
stoep.

Mindful wandelen
door de duinen

Magic of Georgia

Velsen - De spectaculaire Georgische dansshow Magic of Georgia treedt al jaren wereldwijd op
in uitverkochte zalen en is eindelijk weer terug in Nederland en
Regio - Vanaf vrijdag 8 novem- kerstballen altijd geheim gehou- donderdag 24 oktober te zien in
ber a.s. neemt het Kleinste mu- den. Zo is er weinig bekend over Stadsschouwburg Velsen. Met raseum van Haarlem een voor- de grondstoffen van de glasbla- zendknappe acrobatische dansprong op de kerstperiode met zerij en de verfstoffen.
sen en ontelbare kleurrijke koseen verzameling Duits kerstglas
tuums schotelen de Georgiërs
uit Lauscha in Thüringen. Samenhun publiek een onweerstaanbasteller Rob Koese legt met behulp
re dans- en showsensatie voor.
van gereedschappen en materialen uit hoe de echte Duitse kerstbal en piek worden gemaakt.
Daarbij zijn natuurlijk diverse,
handgeblazen kerstballen te zien
uit de collectie van Rob Koese.

Het hele jaar kerstmis
Rob Koese is eigenaar van Candlelight in de Haarlemse Cronjéstraat. Al meer dan 30 jaar is
Candlelight de enige winkel in
Nederland waar het hele jaar
kerstproducten zoals kaarsen en
kerstversiering te koop zijn. Kroese, die voor zijn werk regelmatig naar Lauscha afreist, is al jaren gefascineerd door het vakmanschap en de elegantie van de
kerstbal uit Lauscha. De kerstballen uit de collectie van Rob Koese
stammen vooral uit de DDR-tijd.
De glasblazers uit Lauscha hebben het productieproces van de

Uitgebreide informatie over de
JgzApp, over de gebruikersvoorwaarden, de toegang tot het digitale dossier en de privacyreglementen zijn te lezen op de website van JGZ Kennemerland: https://jgzkennemerland.nl/samen-met-ouders/test/. (foto: aangeleverd)

haar of hem nog één keer hardop mag klinken en je een kaarsje kunt branden. Aan deze viering
werken daarom ook stadsdichteres Willemien Spook, violiste Suzanne Groot en stadsorganist Anton Pauw werken mee.
Als men wil dat de naam van een
dierbare ook gelezen zal worden,
geef dan uiterlijk zaterdag 2 november zijn of haar naam door,
via haarlemkerk@gmail.com of
Facebook. Voorafgaand aan de
viering kan men bij de ingang
ook nog één of meerdere namen
doorgeven. Neem op zondagmiddag 3 november dus de tijd
om samen met elkaar stil te staan
bij wie je bent verloren en kom
naar de Grote- of St. Bavokerk. Ingang aan de Oude Groenmarkt.

Het is in de kerk een goede traditie om in de donkerste dagen van
het jaar stil te staan bij hen die
stierven. In veel kerken worden
dan namen genoemd en kaarsen aangestoken. Dan blijkt telkens hoe goed het is om de naam
van die ene te laten klinken. Juist
omdat de wereld om je heen
die naam allang vergeten lijkt
of geen ruimte meer biedt voor
jouw verlies. Haarlems stadsdominee Tom de Haan, wil deze traditie graag toegankelijk maken
voor mensen die geen lid van Aanvang 16.00 uur, deuren open
een kerk zijn. Zodat de naam van om 15.45 uur. (foto: aangeleverd)

Meer dan 160 jaar geleden maakten glasblazers uit Lauscha de
eerste glazen kerstballen ter versiering van hun eigen kerstbomen. Later ontstond er in Lauscha
en bij andere glasblazerijen in
Thüringen een ware industrie van
de productie van glazen versieringen voor de kerstperiode. Nog
steeds is Lauscha het centrum
voor glaskunst. De glazen kerstballen zijn gewilde verzamelobjecten. Het maakproces kent nog
steeds na 160 jaar dezelfde werkwijze. In een porseleinen en stenen mal in de vorm van de kerstbal wordt het hete glas geblazen,
de binnenkant wordt vervolgens
verzilverd en aan de buitenkant
wordt de kerstbal beschilderd
met de gewenste kleuren.

met opvoeden, ontwikkeling, gezondheid en ouderschap. Met de
JgzApp zijn de ouders aan zet!
De JgzApp is beschikbaar via App
Store (iOS) en Google Play (Android).

Velsen-Zuid - Onafhankelijke
rechtspraak is een groot goed in
onze samenleving: het is een van
de pijlers van onze rechtsstaat.
Op donderdag 7 november organiseert de Engelmunduskerk
in Velsen-Zuid een thema-avond
over de rechtspraak in Nederland.
Men heeft een rechter bereid gevonden om meer over dit onderwerp te vertellen. Gastspreker is
mr. S. Jongeling, strafrechter bij
de rechtbank Noord-Holland. Hij
zal tijdens deze avond niet alleen vertellen over zijn werk bij
de rechtbank, maar daarbij ook

aandacht geven aan vragen zoals; ‘wat is gerechtigheid’ en ‘wat
is het doel van straf’. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om
vragen te stellen.

Regio - Steeds minder bijen, insecten en vogels overleven in
onze provincie. Op de Landelijke Natuurwerkdag zaterdag 2
november 2019, in Noord-Holland gecoördineerd door Landschap Noord-Holland, kan iedereen daar zelf iets tegen doen!
Op allerlei plekken kun je zaInlichtingen: Kees Lous, e-mail: gen, harken, aanplanten en nog
veel meer. Kijk op www.natuurshiprev@hetnet.nl.
werkdag.nl en reserveer op tijd
een plekje. Eén dag van je tijd.
Dit is dé kans om je steentje bij
te dragen aan een rijke natuur in
Noord-Holland.
Deze thema-avond begint om
20.00 uur in Goede Herderzaal
van de Engelmunduskerk aan het
Kerkplein te Velsen-Zuid (ingang
via het poortje op het oude kerkhof ) en eindigt rond 22.00 uur. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.
Toegang gratis.

Voor de 66-ste keer
de Bolder Bazar

IJmuiden - Op zaterdag 26 oktober opent De Bolder in IJmuiden haar deuren voor de 66-ste
Bolder Bazar. Een mooie traditie
en een gezellige familiedag voor
Uniek kerstglas in Kleinste muse- jong en oud.
um van Haarle. Vrijdag 8 novem- De deuren gaan om 11.00 uur
ber tot en met 6 januari. Gedemp- open en iedereen kan tot 17.30
uur genieten van diverse stands
te Oude Gracht 119, Haarlem.
met verse vis, heerlijk gebak en
Zie ook: www.kunstcentrum- men kan onder het genot van een
kopje koffie een kans wagen op
haarlem.nl. (foto: aangeleverd)

2 november: landelijke
Natuurwerkdag

het Rad van Avontuur of een van
de loterijen met leuke prijzen. Dit
jaar is er ook een stand met door
de pastoor gebrouwen (hemels)
bier! De voorraad is beperkt, dus
wees er snel bij.
En natuurlijk kan men iets moois
vinden op de rommelmarkt of de
tweedehands kledingmarkt.
De Bolder is gevestigd aan de
Bloemstraat 124 in IJmuiden

Meer soortenrijkdom
Op 2 november kan iedereen
zich inzetten voor meer soortenrijkdom in de natuur tijdens dé
grootste groene vrijwilligersactie van Nederland. Coördinator
voor de Natuurwerkdag, Peter
Mol: ,,Landschap Noord-Holland
vindt het belangrijk dat er meer
leefruimte komt voor kwetsbare planten en dieren. Daar werken boswachters in onze natuurgebieden dagelijks aan. En we
krijgen daarbij hulp! Heel veel
Noord-Hollanders steken als lid

van een vrijwilligersgroep regelmatig de handen uit de mouwen,
zowel in onze natuurterreinen als
daarbuiten. Wij ondersteunen ze
daarbij door het uitlenen van gereedschap en machines, cursussen en advies. Zij knotten bomen,
leggen ijsvogelwanden aan, beschermen en tellen vogels of andere dieren en onderhouden bijzondere natuurgebiedjes. Tijdens
de Natuurwerkdag iedereen komen helpen. Het enthousiasme
op een van de 55 werklocaties
werkt aanstekelijk.“
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud
van (natuur)gebieden en de vergroting van de biodiversiteit in
heel Noord-Holland. Met het programma Betrekken bij Groen
steunt de provincie duizenden
vrijwilligers. En daarom opent
Gedeputeerde Esther Rommel dit
jaar de Natuurwerkdag in NoordHolland. Ze doet dit bij het Purmerbos Moeras.
Ook diverse gemeenteraden zijn
uitgenodigd om Natuurwerkdaglocaties te bezoeken. (foto:
Seth Carnill)

