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Verrassende activiteiten
in Week van de 
Industriecultuur REGIO MEDIA GROEP

IJmuiden - In het kader van de Week van de Industriecultuur 2021 is, net als in voorgaande edities, de monumentale watertoren aan de Dokweg enige tijd 
verlicht. Zaterdagmorgen voor het krieken van de dag even op de gevoelige chip vastgelegd door Erik Baalbergen. Elders in deze editie meer over de Week van 
de Industriecultuur.

Watertoren in de schijnwerpers

Velsen - Het jaarlijkse schoolkorfbal-
toernooi vond zaterdag plaats in 
sporthal Zeewijk. De organisatie van 
het toernooi is in handen van korf-
balvereniging DKV. Er deden in 
totaal 22 teams mee van 8 verschil-

lende scholen uit de gemeente. Het 
was ouderwets druk in de sporthal. 
Er werd gespeeld in twee catego-
rieën: groep 3/4 en groep 5/6. De 
� nale van groep 3/4 ging tussen 
Parnassia 1 uit groep 4b en Bosbeek-

school 2 uit groep 4. In deze � nale 
won het team van de Parnassia 
uiteindelijk met 4-2. De � nale van 
groep 5/6 was een onderonsje 
tussen team 1 en team 2 van Het 
Kompas. Het was een spannende 
wedstrijd, die in de laatste seconden 
werd beslist in het voordeel van Het 
Kompas 1. 
Het was een erg leuke dag waarbij 
veel kinderen kennis hebben 
gemaakt met de gezelligheid van 
korfbal.

Vanaf november trainen de teams 
van DKV weer in de zaal. Alle 
groepen trainen op donderdag van 
18.00 tot 19.00 uur en groep 5/6 ook 
op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Op zaterdag 13 november organi-
seert DKV twee clinics in sporthal 
Zeewijk. Van 10.00 tot 11.00 uur zijn 
alle kinderen uit groep 1 en 2 aan de 
beurt, en van 11.00 tot 12.00 uur zijn 
alle kinderen uit groep 3 tot en met 
8 welkom. 

Aanmelden kan via sportpasvelsen.
nl of mail naar info@dkv-ijmuiden.nl.

Geslaagd schoolkorfbaltoernooi

Het was ouderwets druk in de sporthal. Foto: aangeleverd
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Met een eigen huis heb je veel verant-
woordelijkheden. Het is een fl inke stu-
die om te weten wat er allemaal bestaat 
om je woning toekomstbestendig te 
maken. Want zijn er ook mooie zon-
nepanelen? En hoe stil is zo’n warmte-
pomp nu eigenlijk? Dit najaar kun je op 
consumentenbeurs Huis & Energie alle 
oplossingen zelf vergelijken.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 12 
tot en met zondag 14 november in de mak-
kelijk bereikbare Expo Haarlemmermeer. 
Volgens beursdirecteur Henriette Vrise-
koop voorziet Huis & Energie in een grote 
behoefte. “Momenteel moeten mensen 
rondneuzen op websites, bij de gemeente 
en bij adviseurs. Maar het is ook fi jn als je 
eens ergens kunt rondlopen en producten 
in actie zien: dat het tastbaar wordt.”

Duurzaam Droomhuis
Op Huis & Energie kan dat in het Duur-
zaam Droomhuis: een écht huis van ruim 
300 vierkante meter waar duurzame pro-
ducten te zien, horen, voelen en beleven 
zijn. Henriette: “Het Duurzaam Droomhuis 
hebben we met onze hoofdpartner Milieu 
Centraal ontwikkeld. Het staat vol duurza-
me producten zoals zonneboilers, induc-
tiekookplaten en isolatie, en voor de deur 
een elektrische auto. In het huis en op het 
adviesplein zitten adviseurs van Milieu 
Centraal klaar om alles te demonstreren 
en uit te leggen.”

Stille uilen
Ook worden in het Duurzaam Droomhuis 
tal van mythen ontkracht, aldus Henriette. 
“Men heeft het altijd over het lawaai van 
warmtepompen, hier kun je ze daadwer-
kelijk horen. Er is zelfs een pomp die even 
stil is als een voorbijvliegende uil! Het 
Duurzaam Droomhuis staat vol producten 
die net zo prettig in het gebruik zijn als 
hun ‘ouderwetse’ tegenhanger, maar te-
gelijkertijd een hoop geld besparen. Want 
verduurzamen is niet alleen goed voor de 
wereld, maar ook voor je portemonnee.”

Bijen in de tuin
Rondom het Duurzaam Droom huis staan 
meer dan 100 exposanten die bijzondere 
innovaties naar de beurs brengen, waar-
onder Greenchoice, Gamma, Remeha 
en Tesla, maar ook vertegenwoordigers 
van lokale gemeenten en het Duurzaam 
Bouwloket. “Zij kunnen je precies vertel-
len welke initiatieven en regelingen er 
in jouw woonplaats beschikbaar zijn. Je 
kunt lokale installateurs ontmoeten, maar 
ook ontdekken hoe je zelf aan de slag 
kunt. Dat kan soms echt lonen! Zo kost 
het láten plaatsen van vloerisolatie zo’n 
acht jaar om terug te verdienen; doe je 
het echter zelf, dan is dat maar een jaar of 
anderhalf!”

Tekeningen, rekeningen & foto’s
Vergeet niet om bouwtekeningen, ener-
gierekeningen en foto’s van je huis mee 
te nemen naar de beurs. Henriette: “Zo 
kunnen de exposanten en adviseurs mee-
denken en adviseren. Het mooie is dat 
je direct te horen krijgt hoeveel je kunt 
besparen door over te stappen naar een 
andere energieleverancier, wat de op-
brengst van zonnepanelen is, wat je moet 
isoleren voor je een warmtepomp kunt in-
stalleren en ga zo maar door. Zo verlaat je 
uiteindelijk de beurs met wel tien ideeën 
en oplossingen om je huis duurzamer te 
maken!”

Makkelijk bereikbaar
Kom je ook naar Huis & Energie? Expo 
Haarlemmermeer is eenvoudig bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Met de auto 
kan natuurlijk ook, maar overweeg dan 
elektrisch of gedeeld te rijden. 

Je huis verduurzamen: 
Op Huis & Energie ontdek je hoe

Wanneer: Vrijdag 12, zaterdag 13 & zondag 14 november van 10:00 tot 18:00 (op zondag tot 17:00)
Waar: Expo Haarlemmermeer  Prijs: €20 (€17,50 met kortingscode WONENPUNTNL)
Website: www.huisenenergie.nl   Ook aanwezig op Facebook, Instagram en LinkedIn

Duurzaam Droomhuis Online
Online kun je veel van de duurzame producten die 
op de beurs worden getoond nu al bewonderen. 
Stap gerust binnen in het virtuele Duurzaam Droom-
huis en ontdek in elke ruimte wat jij kan doen om 
jouw woning te verduurzamen. Je vindt het online 
Duurzaam Droomhuis op www.huisenenergie.nl



We hebben ons huis de afgelopen maanden 
goed leren kennen. Zeg eens eerlijk: Hoe 
is het bevallen? Te weinig ruimte, te veel 
ruimte? Past het huis u nog? En, hoe denkt u 
dat dat over tien of twintig jaar is? Nu naden-
ken over hoe u later wilt wonen is helemaal 
niet gek. Sterker nog, dat is slim! Dat is onze 
boodschap in de campagne ‘Ook later lekker 
wonen’. 

Er zijn veel mogelijkheden. Thuis blijven 
wonen, verhuizen naar een geschikte koo-
pwoning of juist een sociale huurwoning, 
misschien zelfs wonen in een woongroep. 

Maar, waar uw voorkeur ook ligt: het vraagt 
om voorbereiding. 

Doe daarom vast eens een snelle  wooncheck 
op ooklaterlekkerwonen.nu, ontdek uw 
voorkeuren en bekijk wat u nu (of later) kunt 
doen om lekker te blijven wonen!

Ook Later Lekker Wonen is een campagne 
van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 
Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, 
Zandvoort en de woningcorporaties in deze 
gemeenten en wordt gefi nancierd met steun 
van de provincie Noord-Holland.

OokLaterLekkerWonen.nu

Nu én later lekker wonen

Vraag uw vaststelling 
voor NOW1 vóór 31 
oktober 2021 aan
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrug-
ging Werkgelegenheid (NOW) was er 
om werkgevers die door de coronacrisis 
te maken hebben met omzetverlies te-
gemoet te komen.

Per 1 oktober 2021 kunt u geen NOW 
meer aanvragen. 

Nu moet worden bepaald/vastgesteld 
wat uw defi nitieve NOW-tegemoet-
koming is. 

Let op: vraag uw vaststelling voor 
NOW1 vóór 31 oktober 2021 aan. Ook 
als u nog in afwachting bent van uw 
derden- of accountantsverklaring. Doet 
u dit niet op tijd, dan volgt een nihil 
stelling. Een vaststelling op nihil leidt 
tot terugvordering van het verstrekte 
voorschot.

Kijk voor meer informatie op: https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-financiele-regelingen /
overzicht-fi nanciele-regelingen/now

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

Van grijs naar groen

Gemeente Velsen wil in IJmuiden-
Noord en Velsen-Noord grijze en ver-
steende locaties omvormen tot groene 
plekken met (waar mogelijk) bomen 
en planten. Dit doen we om de leefo-
mgeving van inwoners te verbeteren, 
mensen voelen zich namelijk prettiger 
in een groene omgeving. En om water-
overlast en hittestress te verminderen 
in Velsen. 

In het voorjaar van 2019 hebben we inwon-
ers uit IJmuiden-Noord en Velsen-Noord 
gevraagd om grijze, versteende locaties in te 
sturen. Er zijn toen in totaal 93 locaties toe-
gestuurd. Uit die 93 inzendingen zijn uitein-
delijk 16 kansrijke vergroenlocaties gekomen. 
In het plantseizoen 2019/2020 zijn de eerste 
zes locaties vergroend en in 2020/2021 ook 
nog eens acht locaties. Dit jaar gaan we aan de 

slag met zes nieuwe straten.

Per locatie zijn er één of meerdere ontwerpen 
gemaakt. De ontwerpen zijn naar inwoners 
uit de straat en de directe omgeving van de 
locaties gestuurd, met de vraag welk ontwerp 
hun voorkeur heeft. Inwoners konden kiezen 
uit verschillende soorten beplanting en de 
diversiteit van de beplanting aangeven. 32 in-
woners hebben hun stem uitgebracht. Hieruit 
blijkt dat elke locatie een duidelijke voorkeur-
sontwerp heeft.  Hieronder maken we bekend 
welke ontwerpen gerealiseerd worden.

Velsen-Noord
• Kruising Pelsstraat/Wijkerstraatweg, 
• ontwerpoptie 1, drie soorten struiken 

met blauwe, roze en witte bloei en drie 
Ruwe Berken 

• Kruising Ladderbeekstraat/Watervli-
etstraat, ontwerpoptie 1, drie soorten 
struiken met blauwe, roze en witte bloei 
en één Zweedse Meelbes 

• In de Ladderbeekstraat t.h.v. huis-
nummer 1 wordt er op de kruising  één 
Zweedse Meelbes aangeplant

IJmuiden-Noord
• Kruising Edisonstraat/Alexander Bell-

straat, Ontwerpoptie 1, drie soorten 
struiken met blauwe, roze en witte bloei 
en één Japanse Sierkers 

• Kruising Warmenhovenstraat/Wijk aan 
Zeeërweg, drie soorten struiken met 
blauwe, roze en witte bloei en drie Sierk-
ersen.

• Kruising Trompstraat/Wijk aan Zeeër-
weg, drie soorten struiken met blauwe, 
roze en witte bloei.

• Kruising Jan Pieterzoon Coenstraat/
Wijk aan Zeeërweg, drie soorten struik-
en met blauwe, roze en witte bloei.

Bij het ontwerp van de Trompstraat/Wijk 
aan Zeeërweg is de omvang op verzoek van 
bewoners aangepast. Zo ontstaat er meer 
ruimte rondom de bankjes.

De werkzaamheden worden momenteel ver-
der voorbereid. De verwachting is dat in het 
vroege voorjaar van 2022 de locaties allemaal 
zijn aangeplant. 

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Voorbereidingen voor het 
planten van nieuwe bomen, 
De aannemer De Bie Buitenwerken is vanaf 
nu in opdracht van Gemeente Velsen bezig 
met de voorbereidingen voor het planten 
van nieuwe bomen op plekken waar bomen 
vervangen moeten worden. Het gaat om 
bomen die 1 op 1 vervangen worden, bijvoor-
beeld omdat de oude boom ziek was, is dood 
gegaan of op een andere manier is verdwenen. 
De voorbereidingen houden in dat eventuele 
oude bomen worden weggehaald en dat de 
plantvakken klaar worden gemaakt voor de 
nieuwe boom. Eind november worden dan de 
nieuwe bomen geplant.

Een aantal bomen die vervangen worden, 
zijn dit voorjaar geveld door de iepziekte. 
Lees meer over de iepziekte op www.velsen.
nl/iepziekte-in-velsen 

Tientallen wapens inge-
leverd in de IJmond
In de IJmond zijn tijdens de landelijke Week 
van de Veiligheid 36 (steek)wapens inge-
leverd. Op diverse locaties in Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen was het mo-
gelijk om vrijwillig en zonder strafrechtelijke 
gevolgen wapens af te staan. Het inleveren van 
wapens is onderdeel van een landelijke actie 
‘Drop je knife, doe wat met je life’ en sloot aan 
bij de IJmondiale campagne YouChoose. We 
zijn blij met elk wapen dat van de straat is.

YouChoose: show skills not knives!
In de regio IJmond sluit de inleveractie aan bij 
de campagne YouChoose. De campagne You-
Choose motiveert jongeren om wapenbezit te 
vermijden en zich te richten op hun talenten 
en skills. Via Instagram (@YouChoose.IJ-
mond) kunnen jongeren een video met hun 
talenten delen. Zij maken kans op een mas-
terclass ter waarde van 100, 250 of 500 euro 
om hun talent verder te ontwikkelen. Video’s 
insturen is mogelijk tot en met 21 november. 

Lees meer over de campagne op 
www.youchoose.nl/ijmond 

Vanaf 5 november kunt u op de Lange Nieuwstraat alle duurzame verhalen terugvinden die 
tot nu toe zijn geplaatst. De verhalen staan op borden verspreid over de hele straat. Met be-
hulp van een link of QR-code kunt u het hele verhaal lezen. Laat u  inspireren! 
Van 28 oktober tot en met 5 november is het de Klimaatweek. In deze week lanceren we in 
Velsen het Lokaal Klimaat Akkoord. Een onderdeel hiervan is de duurzame verhalenroute. 

Veteranendag Velsen 
2021
De Veteranendag Velsen 2021 vindt 
plaats op zaterdag 30 oktober. Op deze 
dag bedanken de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethoud-
ers de Velsense veteranen voor hun 
inzet in dienst van de vrede, nu en in het 
verleden. Katja van As, derde generatie 
marineoª  cier, vult het programma aan 
met een lezing over haar militaire fami-
liegeschiedenis. Aansluitend is er voor 
de veteranen een besloten diner.

Duurzame verhalenroute op Lange Nieuwstraat



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
• Wijk aan Zeeërweg 32, plaatsen 

dakkapel (voorzijde) (18/10/2021) 
125367-2021

• Zeeweg 239, veranderen gevelkozij-
nen, plaatsen spiltrap (18/10/2021) 
125665-2021

• Van Leeuwenstraat 27A, wijzigen ge-
bruik van bedrijf naar winkel/atelier 
(19/10/2021) 125916-2021

• van Galenstraat 20, plaatsen dakop-
bouw (19/10/2021) 126042-2021

• nabij Margadantstraat 68 (perceel-
nummer 3902),bouwen 16 bedrijfs-
units (21/10/2021) 126775-2021

• nabij Noordersluisweg 11, aanleggen 
glasvezelleiding en gestuurde boring 
(21/10/2021) 127123-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 1) bouwen 
woning (21/10/2021) 127201-2021

• Frans Naereboutstraat 60, plaat-
sen dakopbouw (achterzijde) 
(21/10/2021) 127331-2021

• Groeneweg 71, vervangen gevelbekle-
ding (22/10/2021) 127595-2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164, wijzigen ge-

bruik van 3 naar 4 appartementen, 
plaatsen dakkapellen (voor- en ach-
terzijde) (19/10/2021) 125876-2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 66, ver-

bouwen winkel naar 2 woningen 
(17/10/2021) 125119-2021

• Brederoodseweg 78, vergroten wo-
ning, plaatsen dakkapel (zijkant) 
(19/10/2021) 126225-2021

• Brederoodseweg 59, kappen boom 

(24/10/2021) 127928-2021

Driehuis
• Jacob Catslaan 2, plaatsen zonnepa-

nelen en warmtepomp (achterzijde) 
(18/10/2021) 125592-2021

Velserbroek
• Liniepad 50, bouwen tuinhuis 

(18/10/2021) 125484-2021
• De Zeiler 112, uitbreiding voorzijde 

(19/10/2021) 126105-2021

Welstand
• Voor zover de ingediende aanvragen 

voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kanaalstraat 17, vervangen kozij-

nen, plaatsen 2 twee dakkapellen 
(18/10/2021) 98818-2021

• Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning

Velsen-Zuid
• Zuiderdorpstraat 15, plaatsen contai-

nerberging (19/10/2021) 95053-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Bakkerstraat 31, plaatsen dakopbouw 

(19/10/2021) 113820-2021
• Eenhoornstraat 8, plaatsen mechani-

sche ventilatie (19/10/2021) 59462-

2021
• Heerenduinweg 12, plaatsen 12 licht-

masten bij padelbanen (21/10/2021) 
102519-2021

• Zeeweg 263, wijzigen gebruik van 
bedrijf naar wonen (begane grond) 
(21/10/2021) 100932-2021

Velsen-Zuid
• Rijksweg 114, bouwen  bijgebouw 

(19/10/2021) 98714-2021 (Rijksmo-
nument)

Santpoort-Zuid
• De Veenen 14 (weiland ten zuiden 

van Van Dalenlaan, ten oosten van 
Bloemendaalsestraatweg 4), realise-
ren permanente paardenbak met 6 
verlichtingspalen (19/10/2021)6418-
2018 

Santpoort-Noord
• Dinkgrevelaan 10, wijzigen interne 

constructie voor lift, vervangen ga-
ragedeur door kozijn (21/10/2021) 
122787-2021

• J.T. Cremerlaan 81, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (21/10/2021) 105310-2021

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

Princenboschpad met kruising bus-
baan), kappen 5 bomen (groenrenova-
tie bestaand struweel) (19/10/2021) 
119531-2021 

• Kriemhildestraat 2 te, legaliseren be-
bouwing op  achtererf (19/10/2021) 
5494-2018

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ningen –uitgebreide procedure

Santpoort-Noord
• Vlietweg 20 te Santpoort-Noord, 

brandveilig gebruik hotel (n.a.v. 
brandschade) (05/10/2021) 18742-
2021

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119, verbou-

wen van de kapberg tot woning 
(21/10/2021) (Rijksmonument) 5649-
2018

Buiten behandeling gestelde om-
gevingsvergunning 
IJmuiden
• James Wattstraat 6B, gebruiken voor 

wonen (21/10/2021) 109684-2021

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
Velserbroek
• ‘verkoop kipproducten’, op zaterdag 

(geldig van 22 oktober 2021 tot 22 ok-
tober 2026) Locatie: Sterbastion ong. 
(21/10/2021) 115436-2021

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

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

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

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

Coronanieuws

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

  
  Zonder afspraak een  vaccinatie

In IJmuiden kunt u zich zonder af-
spraak laten vaccineren tegen het coro-
navirus. Dat kan in de vaccinatiebus in 
Zeewijk en in buurthuis de Brulboei.

Zeewijk IJmuiden
Locatie: Schiplaan/hoek Planetenweg 
IJmuiden
Tijd: 11:00 – 17:00 uur
Zaterdag 30 oktober, 6 november en 13 no-
vember

Buurthuis de Brulboei, IJmuiden             
Locatie: Kanaalstraat 166
Tijd: 11.00-17.00 uur
Vrijdag 29 oktober

Huisartsenpraktijk de Haven in de 
Kuba Moskee
Locatie: Kuba Moskee Planetenweg 1 
IJmuiden
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Woensdag 3 november

GGD Kennemerland introduceert vanaf 
komende week speciale spreekuren 
voor mensen met prikangst die zich wil-
len laten vaccineren. Zij kunnen een af-
spraak maken via het klantcontactcen-
trum van de GGD. De spreekuren zijn op 
woensdag en zaterdag in IJmuiden.

Ongeveer een op de vijf volwassenen heeft 
een vorm van prikangst. Vaak ontstaat de 
angst op jonge leeftijd en verdwijnt deze later 
vanzelf. Soms wordt de angst juist intenser, 
en ontwikkelt een de gebruikelijke angst op 
kinderleeftijd zich tot prikfobie. Dertien pro-
cent van de personen met extreme prikangst 
laat zich niet vaccineren.

Om deze mensen de mogelijkheid te bieden 
om zich wel te laten vaccineren, zijn de spe-

ciale inloopspreekuren opgezet. Voor elke 
cliënt wordt ruim de tijd genomen, zij krijgen 
van binnenkomst tot vertrek speciale bege-
leiding. Ook is er extra ruimte om vragen te 
stellen. 

Afspraak maken
Heeft u prikangst en wilt u graag een af-
spraak voor het speciale spreekuur maken? 
Bel dan met GGD Kennemerland op 023 789 
1631. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 - 20.00 uur. Zaterdag en zondag 
van 10.00 - 17.00 uur.
Vaccinatielocatie en openingstijden 

IJmuiden
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden
Spreekuur op woensdag van 13.30 tot 19.30 
uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Speciale spreekuren voor mensen met prikangst



Marianne Vos,
Fractievoorzitter Velsen Lokaal 

Kopzorgen en een onbestendige tijd. Dat 
ervaart men nationaal maar ook lokaal. 
Dit jaar mag de Raad rekenen op een 
sluitende begroting zonder een flinke 
greep uit de algemene middelen. Dat 
resultaat is onder meer toe te schrijven 
aan het gevoerde beleid in de afgelopen 
3 jaar. Dat is prachtig en ook geen 
verrassing, want het Rijk kwam eindelijk 
over de brug met extra financiële 
middelen voor de jarenlange tekorten, 
o.a. in de jeugdzorg.
Er liggen nog flinke gemeentelijke 
uitdagingen zoals de 
woningbouwopgave, klimaatdoelen,  
energietransitie en ga zo maar door. 
Velsen Lokaal hoopt de komende 
jaren op meer financiële rust en 
stabiliteit al is het nog ongewis wat 
de uitkomsten van de herverdeling 
zijn van het gemeentefonds in 2023. 
Prioriteit voor Velsen Lokaal ligt voor de 
komende raadsperiode bij het zoeken 
naar alternatieve oplossingen voor het 
woningtekort, met name voor onze 
jongeren. Maar ook de aanpak voor een 
gezondere leefomgeving.

Sander Smeets, 
Fractievoorzitter 

D66Velsen is tevreden met de 
begroting, waar een aantal goede 
keuzes worden gemaakt. Wij wilden 
vorig jaar al minder bezuinigingen op 
iedereen die onevenredig hard door 
corona wordt getroffen. Het college 
komt daaraan nu tegemoet door de 
rekening voor sportverenigingen niet 
te verhogen en minder te bezuinigen 
op de ontmoetingsfunctie en tegen-
gaan van eenzaamheid. 

Wel is D66Velsen kritisch dat het 
college niet het volledige bedrag 
beschikbaar stelt voor het programma 
Gezondheid en Luchtkwaliteit. Met dat 
programma wil Velsen de luchtkwaliteit 
onder de WHO-gezondheidsnormen 
krijgen. Na het heftige RIVM-rapport 
over gezondheid in de IJmond, had 
D66Velsen verwacht dat dit een prio-
riteit zou zijn. Je verliest bovendien 
geloofwaardigheid in de oproep naar 
Tata Steel om te verduurzamen, als je 
zelf niet je steentje bijdraagt. 

D66Velsen zal dan ook met een voor-
stel komen om het programma in 2022 
volledig te financieren en zo sneller te 
werken aan een schone lucht en betere 
gezondheid in Velsen. 

Begroting teruglezen?

Op donderdag 4 november wordt de begroting 
besproken in de Raad van Velsen. De vergadering 
is te volgen via www.velsen.nl en RTV Seaport.

Begroting 2022
De politieke partijen aan het woord

Velsen staat niet stil, we hebben ambities, dat blijkt ook uit het raadsakkoord en 
college-programma. De afgelopen jaren zijn financieel niet eenvoudig geweest. 
Inmiddels laat de begroting zien dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer 
in balans zijn voor de komende jaren. Ook heeft de gemeente voldoende reserves om 
tegenslagen op te vangen.

Er is ook ruimte om te investeren, want de gemeente Velsen wil vooruit. 

Er zijn 7 prioriteiten die extra aandacht krijgen. Dat gaat om

• Het Lokaal Klimaatakkoord,

• Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie,

• Voorkomen van armoede in Velsen,

• Bouwen aan een e�ectievere en betaalbare jeugdhulp,

• Impuls geven aan woningbouwopgave voor Velsen van de Toekomst,

• Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving door gebiedsgerichte integrale aanpak

• Inzetten op Integrale veiligheid, met de focus op ondermijning en drugsoverlast.

Wilt u de volledige begroting lezen? 
Dan kunt u deze vinden via 
www.velsen.nl/gemeenteraad



Cas Schollink, 
Fractievoorzitter 

Wij staan voor de laatste begroting 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2022. Ondanks de lastige 
financiële situatie van de laatste jaren 
is onder VVD bewind de belasting 
op woningen met inflatie even duur 
gebleven. Nu heeft de gemeente voor 
het eerst in 3 jaar weer wat meer 
financiële ruimte en volgend jaar 
kunnen de totale lokale lasten zelfs een 
stukje dalen! Het laag houden van de 
lokale lasten is en blijft een belangrijk 
punt voor de VVD Velsen en natuurlijk 
voor u.

Verder vinden we het goed dat 
de tarieven voor het gebruik van 
onze sportvelden en voorzieningen 
voorlopig niet verhoogd worden. 
Dat scheelt toch een hoop voor onze 
mooie sportverenigingen. Zeker na 
een tijd waarin veel inkomsten voor 
verschillende verenigingen onzeker of 
een stuk lager waren in verband met 
corona. Zo houden we sport betaalbaar, 
behouden we onze verenigingen en 
blijven we in Velsen in beweging!

Gideon Nijemanting, 
Raadslid 

Na jaren van grote tekorten en 
tegenvallers zijn onze gemeentelijke 
financiën weer in balans; en dat is 
goed nieuws voor Velsenaren. Grote 
ingrepen in ons voorzieningenniveau 
zijn daarmee voorlopig afgewend. 
Maar omdat Velsen onder 
verantwoordelijkheid van het huidige 
college zo’n EUR 35 mln. aan eigen 
vermogen verloor, is onze financiële 
positie uiterst kwetsbaar. 

Er lijkt de komende jaren financiële 
ruimte te ontstaan. Mooi, want het 
CDA heeft tal van ideeën om Velsen 
toekomstbestendig te maken. Maar 
omdat we de afgelopen jaren financiële 
ruimte hebben benut die er niet was, 
zullen we nu ook ruimte onbenut 
moeten laten. Het CDA wil die rekening 
niet doorschuiven naar volgende 
generaties Velsenaren. 

Maar er is een tussenweg: slim omgaan 
met middelen en scherpe keuzes 
maken. Zo steunt het CDA voor 
2022 initiatieven die de kracht van 
onze gemeenschap versterken: dat 
vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, 
armoede teruggedrongen, 
ontmoetingen worden bevorderd en 
sportverenigingen ondersteund.

Iskander Sitompul, 
Raadslid 

Ook dit jaar roept GroenLinks op om 
als lokale politiek een weloverwogen 
afweging te maken tussen een gezonde 
financiële huishouding enerzijds en het 
welzijn, gezondheid en veiligheid van 
onze inwoners anderzijds.  

GroenLinks kan zich goed vinden in de 
beleidskeuzes die het college ons heeft 
voorgelegd om te blijven investeren in 
de 7 speerpunten van de raad, zoals ons 
lokaal klimaatakkoord, het dempen van 
de corona effecten, het voorkomen en 
bestrijden van armoede in Velsen, etc.

GroenLinks is met name blij dat wij 
in Velsen het Lokaal Klimaatakkoord 
hebben vastgesteld op weg naar een 
duurzaam en klimaatneutraal Velsen. 
Sommige onderwerpen blijven onze 
hoogste zorg houden, zoals bijvoor-
beeld adequate jeugdhulp, stijgende 
kosten WMO, luchtkwaliteit en onze 
gezondheid die in de regio nog steeds 
onder zware druk staat.

GroenLinks kiest er ook dit jaar voor om 
verantwoord te blijven begroten, met 
het oog op een duurzame toekomst van 
Velsen voor al onze inwoners.

Robert van Koten, 
Fractievoorzitter

Politiek Sociaal maakt zich zorgen 
om de mensen die er nu en straks 
(financieel) niet warmpjes bijzitten.

Gelukkig laat het beeld voor de komen-
de jaren laat zien dat onze financiën in 
balans zijn. Er is ruimte voor investerin-
gen op basis van het raadsakkoord en 
het collegeprogramma. De gemeente 
heeft in de periode tussen 2011-2015 
circa 30% bezuinigd op het program-
ma Maatschappelijk Zorg. Het daarom 
goed dat deze bezuinigingen nu worden 
teruggedraaid. 

Het is ook positief dat de gemeente een 
campagne gaat opzetten om armoede 
en schulden tegen te gaan door story-
telling en de inzet van ervaringsdeskun-
digen. Het is natuurlijk aan de volgende 
raad om nieuwe keuzes te maken, maar 
het is echt beter het sociaal minimum 
structureel te verhogen. Door de grens 
te verhogen, die in onze gemeente op 
110 procent van het wettelijk sociaal 
minimum ligt, kunnen meer mensen 
het hoofd boven water houden.

Dat is gelijk ook de boodschap die de 
Politiek Sociaal meegeeft aan de partij-
en die straks onderhandelen. Met lokaal 
beleid doe je dan meer dan achteraf 
pleisters plakken.

Leo Kwant,
Fractievoorzitter 

Het college van B&W van Velsen biedt 
ons een sluitende begroting aan. Dit is 
een compliment waard, wetende waar 
wij vandaan komen. Daarnaast heeft 
het Rijk toegezegd, welliswaar onder 
voorbehoud, dat er extra geld voor 
Velsen vanuit den Haag beschikbaar 
komt.

Zonder gelijk pot te gaan verteren vindt 
LGV het zeer belangrijk dat alles op 
alles gezet moet worden om de jeugd 
en drugsoverlast aan te pakken. Daar 
zijn extra boa’s met name jeugdboa’s 
voor nodig. Als je aan de voorkant kan 
handhaven en preventief te werk gaat 
kan je veel winst op dit terrein pakken.

Daarnaast is LGV van mening dat er 
daadwerkelijk werk gemaakt moet 
worden van het versnellen van de 
Woningbouw.

Veel, vooral jongere, Velsenaren 
wachten al te lang op een woning.
LGV is tevens van menig dat de 
verduurzaming van woningen niet 
afgewimpeld mag worden op de 
inwoners, maar dat zij financieel ruim 
gecompenseerd worden.

Lieneke Post, 
Raadslid 

Elke fractie gaat melden dat deze 
cijfers indicatief zijn en er nog steeds 
gewacht wordt op geld van vanuit Den 
Haag en daarom zijn er bedragen in de 
begroting onduidelijk en onzeker.

De buffer van Velsen was al niet groot 
en wordt met deze begroting zeker niet 
beter. Hij blijft binnen de marge van de 
provincie maar de gemeenteraad wilde 
een wat hogere norm en dat is niet 
gelukt.

Ook krijgen wij vragen over het witte 
theater of de stadsschouwburg. Dat zijn 
ook vragen die bij ons opkomen en wij 
vragen ons af waarom daarover niets 
in de begroting staat, hoe is het verder 
met deze twee locaties?

Verder is en blijft de Kanaaldijk een 
lastige en gevaarlijke toegangsweg, 
waar Ferry Levasier raadsvragen over 
heeft gesteld. Blij zijn wij met de toe-
zegging van de wethouder dat met 
het “schuiven van projecten binnen de 
begroting, toch in 2022 de veiligheid op 
de Kanaaldijk voorrang gaat krijgen!

Al met al: Het is en blijft financieel 
onzeker, dus het is goed de begroting 
bestendig, positief en ook sluitend is.

Ben Hendriks
Fractievoorzitter

Op 4 november buigt de raad zich 
alweer over de laatste begroting van 
deze bestuursperiode. Een begroting 
die, zoals die aan de raad is voorgelegd, 
sluitend is. Een belangrijk onderwerp 
voor de PvdA is het voorkomen en 
bestrijden van armoede. Nadat we 
eerder dit belangrijke onderwerp in 
goed beleid hebben vastgesteld, is in de 
begroting een post opgenomen om dit 
beleid tot uitvoering te gaan brengen. 
En dat is hard nodig, zeker nu we ge-
confronteerd worden met stijgende 
energiekosten en steeds duurder 
wordende boodschappen. 

Om de hoge kosten van jeugdzorg en de 
WMO voorzieningen te kunnen betalen 
is door het rijk een bijdrage toegezegd. 
Die toezegging en de verhoging van de 
algemene uitkering aan de gemeente, 
zoals die in de septembercirculaire, staat 
maakt de financiële toekomst van de 
gemeente iets rooskleuriger.

Met deze middelen moeten we weer 
gaan werken aan het opbouwen van 
onze financiële weerbaarheid, zodat 
we in nieuwe moeilijke tijden opnieuw 
gebruik kunnen maken van onze 
reserves.

Leen de Winter,
Fractievoorzitter 

ChristenUnie had liever een jaar pas op 
de plaats gemaakt om zo de nieuwe 
gemeenteraad niet op te zadelen met 
besluiten die wij op 4 november nemen.
Velsen teert in op zijn reserves. 
HET aandachtspunt voor de komende 
jaren zou de ontwikkeling van het eigen 
vermogen moeten zijn. 

CU ontkomt niet aan de gedachte 
dat het plaatje ten behoeve van het 
realiseren van de 7 speerpunten voor 
2022 het beeld van vooruitschuiven 
ontstaat. Het plaatje lijkt rond ge-
rekend om toch 1,25 miljoen te vinden. 
Gelukkig zien wij bij die punten ge-
middeld een hoog CU-gehalte dus dat is 
in die zin dan wel weer positief.

De septembercirculaire zouden we een 
loftrompet over kunnen laten klinken.
Gelet op de onzekerheden is er wat 
CU betreft echter geen aanleiding om 
uitbundig te gaan kijken naar nieuwe 
bestedingsdoelen.

Gelukkig bleek tijdens de sessie van 
14/10 dat renovatie van de Kanaaldijk 
en de Geul zonder extra kosten naar 
voren kan worden gehaald.
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Het winkelgebied heeft nieuwe 
winkels mogen verwelkomen, waar-
onder de Lidl, Kruidvat en Blokker. 
Ook is er boven de nieuwe winkels 
een compleet nieuw ruim en gratis 
parkeerdek gerealiseerd.
Dit zorgt ervoor dat het huidige 

aantal parkeerplekken op 750 
uitkomt. Het compleet nieuwe tank-
station kent  de laagste brandstofta-
rieven van de regio, naast fossiele 
brandsto�en zijn er ook zes snel-
laadpalen geplaatst.
Al deze vernieuwingen moeten bij 

dragen aan een betere winkelbele-
ving voor de consument.

,,Met de herontwikkeling van Marlo 
Beverwijk hebben wij een toekom-
stig bestendig regionaal winkelge-
bied gecreëerd. Een mooie mix van 

landelijke retailers die elkaar 
aanvullen met het behoud van 
enkele lokale ondernemers. De 
ruime hoeveelheid gratis parkeer-
plaatsen is wat ons betreft een 
groot onderscheidend vermogen”, 
vertelt Bas van Velzen, Commercieel 
Assetmanager bij Dreef Beheer B.V.

Marlo Beverwijk is een convience 
plus locatie. Met extra grote XL 
winkels van de verschillende 
merken trekt Marlo bezoekers uit 
een groot verzorgingsgebied, die 
hier graag hun dagelijkse bood-
schappen doen.

Op donderdag 11 november om 
11.00 uur vindt er een openingsmo-
ment plaats. Bezoekers kunnen die 
dag genieten van barista-ko�e en 
heerlijke po�ertjes.

Op 13 november starten in Marlo de 
‘Spetterende Sinterklaasweken’. Op 
zaterdag 13 en 20 november rijdt er 
een treintje met pieten rond op het 
Marlo terrein waar ouders en 
kinderen het Marlo terrein in 
kunnen verkennen. Op zaterdag 13 
november wordt er voor de kleinste 
klanten een 13-meter lange speel-
trailer geplaatst op het terrein.
Zaterdag 20 november komen 
bekende sterren Mega Mindy en 
Spiderman in Marlo op bezoek.

De feestelijke afsluiting is op 
zaterdag 4 december wanneer 
Sinterklaas Marlo bezoekt met zijn 
pieten.

Beverwijk - Na een periode van grondige renovatie wordt Marlo Beverwijk o�cieel heropend. Het terrein is in 
de afgelopen maanden uitgebreid en gemoderniseerd. Donderdag 11 november om 11.00 uur zal wethouder 
Serge Ferraro van Gemeente Beverwijk de o�ciële opening verrichten.

o e e  e t o fic e open n

Bij het Marloterrein zijn maarliefst 750 parkeerplekken gerealiseerd. Foto: aangeleverd

Santpoort - De Stichting Santpoort 
heeft een boekje uitgegeven, ‘Thuis 
in Santpoort’. Dit boekje is samenge-
steld uit de stukjes die ze maandelijks 
publiceren in De Jutter|De Hofgeest 
en op hun facebookpagina. ,,Met 
deze stukjes willen wij laten zien hoe 
mooi ons dorp is’’, aldus bestuurslid 
Nancy Bromet. ,,Het eerste artikel 
verscheen al in januari 2018 en 
ontving zulke leuke reacties dat we 
het hebben voortgezet.’’
Intussen is er een rijkdom ontstaan 
aan prachtige artikelen, steeds met 
een mooie foto, over talrijke plekken, 
gebouwen en objecten die iets 
zeggen over de geschiedenis, het 
karakter en de pracht van Santpoort. 

Bromet: ,,We hebben besloten om 
hiermee dit boekje samen te stellen 
en zien het als deel 1 want we gaan 
ook gewoon door met schrijven en 
fotograferen.
De artikelen en de foto’s worden 
gemaakt door een redactie van vrij-
willigers, de schrijvers Jos Diekstra, 
Annette Koster, Pim Boer, René 
Stommel en Lieke Baron en de foto-
grafen Florian van der Horst en Tialda 
Willems.’’

Het boekje wordt gratis overhandigd 
aan de donateurs samen met het 
magazine ‘De Zandpoort’, maar is ook 
te koop bij boekhandel Bredero in 
Santpoort-Noord voor 9,95 euro. 

oe e h s n S ntpoo t

De donateurs van de Stichting Santpoort krijgen het boekje gratis, maar het is ook te 
koop bij Bredero Boeken voor 9,95 euro. Foto: aangeleverd

Beverwijk - Museum Kennemerland heeft een aantal prachtige wandborden 
uit de collectie “De schoonheid van Kennemerland”. Deze serie bestaat uit: 
Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Santpoort, Haarlem en Spaarndam. 
Onlangs zijn ze ook in het bezit gekomen van “100 jaar IJmuiden”. Dit bord is 
van dezelfde ontwerper, Ben van de Kolk, en geproduceerd door Geels in 
IJmuiden.  Op het plat: het wapen van Velsen, vuurtoren ‘Het hoge licht’ en het 
‘monument voor de visserman’. 
Op de wand afbeeldingen van: een deel van het Velsen-dorp met de Engel-
munduskerk, buitenplaats Beeckestijn, de watertoren, het Stadhuis met het 
monument op Plein 1945, de sluis, vuurtoren ‘Het lage licht’ met de semafoor.
Ineke Kok heeft dit mooie bord geërfd en zocht er nu een goede, blijvende 
bestemming voor. Haar broer Theun Kok uit Heemskerk heeft het afgelopen 
zaterdag aan het museum overhandigd. 
Alle borden zijn te bewonderen op de beeldbank van museum Kennemerland:  
www.museumbeverwijk.nl. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. toevoeging aan spijzen; 7. plaats in Friesland;
12. Joodse kalendermaand; 13. Fins hete luchtbad; 14.
vrouwtjesschaap; 15. muzieknoot; 17. leesmateriaal; 19. deel
van camera; 21. rivier in Rusland; 22. lage vrouwen zang-
stem; 24. onfris (niet proper); 27. projectieplaatje; 28. zintuig;
30. onnozel persoon; 31. telwoord; 32. laster (spot); 33. deel
van gelaat; 35. voor het gerecht roepen; 37. baardje; 38.
menselijk geraamte; 41. nietsnut (sukkel); 42. rauwkost
gerecht; 44. niet afgemaakt; 46. plaats in Oekraïne; 47. visge-
recht; 48. lussenweefsel; 49. plaats in Gelderland; 50. geest-
drift; 52. grote zanggroep; 54. lepel, vork en mes; 56. horizon;
58. eerwaarde grijsaard; 61. ogenblik; 62. startpunt (aan-
vang); 64. vogeleigenschap; 65. naaldboom; 67. laagte tus-
sen bergen; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70.
aardbewoner; 72. rekenopgave; 73. adellijke dame; 76. hoog-
ste punt van een huis; 77. titel (afk.); 78. kledingstuk; 79. lof
en eer; 81. deel van een mast; 82. bitter lichaamsvocht; 83.
tafelgasten; 84. muzieknoot; 86. tropische mier; 87. eenvou-
dig restaurant.

Verticaal 1. arbeidsloon; 2. product van een kip; 3. Engelse
taxi; 4. god van de liefde; 5. zeer lage temperatuur; 6. vraag-
en antwoordspel; 7. zakken onder de ogen; 8. inwendig
orgaan; 9. sluw dier; 10. kippenproduct; 11. Europees land;
16. Engels bier; 18. Duitse badplaats; 20. vordering; 21.
onderzoeker in opleiding (afk.); 23. fijn weefsel; 25. geestdrift;
26. lastdier; 27. donkere kamer (afk.); 29. lengtemaat; 32.
plaats in Noord-Holland; 34. schrijfgerei; 36. batig (positief);
37. son altesse eminentissime (afk.); 39. jonge jenever; 40.
rookartikel; 42. stankafsluiter in een afvoer; 43. dansgelegen-
heid; 45. enthousiast bewonderaar; 46. keukenmeester; 51.
deel van oor; 53. sterk ijzerhoudende grondsoort; 54. contra-
basspeler; 55. deel van een boom; 56. beker op een voet; 57.
ijverig insect; 59. telwoord; 60. risicovol; 62. officiële maaltijd
(diner); 63. Europese vrouw; 66. duw of zet; 67. droog en
kaal; 69. tweetal muzikanten; 71. gevangenis; 73. hooi-
maand; 74. deel van been; 75. windrichting; 78. zoet brood-
beleg; 80. insect; 82. gewicht (afk.); 85. Frans lidwoord.

Planetenweg 76A   IJmuiden
Tel: 0255 - 521997

Bloemen en Planten

Gifts
Henk van ‘t Veld

Mail de oplossing voor maandag 1 november naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Maak Kans Op Een Mooie Bos Bloemen aangeboden 
Door Bloemen En Planten Henk Van ’T Veld.

Door Raimond Bos

Al enkele jaren kampt ons land met 
een lerarentekort in het primair 
onderwijs. Waren er in 2019 al 
2.322 fulltime leraren en direc-
teuren tekort, over twee jaar zal dat 
aantal naar schatting zijn opge-
lopen tot ongeveer 4.000 en daar 
blijft het niet bij. In 2027 gaat het 

om een tekort van 10.874 fulltime 
banen, ofwel ruim twaalf procent 
van het totaal aantal leraren dat er 
nu is. Een bijkomend probleem is 
dat de situatie het meest nijpend is 
op de plaatsen waar veel kinderen 
wonen. Onze provincie is dichtbe-
volkt en daardoor speelt dit 
probleem niet nog nadrukkelijker. 
In de Zaanstreek en Amsterdam 

werd twee jaar geleden al 
gegrepen naar een noodmaatregel: 
de vierdaagse lesweek. Ouders 
kwamen daartegen in verzet, ze 
wezen erop dat hun kinderen recht 
op onderwijs hebben. Maar hoe 
kun je dat onderwijs vorm geven, 
als je er niet de juiste mensen voor 
hebt?

Werkdruk
Door de hoge werkdruk in het 
onderwijs is deze sector voor 
nieuwkomers bepaald niet aantrek-
kelijk. Leraren klagen over een te 
hoge werkdruk, waardoor de 
balans tussen werk en privé niet 
meer in verhouding is. Daarmee 
lijken de onderwijsorganisaties in 
een vicieuze cirkel te zijn beland, 
want het teruglopende aantal 

leraren leidt weer tot een nieuwe 
verhoging van de werkdruk. ,,Het 
lerarentekort in de scholen van 
Atlant, Fedra en OPO IJmond loopt 
dit schooljaar zo hoog op dat het 
naar huis moeten sturen van 
klassen onvermijdelijk is’’, stellen de 
drie onderwijsbesturen. Men 
vervolgt: ,,Dit vormt een grote 
bedreiging voor de kwaliteit van 
het onderwijs én voor het  welbe-
vinden en werkgeluk van onze 
medewerkers.’’ Deze maand 
kwamen de directeuren van de 
betrokken scholen bijeen voor een 
eerste verkenning van het te 
volgen traject.

Klankbordgroepen
Er komen drie klankbordgroepen, 
respectievelijk voor de directeuren, 

de ouders en de leraren (en onder-
steunend personeel). In de 
komende maanden praat men 
uitgebreid verder over de mogelijk-
heden. Ouders die de brief 
ontvangen hebben en willen 
reageren, kunnen via schoolweek@
fedra.nl hun gedachten over dit 
proces kenbaar maken. ,,Wij zijn 
ons zeer bewust dat de alternatieve 
schoolweek, in welke vorm dan 
ook, afwijkt van wat u gewend bent 
en waar u waarde aan hecht’’, 
schrijven de schoolbesturen in de 
brief. Ze benadrukken dat het lera-
rentekort nog niet op alle scholen 
van de genoemde organisaties 
merkbaar is, maar benadrukken dat 
dit in de komende jaren zal veran-
deren. ,,De enige oplossing is een 
gezamenlijke oplossing’’, stellen ze.

Regio - Het lerarentekort in het primair onderwijs neemt steeds ernstiger 
vormen aan. Drie grote onderwijsinstellingen in onze regio hebben de 
handen ineengeslagen om samen tot een oplossing voor het probleem te 
komen. In een brief aan de ouders van alle leerlingen laten Atlant, Fedra 
en OPO IJmond weten dat ze een procesbegeleider aanstellen om te 
komen tot een plan voor een alternatieve schoolweek. Wat zo’n alterna-
tieve schoolweek precies gaat inhouden, wilde men dinsdag nog niet 
zeggen. De schoolbesturen kwamen gisteren met een uitgebreide 
toelichting, maar die informatie kwam te laat om nog in deze krant te 
kunnen verwerken.

Lerarentekort noopt scholen tot zoeken naar alternatieven
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TYPISCH IJMUIDEN

De oefeningen en testen 
met de Zeesluis IJmuiden
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de oefeningen en testen met de 
Zeesluis IJmuiden.

Door Erik Baalbergen

Na een dagje werken mag ik graag, gewapend met de 
camera in de rugtas, een wandelingetje maken. 
Gelukkig kan dat ook weer over de sluizen. Vorige week 
maandag zag ik vanaf het uitzichtpunt bij de Midden-
sluis voor het eerst de “voordeur”, de buitendeur van de 
nieuwe zeesluis open staan. Bovendien voer er een 
schip in de kolk. Mag Zeesluis IJmuiden, na vijf jaar 
bouwen en nog ruim voor de o�ciële opening eind 
januari 2022, dan eindelijk doen waarvoor hij gemaakt 
is? Reden om even te kijken en de camera tevoorschijn 
te halen!
Het schip in de kolk is het loodsvaartuig Procyon uit 
IJmuiden. Het is een van de drie grote P-klasse loods-
vaartuigen, of ‘loodsstation vaartuigen’, van het Neder-
lands Loodswezen. Het is gebouwd door scheepswerf 
Barkmeijer Shipyards in het Friese Stroobos. De zuster-
schepen van de Procyon heten Polaris en Pollux. 

De vaartuigen zijn genoemd naar sterren waarop men 
in het verleden navigeerde. Op 12 september 2014 
werd de Procyon in haar thuishaven IJmuiden gedoopt 
door de Nederlandse zangeres Ellen ten Damme. 
Hoewel IJmuiden de thuishaven is, zien we de Procyon 
hier zelden. Haar werkterrein ligt bij Hoek van Holland 
en Vlissingen. Net als de Polaris en Pollux is de Procyon 
gestationeerd op een kruispost, als een loodsstation op 
een vaste positie op zee. Vanaf een kruispost worden 
loodsen met een kleine open boot (jol) of tender naar 
inkomende en uitvarende zeeschepen gebracht.

Het 81 meter lange en 13 meter brede loodsvaartuig 
verzuipt zo’n beetje in de 500 meter lange en 70 meter 
brede kolk van de nieuwe sluis. Nou ja, verzuipen in de 
�guurlijke zin dan, en niet in de letterlijke zin gelukkig! 
Volgens een bericht van Rijkswaterstaat worden deze 
weken de systemen getest en wordt er geoefend met 
en rond de sluis. Het testen en oefenen vindt plaats 
met de bedienaars, de sleepdiensten, de vletterlieden, 
de loodsen en de hulpdiensten. Het loodsvaartuig is 
ingezet voor oefeningen en testen met het Loods-
wezen. Een onderdeel van het oefenen is het ervaren 
van de stromingen in de kolk en de krachten die 
ontstaan op de trossen waarmee de schepen worden 
aangemeerd. En dit alles uiteraard om de sluis na de 
opening zo soepel mogelijk en zonder kinderziektes in 
gebruik te kunnen nemen. 
De naast de nieuwe sluis gelegen en soms wat 
krakende Noordersluis kijkt al reikhalzend uit naar z’n 
pensioen!

De Procyon tijdens een test met het aanmeren, vorige week maandag gezien vanaf de binnendeur van Zeesluis IJmuiden. 
Foto: Erik Baalbergen

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Zoals het bij de herfst past, is het onrustig weer. Ik heb al meerdere keren 
een bui op mijn test gehad en werd afgelopen week gezandstraald op het 
strand. Onrustig is het ook op het vlak van de coronabestrijding. We zien 
het aantal covid-19 gevallen de afgelopen weken �ink stijgen en de 
opnames van corona patiënten in ziekenhuizen neemt gestaag toe. Van 
een toename van het virus is niet alleen sprake in Nederland, maar ook 
elders in de wereld. In Oost-Europa zien we een verslechtering van de 
situatie en Letland heeft de twijfelachtig eer om als eerste Europese land 
weer in lockdown te moeten gaan. Een gevolg van het feit dat in dat land 
nog maar 54% van de bevolking gevaccineerd is.
Dat is bij ons toch echt wat anders. Het landelijke beeld is dat 87% van alle 
18-plussers minimaal één vaccinatie heeft ontvangen en 83,5% volledig is 
gevaccineerd. Van alle jongeren vanaf 12 jaar heeft 84,9% minimaal één 
vaccinatie ontvangen en is 81,4% volledig gevaccineerd. Positieve cijfers 
waar we trots op mogen zijn. Het RIVM geeft aan dat de toename was 
ingecalculeerd en dat zij verwachten dat geen nieuwe maatregelen nodig 
zijn. Alertheid blijft natuurlijk geboden, want niets is zeker.
Wat wel zeker is, is de druk op de zorg. Ziekenhuizen zijn volop bezig 
uitgestelde behandelingen in te halen en worden tegelijkertijd gecon-
fronteerd met nieuwe corona patiënten die (langduriger) zorg vragen. Dit 
vraagt opnieuw veel van de zorgmedewerkers, die niet alleen al veel te 
verstouwen hebben gehad maar waarvan de capaciteit onder druk staat. 
Helemaal als het griepseizoen ook nog voor de deur staat.
Wat opvalt is dat veel discussie is te horen over het feit dat mensen die op 
een IC zijn opgenomen niet gevaccineerd zijn of dat sprake is van een 
welvaartsziekte. Dat wil ik niet onder de mat schuiven, maar in het nu 
kunnen we dat niet direct veranderen. 

Mij is altijd geleerd dat je evalueert 
na de wedstrijd en niet tijdens. 
Gewoon omdat de situatie nu niet 
kan worden veranderd en dat 
praten alleen maar leidt tot het 
over en weer maken van verwijt. 
Dat levert tegenstellingen op en 
stress, die sowieso ook ongezond 
zijn. Wat we wel kunnen doen is 
goed uit te blijven leggen waarom 
vaccineren zo belangrijk is, 
waarom dat veilig kan, dicht in de 
omgeving van mensen een vacci-
natieaanbod te doen, ons te laten 
testen bij klachten en de basisre-
gels in acht te nemen. Dan komen 
we goed de winter door en 
kunnen we daarna het goede 
gesprek aan wat we van de crisis te 
leren hebben. Daar worden we als 
team beter van!

Onrustig weer

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Een jaar geleden sloot 
Ton Anderson een tijdperk af door na 
meer dan een halve eeuw afscheid te 
nemen van zijn fotostudio aan de 
Strengholtstraat. Michel en Evelien 
Kruiswijk van Foto Michel namen de 
zaak over en kozen ervoor het pand 
eerst grondig te laten renoveren. 
Inmiddels zijn alle werkzaamheden 
afgerond en is het bedrijf volledig in 
bedrijf op de nieuwe locatie. 
Op 9 oktober vond de o�ciële 
heropening van Foto Michel plaats. 
Uiteraard was het Ton Anderson die 

op uitnodiging de openingshande-
ling verrichtte. Michel en Evelien zijn 
erg trots op de nieuwe inrichting van 
de winkel en de compleet 
vernieuwde voorgevel van het pand. 
Vanaf 1 november kun je er ook 
terecht voor het verlengen van het 
rijbewijs (rechtstreeks via de RDW) 
en voor Code 95, het document voor 
chau�eurs in het beroepsvervoer. 
Kijk op www.fotomichel.nl voor 
openingstijden en overige infor-
matie. Het adres: Strengholtstraat 4a, 
1971EC IJmuiden.

Foto Michel breidt 
dienstverlening verder uit

Michel en Evelien Kruiswijk samen met Ton Anderson bij de o�ciële heropening. 
Foto: Han Vogel Fotogra�e

Steeds meer bedrijven worden 
geconfronteerd met de keiharde 
gevolgen van cybercriminaliteit 
(phishing, CEO-fraude, password 
cracking, ransomware aanvallen, 
etc.) Vaak worden deze aanvallen 
gecontroleerd door georganiseerde 
groepen cybercriminelen en hebben 
ze grote gevolgen voor de activi-
teiten, de winst en de reputatie van 
een bedrijf. Imagoschade door 
misbruik van bedrijfsgegevens en 
het uitblijven van orders door het 
platleggen van website of webshop 
zijn slechts twee voorbeelden. Het 
nalaten van een gedegen beveili-
ging kan in zo’n geval veel meer 
geld kosten dan de beveiliging zelf. 
Om snel weer in de lucht te kunnen 
zijn, wordt in een groot aantal van 
deze gevallen dan toch maar weer 

‘knarsetandend’ betaald.
Met het Meldpunt willen de initia-
tiefnemers IJPOS en BIZ Havenge-
bied IJmuiden allereerst de bewust-
wording van de ondernemers 
vergroten. Henk Wessel, oud-voor-
zitter IJPOS en vice-voorzitter BIZ: 
,,We zijn zo sterk als de zwakste 
schakel. Als we een veilig havenge-
bied na willen streven, kunnen we 
de digitale component niet links 
laten liggen. Het Meldpunt heeft 
een signaleringsfunctie. Welke 
signalen zijn er, wat gebeurt er om 
je heen en hoe ga je daar als onder-
nemers gezamenlijk en individueel 
mee om? Je wilt je uiteindelijk 
senang voelen. Daarnaast kunnen 
we via het Meldpunt informeren, en 
zelfs waarschuwen. Zo dragen we er 
zorg voor dat de digitale veiligheid 

stap voor stap een vast onderdeel 
wordt van de bedrijfsvoering en de 
agenda van ons allemaal. Met elkaar 
kunnen we niet om cybercrime 
heen. Op
 donderdag 11 november vertellen 
wij graag hoe wij dat samen met de 
ondernemers in het havengebied 
willen doen.

Voor meer informatie mail secreta-
riaat@ijpos.nl óf parkmanager@biz-
havenijmuiden.nl.

IJmuiden - Op 11 november vindt de kick-o� plaats van het Meldpunt 
Cybercrime voor de bedrijven in het havengebied van IJmuiden. Een 
unieke samenwerking van de Gemeente Velsen, Politie Noord-Holland, 
RPC Noord-Holland, Korper ICT, BIZ en IJPOS. Het eerste meldpunt in 
deze vorm in heel Nederland!

Kick-off Meldpunt Cybercrime 
voor bedrijven in havengebied

Met het Meldpunt willen de 
initiatiefnemers allereerst de 
bewustwording van de ondernemers 
vergroten. Foto: aangeleverd
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Vorige week beloofden we op de voor-
pagina dat in de krant een uitgebreid 
verhaal stond van de jubileumviering 
van Gymnasium Felisenum. Helaas is 
dat verhaal toen niet in de krant 
gekomen, daarom nu alsnog.

Velsen-Zuid - In het kader van het 
70-jarig jubileum stonden 
donderdag 14 oktober in alle vroegte 
negen bussen klaar om het voltallige 
Gymnasium Felisenum naar Doetin-
chem te vervoeren. Daar werd het 
lustrum gevierd door middel van 
sport en spel met in de pauze een 
muzikale omlijsting door de leer-
lingen van klas 5. Ondanks de vroege 
verzameltijd zat de sfeer er direct 
goed in en ter plaatse werd fanatiek 
en enthousiast deelgenomen aan de 
verschillende spellen. Een rondje 
boogschieten, kanovaren of moun-

tainbiken: er was voor elk wat wils.

Op vrijdag werd de Klassenstrijd 
vervolgd op school. Er werd afge-
trapt met een groepsfoto op het veld 
voor het schoolgebouw. Tezamen 
vormden leerlingen en personeel de 
Hermeskop. Gelukkig ging net op tijd 
het zonnetje schijnen en dat leverde 
werkelijk een prachtig beeld op.

Deze dag moest het brein het werk 
doen. Middels een pubquiz gingen 
de leerlingen onderling de strijd aan 
en direct ontstond een echt 
pubsfeertje. Er mocht worden 
gezongen, er werd zelfs wat gedanst! 
Bij het onderdeel Expeditie Felison 
werd leerlingen gevraagd in groepjes 
een aantal breinbrekers op te lossen. 
De oplossing leidde naar een locatie 
in de wijk waar een docent klaar-

stond om een deel van een QR-code 
te overhandigen. Zodra alle groepjes 
hun QR-code compleet hadden, kon 
deze worden gescand en werd de 
eindlocatie bekend; bij de muziek-
kapel in het park Velserbeek beëin-
digde een groepsfoto van de klas de 
speurtocht.
’s Avonds werd de Klassenstrijd afge-
sloten met een groot Halloweenfeest 
in Theater Thalia. In de meest uiteen-
lopende uitdossingen betraden de 
leerlingen de dansvloer. Bij de 
bekendmaking van de einduitslag 
bleek dat de top 5 werd gevormd 
door vijf verschillende leerlagen. 
Uiteindelijk werd klas 3C bekroond 
tot de terechte winnaar van de 
Klassenstrijd. 

Wat een heerlijke start van een 
welverdiende herfstvakantie!

Lustrum Gymnasium Felisenum 
uitbundig gevierd met Klassenstrijd

Vrijdagavond werd de Klassenstrijd afgesloten met een groot Halloweenfeest in Theater Thalia. Foto: aangeleverd

Santpoort-Noord - Na bijna ander-
half jaar pakt Dorpshuis Het Terras in 
Santpoort-Noord de draad weer op
met culturele avonden onder de 
naam ‘Het Terras Cultureel’. Elke 4e 
donderdag van de maand is er een 
lezing of voorstelling in het dorps-
huis aan de Dinkgrevelaan 17.
Op 28 oktober komt Piet Paree uit 
Santpoort met de vertelvoorstelling 
“Ze heet Hana”, een voorstelling met 
2 verhaallijnen. Een over het Joodse 
meisje Hana en een over een Syrische 
vluchteling met diezelfde naam. Een 
maand later komt Paul Post uit Drie-
huis over zijn boek “De 
Diamantenroof”.

En in het nieuwe jaar verwelkomen 
de organisatoren niemand minder 
dan Conny Braam die gaat spreken 
over een ‘klassieker’, haar boek ‘De 
woede van Abraham’. En dan is er in
februari een Indonesisch bu�et met 
lezingen over ‘Indië voor WOII’ en de 
‘Terugkeer van Indische 
Nederlanders’.
Op donderdag 24 maart 2022 komt 
Frits Spits met de presentatie van zijn 
nieuwe boek ‘Mijn West Side Story’. 

Daarna verwelkomt men Frits van 
Oostrom die een prachtig historisch 
boek met als titel “Nobel streven: het 
onwaarschijnlijke verhaal van ridder 
Jan van Brederode” heeft geschreven. 
In mei 2022 vertelt Dik van der 
Meulen over het leven en werk van 
Jac. P. Thijsse, een ‘Ode aan de 
Natuur’.
Het seizoen wordt afgesloten met 
Trudi Bos die onderzoek heeft 
gedaan en een boek schrijft over ‘De 
Joodse gemeenschap in Velsen’.

Waarom worden deze Culturele 
avonden in Het Terras gehouden? De 
organisatoren willen bewoners met 
elkaar verbinden en organiseren 
daarom diverse ontmoetingsactivi-
teiten. Wat verbindt meer dan de 
geschiedenis van een dorp of 
herkenbare emoties en ervaringen. 
Met een gevarieerd programma 
willen ze verschillende leeftijds-
groepen aanspreken.

Aanmelding voor deze avonden gaat 
https://gebruikers-dorpshuishet- 
terras.nl/. Een telefoontje mag ook: 
023-3031228.

Cultuur in Santpoort-Noord

IJmuiden - In Buurthuis De Brulboei 
vindt volgende week donderdag, 28 
oktober, de �lmavond ‘IJmuiden wat 
vertel je me nou’ plaats. 
Vorig jaar mei was het 75 jaar 
geleden dat Nederland werd bevrijd. 
Vanzelfsprekend hadden de organi-
satoren van ‘IJmuiden wat...?’ het 
voornemen daar in maritieme zin 

aandacht aan te besteden. Corona 
stak daar een stokje voor en de 
geplande �lms konden niet worden 
gedraaid. Daarom die selectie met 
enige vertraging alsnog.
In die donkere tijd uit de wereldge-
schiedenis werd op de wereldzeeën 
schrik aangejaagd door de Duitse 
onderzeeboten, ‘IJmuiden wat...!’ laat 

het zien. Na pauze en loterij maken 
de aanwezigen kennis met het werk 
van de bootlieden uit Delfzijl.
De eerste �lm begint om 20.00 uur 
en kaarten à 3,50 zijn verkrijgbaar 
aan de zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652 en zie ook www.welzijn-
velsen.nl. Buurthuis De Brulboei, 
Kanaalstraat 166, IJmuiden.

IJmuiden wat vertel je me nou

Santpoort - Elke eerste donderdag 
van de maand vindt in de rouwhuis-
kamer van 11.00 tot 12.00 uur het 
uitvaartspreekuur plaats van Alice 
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U 
kunt er terecht voor al uw vragen op 
het gebied van uitvaart en rouw. 
Vragen als: Kan ik zonder kist worden 
begraven? Wat zijn de kosten en ben 
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de 

natuur worden begraven? Wat bete-
kent persoonlijke uitvaartzorg? 
Tevens kunt u kennismaken met de 
medewerkers en een kijkje nemen in 
de rouwhuiskamer.

Het eerstvolgende spreekuur is 
donderdag 4 november. U bent van 
harte welkom. Adres: Frans Netscher-
laan 12 in Santpoort-Noord.

Uitvaartspreekuur Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg

Santpoort - Vorige week woensdag 
trad Niki Jacobs, samen met vier 
andere muzikanten op voor de 
gasten van de Zonnebloem van de 
gemeente Velsen in het gebouw van 
muziekvereniging Soli. Voor onge-
veer 70 gasten zong zij Jiddische 
liederen, variërend van intens 
droevig naar humoristisch en 
venijnig. Van emotioneel tot heel 
vrolijk. Een optreden dat bijzonder 
gewaardeerd werd door de gasten, 
die eindelijk weer eens in een wat 
groter gezelschap bijeen konden 
komen. Foto: aangeleverd

Bijzonder optreden voor Zonnebloem-gasten

Santpoort - De van oorsprong Russi-
sche kunstenares Alex Reznikova-
Uijtendaal specialiseerde zich tijdens 
haar kunstopleiding in de theorie 
van glas-in-lood. Later ging ze aan de 
slag als kunstschilder en werkte ze in 
die hoedanigheid onder meer voor 
theaters en kerken. Ook verdiepte zij 
zich in het maken van iconen. Inmid-
dels is ze weer terug bij de kunst-
vorm waar het voor haar allemaal 
mee begon. Haar glas-in-loodwerk is 
te zien als onderdeel van de Kunstlijn 
2021.
Kunstlijn is het jaarlijkse evenement 
voor hedendaagse kunst in de regio 
Haarlem. In het eerste weekeinde 
van november openen kunstenaars 
hun atelierdeuren en tonen ze hun 

meest recente werk. Zo ook Alex 
Reznikova-Uijtendaal, zij is namelijk 
tegenwoordig woonachtig in Sant-
poort. Hier kwam ze in contact met 
José Huijbens van het glas-in-lood-
atelier Lichtspel, waar zij de kennis 
van glas-in-lood in praktijk leerde 
brengen. Dit is tevens de locatie van 
de expositie. 
Het is de combinatie van haar 
gedegen vakkennis en haar enorme 
creativiteit die leidt tot fraaie kunst-
werken van glas-in-lood. 

In het atelier aan de Hagelingerweg 
1 is het werk op 6 en 7 november te 
bekijken. Wie niet kan wachten, kan 
op www.facebook.com/Alexkunst 
alvast een voorproe�e bekijken.

Glas-in-loodkunst te zien 
tijdens Kunstlijn 2021

Kunstenares Alex Reznikova-Uijtendaal met één van haar glas-in-loodkunstwerken. 
Foto: Jeroen van Duijn





16 inderegio.nl • 28 oktober 2021NIEUWS

AGENDA
DONDERDAG 28 OKTOBER

Hans Klok opent de tentoonstelling  
‘De magie van de kunst’ in Galerie 
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 
46 om 18.00 uur. Te bezoeken op 29 
en 30 oktober en 6, 7 en 8 
november. Iedereen welkom bij de 
opening. www.galeriebloemendaal.
nl.

Filmavond ‘IJmuiden wat vertel je 
me nou’ in Buurthuis De Brulboei, 
20.00 uur. Kaarten voor 3,50 aan de 
zaal. Info: 0255 510652, www.
welzijnvelsen.nl

‘Het Terras Cultureel’: Piet Paree met 
de vertelvoorstelling “Ze heet Hana” 
in buurthuis Het Terras. Iedere 
vierde donderdag van de maand is 
er een editie van ‘Het Terras Cultu-
reel’. Aanmelden: 023-3031228.

VRIJDAG 29 OKTOBER
Filmtheater Velsen: geen �lms i.v.m. 
theaterprogramma.

Klaverjassen bij IJVV Stormvogels, 
20.00 uur. Aanmelden: 
06-50923741.

‘t Mosterdzaadje: Camadou brengt 
Franse chansons, 20.00 uur. Reser-
veren: penningmeester@mosterd-
zaadje.nl. www.mosterdzaadje.nl. 
Foto: aangeleverd

ZATERDAG 30 OKTOBER
Happy Halloween-dag voor 
kinderen in Santpoort-Noord, een 
spookhuis op het kermisterrein.

Groot Halloweenfeest (7+) met 
onder andere een bezoek van 
schrijver Tjerk Noordraven in Biblio-
theek IJmuiden, 10.30-13.30 uur. 
Noordraven gaat om 12.30 uur 
voorlezen. 

Historisch en huiverend slot-
weekend Ruïne van Brederode van 
11.00 tot 17.00 uur. Ook zondag. 
Tickets via www.ruinevanbre-
derode.nl. Foto: Lucy de Pagter

Filmtheater Velsen: geen �lms i.v.m. 
theaterprogramma.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
exposities. Vandaag extra: Motoren-
draaimiddag. In de motorenhal 
draaien de hele middag oude 
(scheeps)motoren van o.a. Brons, 
Kromhout, Industrie en Bolnes.

Bel Canto speelt de opera Turandot 
van Giacomo Puccini in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
Operagoeroe Huub van ’t Hek geeft 
een voorbeschouwing om 19.30 
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl.

ZONDAG 31 OKTOBER
Iris Hartog geeft in De Kapel, Potgie-
terweg 4 in Bloemendaal een lezing 

met als thema: ‘Voltooid leven? 
Doodwensen bij ouderen die niet 
ernstig ziek zijn.’ De aanvang is 
10.30 uur.

Ruïne van Brederode: zie zaterdag.

Paul Herber (�nalist Voice Senior 
2019) treedt op tijdens het Zondag-
MiddagPodium in de Stek in Velsen-
Noord, 14.00 uur. Kaarten (5 euro) 
reserveren via 0255-510652.

Filmtheater Velsen: geen �lms i.v.m. 
theaterprogramma.

Bel Canto speelt de opera Turandot 
van Giacomo Puccini in Stads-
schouwburg Velsen, 14.00 uur. 
Operaregisseuse Xandra Mizée 
geeft een voorbeschouwing om 
13.15 uur. www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

‘t Mosterdzaadje: pianiste Yukiko 
Hasegawa presenteert haar zeer 
goed beoordeelde debuutalbum 
‘Eternal Longing’ om 15.00 uur. 
Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl. www.mosterd-
zaadje.nl.

DINSDAG 2 NOVEMBER
Kledingbeurs in kerkgebouw Het 
Kruispunt aan het Zon Bastion 3 in 
Velserbroek, 10.00-12.00 uur. Info: 
06 17044490.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Nr. 10 
(12+), 14.00 uur Drijfzand (12+), 
17.00 uur Respect (12+), 20.00 uur 
Ei�el (6+) www.�lmtheatervelsen.nl.

Gedenkavond op Westerveld. Van 
18.00 tot 20.00 uur biedt Westerveld 
de gelegenheid om gezamenlijk te 
herdenken en in het verlichte park 
een kaarsje op te steken. Fot: 
aangeleverd

Lezing over het eerste jaar van 
President Joe Biden door drs. Koen 
Petersen in ’t Brederode Huys in 
Santpoort-Zuid, 20.00 uur. Entree € 
6,-. Tickets aan de zaal of te reser-
veren via www.santpoortsbelang.nl. 
Coronatoegangsbewijs is verplicht. 

WOENSDAG 3 NOVEMBER
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden open 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten 
bate van activiteiten en evene-
menten voor gehandicapten en 
ouderen in Velsen. 

Peuters mogen komen ‘gymmen’ bij 
IJVV Stormvogels, 15.30-16.30 uur. 
Aanmelden en info: 06-20219803. 
De hele maand november, deel-
name is gratis.

Open Avond van de Rotaryclub 
IJmond met thema Jeugd & 
Bewegen in de Theeschenkerij in 
Velserbeek, 20.00-22.00 uur. 
Aanmelden: mjochemus@online.nl 
of 06 22993199. 

DONDERDAG 4 NOVEMBER
Uitvaartspreekuur van Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg, Frans 

Netscherlaan 12 in Santpoort-
Noord, 11.00-12.00 uur. www.alice-
loeters.nl.

Onthulling van een monument voor 
doodgeboren kinderen op begraaf-
plaats Duinhof, Slingerduinlaan in 
IJmuiden, vanaf 15.30 uur. iedereen 
is welkom. Graag van tevoren 
aanmelden op info@aliceloeters.nl 
of 0255-523086.

De Roze Salon: de Regenboogbri-
gade van Velsen (onderdeel van 
COC Kennemerland) houdt haar 
maandelijkse bijeenkomst voor 
LHBTI+ in Oma’s Kamer van Café 
Middeloo in Driehuis. Iedereen is 
vanaf 17.00 uur van harte welkom.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke wande-
lingen gecombineerd met kunstui-
tingen door Velsen. Kaarten en info: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

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

Pieter Vermeulen Museum: Expo-
sitie kunst van de Noordzee 
gemaakt door Corrine Oude-
nampsen. Buiten het Natuurpad en 
de Bomenroute. Di t/m vrij en zo 
13.00-17.00 uur. Iedere woensdag in 
november mogelijkheid om zelf 
Noordzeekunst te maken. Reser-
veren op www.pietervermeulenmu-
seum.nl.

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

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘IJmuiden van badplaats 
tot cruiseport’ en ‘125 jaar papier 
maken in Velsen’. ‘Ongepolijst’ van 
Ymkje Veenstra. Vier speurtochten 
en escapespel. www.zeehavenmu-
seum.nl.

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

Schilderijen van Ellen Kaptijn in ’t 
Brederode Huys aan het Blekersveld 
50 in Santpoort-Zuid tot 21 
november te bezichtigen op 
dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur en 
op afspraak (bel: 06 21597751).

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op woensdagmiddag 
van 12.30-16.00 en zaterdag en 
zondag van 10.30-16.00 uur. Expo-
sitie 70 jaar Breedband. Escaperoom 
spel voor kinderen. www.hoog-
ovensmuseum.nl

Overzichtstentoonstelling 14 
kunstenaars in Raadhuis van de 
Kunst in Oud-Velsen, t/m half 
november, open op vrijdag, 
zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur.

Tentoonstelling ‘Spechten op de 
Fiets’ in Bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen in Overveen.

Door Arita Immerzeel

Zaterdag vond in de skybox van �rma 
Kloosterboer, gelegen aan het Noord-
zeekanaal op de Basisweg in Velsen-
Noord, tweemaal een bijzondere 
tekenworkshop plaats. Eric Coolen zelf 
gaf voor de derde keer les in zijn favo-
riete tekenstijl. Alleen al de entourage 
was voor de groep van twaalf 
personen een avontuur. De in 2015 
opgeleverde skybox met het machtige 
uitzicht op het Noordzeekanaal en 
alles wat voorbij vaart, heeft een 
bijzondere inrichting. Het is alsof je in 
een reuze aquarium boven het Noord-
zeekanaal hangt.
Eric Coolen, de bekende Haarlemse 
tekenaar en maker van onder andere 
gevelstenen, boeken en beelden, 
vertelde bij aanvang van de tekenles 
iets over de geschiedenis van de klare 
lijn. De klare lijn is een tekenstijl, die 
met name bekend is geworden door 
stripverhalen. Het begrip ‘Klare Lijn’ 
werd in 1882 al genoemd in oude 
geschriften. Eric legde al tekenend uit, 
hoe tot een klare lijntekening te 
komen. ,,Schetsen! Eerst een grove 
schets, dan meer details, en nog meer 
details en dan pas met dik potlood de 
meest karakteristieke lijnen 
aanzetten.” Als potlood bleek Eric het 
meest te houden van 4B. ,,Dat is zacht, 
probeer maar uit. Pas na al die 
stappen kies je met een inktpen je 
de�nitieve lijn. Ik hou van een smalle 
lijn, maat 0,3-0,4 mm. Ook gebruik ik 
een professioneel tekenprogramma 
op de computer, zeker ook om in te 
kleuren”. De deelnemers werden door 
Eric voorzien van professionele 
potloden, inktpennen, papier en een 
speciaal voor deze workshop gemaakt 
lesboek. ,,Een collectors item”, werd 

opgemerkt. 
Eric doorbreekt met oneliners af en 
toe de stilte. ,,Let op de verhoudingen, 
kies je eigen interpretatie. Je kan het 
niet fout doen, alles is goed”, klinkt 
het. Eric bleef zelf ook enthousiast 
mee tekenen. Op een bierviltje 
portretteerde hij ook nog en passant 
een aantal deelnemers. Tijdens het 
tekenen legde Eric uit, dat hij altijd 
gebruik maakt van een repoussoir. 
,,Zoek maar op op internet, door met 
opzet iets op de voorgrond te 
tekenen, geef je meer diepte aan je 
tekening”. Door zijn aanwijzingen 
werden vaasjes op tafel en langsvlie-
gende meeuwen toegevoegd aan de 
vergezichten. ,,Leuk hè, tekenen”, 
verzuchtte Eric. ,,Je wordt er zo blij van 
en wat is het Noordzeekanaal toch 
mooi.”

Op het Pontplein in Velsen was het 
theaterstuk Overkijk te beleven. Het 
ging over een individuele ervaring. 
Door het beluisteren van een podcast 
via een koptelefoon of oortjes ontving 
iedereen individueel informatie en 
aanwijzingen. De deelnemers werden 
gestimuleerd om anders naar hun 
omgeving te kijken. Met een verre-
kijker kon men naar de andere kant 
van het water kijken. Via het beeld van 
De Kanaalgravers werd aan het kanaal 
hun verhaal verteld. Ook leidde een 
korte wandeling naar Oud Velsen, 
waar zich de graven van negen 
Engelse kanaalgravers bevinden. 
De belangstelling voor het korte 
buitenevenement is gedurende de 
week heel groot gebleken.

Een fotoverslag van de Week van de 
Industriecultuur is te vinden op www.
Industriecultuur.nl

Verrassende activiteiten in 
Week van de Industriecultuur
Regio - Vorige week vonden in Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad tal van 
activiteiten plaats in het teken van de Week van de Industriecultuur. 
Met een bomvol cultureel programma van onder meer theatervoorstel-
lingen, haventochten, muziek, culinaire rondleidingen, bedrijfsexcur-
sies en spectaculaire lichtprojecties liet het Noordzeekanaalgebied zijn 
rijke industriële verleden, heden en toekomst zien. Uw verslaggever 
woonde twee activiteiten bij: een tekenworkshop en theaterevenement 
Overkijk.

Op een bierviltje portretteerde Eric Coolen ook nog en passant een aantal 
deelnemers. Foto’s: Arita Immerzeel

De belangstelling voor het korte buitenevenement op het pontplein is gedurende 
de week heel groot gebleken
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Door Brigitte Schiering

In een paar jaar tijd is padel in 
Nederland enorm gegroeid. Van 23 
locaties in 2015 tot 190 locaties in 
2020. Ook het aantal spelers is explo-
sief gestegen. In 2024 verwacht de 
KNLTB dat er 100.000 padelspelers 
zijn. 
Om die reden is LTC Hofgeest inge-
sprongen op deze vraag. Vrijdag 15 
oktober werd het contract met Rekre 
Sport getekend voor de aanleg van 
de drie padelbanen. Waarom Rekre? 
Onder meer omdat Rekre haar 
banen zelf in Nederland produceert. 
Dat is niet alleen duurzaam, maar 
geeft ook de garantie, dat de banen 

aan de Nederlandse eisen en klimaat 
voldoen. LTC Hofgeest is dankbaar 
voor de vele vrijwilligers van het 
park, die geholpen hebben met de 
voorbereiding. De oefenbanen en 
bomen maakten plaats voor de 
zandvlakte die er nu is, waarop straks 
de drie padelbanen komen. Het 
reserveren van een baan gaat straks 
via de app van de KNLTB.

Geïnteresseerden in padel bij LTC 
Hofgeest, zowel voor een lidmaat-
schap als voor losse baanhuur, 
kunnen zich alvast aanmelden via: 
secretaris@ltchofgeest.nl. Dan word 
je op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. 

LTC Hofgeest tekent contract 
voor drie padelbanen
Velserbroek - De racketsport padel is de snelst groeiende sport ter wereld 
en ook in Nederland sterk in opkomst. Daarom is tennisvereniging LTC 
Hofgeest al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van 
drie padelbanen. Op vrijdag 15 oktober werd het contract ondertekend 
met de  Nederlandse producent van de banen. Geïnteresseerden voor 
padel kunnen zich alvast aanmelden. De verwachting is om in het eerste 
kwartaal van 2022 van start te gaan. 

De padelbanen zijn weer een stapje dichterbij. Foto: Karin Weijers

Door Hans Willemse

IJmuiden - Stormvogels speelde 
zaterdag thuis tegen Reiger Boys. 
Inzet was om een plaats in de subtop 
van de zaterdagse 3e klasse A te 
behouden. Het begin was overweldi-
gend, al in de 3e minuut scoorde 
Melle Springer vanuit een vrije trap 
en zette de thuisploeg op een 1-0 
voorsprong. Wat volgde was een 
goed spelend Stormvogels dat het 
overwicht niet in doelpunten kon 

uitdrukken. Kansen en mogelijk-
heden waren er voldoende doch het 
vizier stond niet scherp om al vrij snel 
voldoende afstand van de Heerhugo-
waarders te nemen. 
De eerste kans voor de bezoekers 
deed zich pas in de 27e minuut voor 
middels een vrije trap die geen 
tre�er opleverde. Met een magere 
1-0 voorsprong brak de rust aan. 
Ondanks het IJmuidense veldover-
wicht bleven de geel-zwarten “in de 
wedstrijd”.

Het tweede bedrijf leverde een heel 
ander beeld op, ditmaal was het 
Reiger Boys dat de toon zette. 
Wellicht gesterkt met de gedachte 
dat Stormvogels moeite had met 
scoren kropen ze meer-en-meer uit 
hun schulp. Na een kwartier spelen 
volgde de gelijkmaker, pareerde Bas 
Veen eerst nog prachtig een 
afstandsschot, in de rebound was hij 
kansloos, 1-1. Wat volgde was een 
wakkergeschud Stormvogels dat 
wanhopig probeerde op voorsprong 
te komen. Met het inbrengen van 
verse krachten probeerde trainer 
Patrick Krop meer gevaar en druk op 
de laatste linie van de gasten te 
brengen. Veel leverde het niet op, 
een goede kans voor Bas Scholten 
die de voet van de Reiger Boys-
doelman redding zag brengen. Vrij 
eenvoudig bleven de Noord Noord-
Hollanders overeind en loerden op 
een counter. Enkele seconden voor 
het eind leverde deze tactiek nog 
succes op ook. Met een mooie krul in 
de kruising lieten ze Bas Veen kans-
loos en grepen (onverdiend) de zege 
in deze, toch wel, matige partij. De 
resterende tijd was te kort om iets 
aan de stand te doen. Hierdoor 
leverde Stormvogels, evenals de 
week ervoor bij DEM, in de laatste 
tellen van de wedstrijd belangrijke 
punten in.

Stormvogels verzuimt de 
punten in eigen huis te houden

Joshua Jansen in actie voor Stormvogels. Foto: Hans Willemse

Santpoort - Zondag konden de 
ruiters van manege Kennemergaarde 
meedoen aan de springwedstrijd die 
deze dag geheel in het teken stond 
van Halloween. De foyer, rijbaan en 
hindernissen waren gehuld in spin-
nenwebben en griezelige attributen 
en er liepen spoken, skeletten, 
vampiers en bloederige monsters in 
het rond! 
Aan het eind van de dag werd in de 
binnenrijbaan de prijsuitreiking 
gehouden: in de rubriek 20-40 cm 
ging de eerste prijs naar Lise Babe-

liowski op Uk en de tweede prijs was 
voor Joyce Asselman op Vriendje. In 
de rubriek 40-60 cm ging de eerste 
prijs naar Robin Meekel die op Flair 
een zeer snelle barrage reed van 24,5 
sec, tweede werd So�e van Beck-
hoven op Zsa Zsa met een tijd van 
25,1 sec en de derde prijs was voor 
Julia Kievits op Briljant met 25,8 sec. 

De ruiter met de leukste out�t kon de 
originaliteitsprijs winnen en deze 
ging naar duiveltje Noortje van der 
Pluijm.

So�e van Beckhoven, Robin Meekel, Lise Babeliowski, Noortje van der Pluijm en Julia 
Kievits. Foto: Anja Vogel

Griezelige springwedstrijd 
op manege Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Bij de ingang 
van Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land stond de hele week een stand 
van Natuurmonumenten in het 
kader van de Beleefweek. 
Zondag, de laatste dag van de 
Beleefweek en van de herfstva-
kantie bleek de belangstelling voor 
de door Natuurmonumenten 
aangeboden speurtocht groot. Niet 
in de laatste plaats, omdat het ook 
prachtig herfstweer was. Fris, maar 
droog en windstil. En zelfs een 
laaghangend zonnetje, die met 
haar stralen de verkleurende en 
vallende bladeren in het bos extra 
aanzette. Mooier kan een herfst-
wandeling of een speurtocht niet 
worden. Foto en tekst: Arita 
Immerzeel

Speurtocht in Kennemerduinen groot succes

,,Ik was voor zaken in Turkije toen ik 
mij inschreef” aldus Maurice, ,,en dit 
had ik absoluut niet verwacht”. 
Maurice reist al bijna dertig jaar de 
hele wereld rond voor �etsonder-
delen die hij van fabrikanten 
opkoopt en online verkoopt. 
Gegrepen door het padel virus, 
besloot hij zijn vrouw en zoon  te 
volgen en lid te worden van 
Groeneveen. 

Uiteraard is de club blij met de leden-
groei. Dat was één van de speer-
punten van het nieuwe bestuur dat 
in 2016 aantrad. Destijds daalde het 
ledental richting de 600. Met de 

aanleg van twee ‘kooien’ werd in 
2018 ingezet op padel als nieuwe 
racketsport in de regio. Dat bleek een 
schot in de roos. Al snel werd uitge-
breid naar vier kooien. En momenteel 
wordt hard gewerkt om het totaal op 
zeven banen te brengen in februari 
2022.

Twee weekend padeltoernooien
Een jonge nieuwe sport vraagt om 
nieuwe initiatieven. 
Groeneveen wil hier graag de trend 
setten met twee weekend toer-
nooien padel. Het eerste van 19 tot 
en met 21 november en het tweede 
een week later van 26 tot en met 28 
november. 

Meer weten, of meedoen? Zoek 
‘Groeneveen’ op www.toernooi.nl of 
volg het nieuws van de club op 
website en social media. 

Santpoort-Noord - Feest bij Groeneveen. De tennis & padel club 
passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. En dat ging 
niet ongemerkt voorbij. Volgens de ledenadministratie was Santpoorter 
Maurice Blom de 1000e. Zondagochtend werd hij verrast met een mooie 
taart van banketbakker Schmidt.

Groeneveen verwelkomt 1000ste lid

LTC Groeneveen heeft de afgelopen 5 
jaar een enorme groei doorgemaakt. 
Foto: aangeleverd
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Regio - Afgelopen zomer heeft op de 
provinciale wegen rondom Schiphol 
een unieke proef plaatsgevonden. 
Voor het eerst gebruikte een treintje 
auto’s informatie uit slimme verkeers-
lichten om zélf hun snelheid aan te 
passen. De provincie Noord-Holland 
onderzoekt de e�ecten van techno-
logische ontwikkelingen op haar 
wegen om ook in de toekomst te 
kunnen zorgen voor slim, schoon en 
veilig reizen.

“Uniek aan deze proef is dat niet de 
bestuurder van de voorste auto 
reageert op het verkeerslicht, maar 
dat de auto’s zélf automatisch hun 
snelheid aanpassen”, aldus gedepu-
teerde mobiliteit en bereikbaarheid 
Jeroen Olthof. Dit doen ze met infor-
matie uit het slimme verkeerslicht. 
Auto’s worden steeds slimmer en 
kunnen bestuurders steeds meer 
taken uit handen nemen. Gedepu-
teerde Olthof: “Deze test bewijst dat 
de automatisering van auto’s weer 
een stapje verder is, maar het duurt 

nog wel even voor alle verkeers-
lichten slim zijn en deze rijhulpsys-
temen in gewone auto’s komen.”

Treintje auto’s
Het treintje auto’s staat draadloos 
met elkaar in verbinding en commu-
niceert niet alleen met elkaar, maar 
ook met de verkeerslichten. Elke auto 
in het treintje weet wanneer de 
auto’s ervoor afremmen of gas 
geven. Met een speciale cruise 
control reageert de auto veel sneller 
op zijn voorganger dan mensen zelf 
kunnen. Dat systeem heet coöpera-
tieve adaptieve cruise control, CACC. 
Benieuwd hoe het werkt, bekijk dan 
deze video.  

Vervolg eerdere proef
In 2018 en 2019 onderzocht de 
provincie al eerder de e�ecten van 
CACC op de provinciale wegen. 
Hieruit bleek dat auto’s die met 
elkaar én met de verkeerslichten 
communiceren, sneller over kruis-
punten reden dan andere auto’s. De 

proef van deze zomer laat zien dat de 
techniek zich razendsnel ontwikkelt 
en auto’s nu zónder menselijke 
inmenging hun snelheid kunnen 
aanpassen en afremmen voor rood 
licht. Dit was in 2018 nog niet 
mogelijk.

Slim, schoon en veilig reizen
De provincie investeert volop in 
Smart Mobility maatregelen om slim, 
schoon en veilig reizen in Noord-
Holland mogelijk te maken, voor nu 
en in de toekomst. Deze proef is 
uitgevoerd met TNO en is onderdeel 
van  het project TKI NL Smart Mobi-
lity. Dit is een landelijk samenwer-
kingsproject van overheden, markt-
partijen en kennisinstituut TNO. De 
eerste proef heeft plaatsgevonden in 
Noord-Holland. Ook in Noord-
Brabant worden de komende tijd 
praktijkproeven uitgevoerd.

Meer informatie
Benieuwd? Kijk dan op www.noord-
holland.nl/smartmobility

Treintje slimme auto’s remt 
zélf voor rood verkeerslicht

Het treintje auto’s staat draadloos met elkaar in verbinding en communiceert niet alleen met elkaar, maar ook met de 
verkeerslichten. Foto: Ptovincie Noord-Holland

Regio In het kader van het 200-jarig 
bestaan van de kunstenaarsvereni-
ging Kunst Zij Ons Doel (KZOD) orga-
niseren 14 ex-studenten een expo-
sitie op de plek, waar zij beeldend 
kunstenaar werden.
Er is werk te zien van Marion Boon, 
Marie-Thérèse Dijkman, Miep den 
Haan, Eveline Hardeman, Aureen 
Harthoorn, Trude Hol, Marja ten 
Hoorn, Mary Huijg, Jolanda Kanters, 
Lia Kok, Anneke Koster, Anne-Greet 
List, Annet Verplanke en Otie van 
Vloten.

De Kunstacademie Haarlem is een 
particulier initiatief en geen geaccre-
diteerde academie. Maar de lat ligt 
hoog. De studenten worden vijf jaar 
uitgedaagd om anders te werken en 
een eigen visie te ontwikkelen. 
Oprichter en huidig directeur Pieter 
Berkhout: “Een vakopleiding voor 
mensen die hele goede beeldende 
kunst willen maken. We zijn slechts 
gebonden aan één ding: kwaliteit.” 
Sommige studenten hebben zich na 
de studie aangesloten bij kunste-
naarsvereniging Kunst Zij Ons Doel. 

De een al snel, de ander pas na jaren. 
Om het gevoel vast te houden? Van 
het gezamenlijk bezig zijn met het 
maken van kunst?
Zij zijn geballoteerd en opgenomen 
in een kunstenaarsvereniging waar al 
200 jaar naar model wordt getekend 
in de historische Tekenkamer in De 
Waag. Een kunstenaarsvereniging die 
het hele jaar door exposities organi-
seert op twee prachtige plekken in 
de stad. Soms vindt een uitwisseling 
met het buitenland plaats of doen 
leden mee aan culturele activiteiten 
in de stad Haarlem. Een oude, maar 
levendige kunstenaarsvereniging.
Maar wat is de invloed van de 
academie (geweest) op het werk van 
de 14 kunstenaars? Wat zijn zij nooit 
vergeten? Dat laten zij zien op de 
expositie ‘Ontmoeting in beeld’.
Tentoonstelling ‘Ontmoeting in 
Beeld’, 14 afgestudeerden van Kunst-
academie Haarlem, nu KZOD-leden, 
te zien van donderdag t/m zondag 
13:00–17:00 uur, Kunstacademie 
Haarlem, Kleine Houtweg 47, 
Haarlem. Van 17 t/m 30 oktober 
2021.

Expositie ‘Ontmoeting in beeld’
Een schilderij van Anneke Koster. Foto: aangeleverd

Regio - Na een jaar van stilte vindt 
op zaterdag 6 november en 
zondag 7 november de 36e editie 
van Kunstlijn Haarlem plaats. Op 
vrijdag 5 november om 20.00 uur 
wordt dit jaarlijkse evenement 
voor hedendaagse kunst feeste-
lijk geopend in de Gravenzaal in 
het Stadhuis van Haarlem.  

Na een lange tijd kunnen kunste-
naars weer hun atelierdeuren 
openen en de resultaten van hun 
creatieve zoektochten tonen. Kunst-
liefhebbers kunnen weer op zoek 
naar kunst van hun eigen smaak en 
een uniek kijkje nemen achter de 
schermen bij kunstenaars. Alle 
kunstliefhebbers zijn op beide 
dagen tussen 11.00 uur en 17.00 uur 
van harte welkom in de ateliers in 
en rondom Haarlem. 

Gevarieerd programma
Met ruim 200 deelnemende kunste-
naars, die hun werk tonen bij circa 
140 ateliers, broedplaatsen, winkels, 
musea en galeries, komt iedere 
kunstliefhebber aan zijn trekken. 

Speciale tentoonstellingen zijn te 
zien in het Provinciehuis 
(On-bepaald), de Kloostergangen 
(Carte Blanche), de in een jachthuis 
getransformeerde Sociëteit Vereeni-
ging (‘Gelijk een hinde die naar 
waterbeken smacht zo smacht mijn 
ziel naar U, oh God’, psalm 42) en de 
Vishal (Dwaalwegen). Ook bij klei-
nere, soms verstopte locaties zoals 
het Seinwezen, HOF20, Studio37, 
Fotostudio Burgwal, het Veerkwar-
tier en nieuwkomer De Pletterij zijn 
interessante exposities te zien. De 
Waarderpolder is vertegenwoordigd 
op verschillende locaties en ook in 
de omliggende gemeenten Velsen 
en Heemstede zijn tal van kunste-
naarsateliers en tentoonstellingen 
te bezoeken. Een overzichtsten-
toonstelling van het Kunstlijn-
weekend is te zien in Kunst Centrum 
Haarlem aan de Gedempte Oude 
Gracht 117-121 van zaterdag 23 
oktober tot en met zaterdag 13 
november. Hier kunnen kunstlief-
hebbers zich voorbereiden op én 
nagenieten van het 
Kunstlijn-weekend.  

KinderKunstlijn
Kunstlijn Haarlem organiseert 
tijdens het Kunstlijn-weekend de 
derde KinderKunstlijn: een wande-
ling door de stad langs Kunstlijn-
locaties en inloopworkshops bij 
musea voor gezinnen met jonge en 
oudere kinderen. Door middel van 
educatieve opdrachten uit het kijk- 
en doeboekje leren kinderen kijken 
naar kunst. 

Plattegrond
De plattegrond is te vinden in de 
Kunstlijner. Deze kunstkrant kan 
voorafgaande aan en tijdens het 
Kunstlijn-weekend gratis worden 
afgehaald bij Kunst Centrum 
Haarlem, de VVV en andere Kunst-
lijn-locaties. Uitgebreide informatie 
over het aanbod tijdens het Kunst-
lijnweekend en last minute wijzi-
gingen zijn te vinden op www.face-
book.com/kunstlijn.haarlem en op 
www.kunstlijnhaarlem.nl. 

Laatste nieuws over de opening  
wordt via de Kunstlijn-website en 
social media bekendgemaakt. 

Kunstlijnweekend Haarlem als vanouds

Beverwijk - Zondag 7 november 
vindt het zevende IJmond Gitaarfes-
tival plaats. Net als in voorgaande 
jaren is het evenement in het 
Kennemer theater en in de Grote 
Kerk in Beverwijk. 
Door de verruiming van de corona-
maatregelen is publiek dit jaar weer 
welkom. Zowel beginnelingen als 
gevorderde amateurmuzikanten en 

ervaren beroepsgitaristen zijn 
welkom. 

De gitaristen kunnen zich 
aanmelden bij het Centrum voor de 
Kunsten Beverwijk (deboravolle-
bregt@centrumvoordekunstenbe-
verwijk.nl) of bij de Stichting Gitaar-
festival IJmond (adriewinkelaar@
hetnet.nl).

Aanmelden voor Gitaarfestival

Regio - Op 31 oktober verzorgt Iris 
Hartog in De Kapel, Potgieterweg 4 
in Bloemendaal een lezing met als 
thema: ‘Voltooid leven? Doodwensen 
bij ouderen die niet ernstig ziek zijn.’ 
De aanvang is 10.30 uur.
De afgelopen jaren is er veel maat-
schappelijke en politieke discussie 
geweest over ‘voltooid leven’: de 
vraag of het voor ouderen zonder 
ernstige ziekte makkelijker gemaakt 
moet worden om uit het leven te 
stappen, bijvoorbeeld middels 
euthanasie of hulp bij zelfdoding.
In deze lezing zal worden verteld 
over het grootschalige onderzoek 
dat in 2019 is gedaan naar het aantal 
mensen dat het leven als ‘voltooid’ 
ervaart, en de ervaringen van deze 
mensen. Daarna zal worden inge-

gaan op verschillende ethische, 
levensbeschouwelijke en juridische 
argumenten vóór en tegen het 
mogelijk maken van euthanasie of 
hulp bij zelfdoding voor deze groep. 
Na de lezing is er ruimte voor 
discussie en het stellen van vragen.

Iris Hartog studeerde Humanistiek, 
met als focus (beroeps-)ethiek en 
morele oordeelsvorming.
In 2019 werkte Iris aan het onderzoek 
naar ‘Voltooid leven’, uitgevoerd in 
opdracht van het ministerie van VWS.
Momenteel is zij docent Medische 
Ethiek aan het ErasmusMC, onder-
zoeker ‘palliatieve geneeskunde’ in 
het LUMC en ethicus-lid van een van 
de Regionale Toetsingscommissies 
Euthanasie.

Lezing in De Kapel
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Het comité heeft de vaste traditie van 
een grote stoet en feest op het plein 
dit jaar moeten schrappen. “Dat 
kunnen we niet rond krijgen met alle 
eisen die we daarmee moeten 
vervullen,” legt Mieke uit. Wel heeft 
het Sinterklaascomité Santpoort-
Noord een creatief alternatief bedacht.

Zaterdag 20 november wordt uitge-
roepen tot de ‘Dag van Sinterklaas’. 
Horeca en winkeliers spannen zich 
de hele dag in om gezinnen uit het 
dorp een leuke dag te bezorgen. 
Mensen kunnen bij horeca in het 
dorp aanschuiven bij een pietenont-
bijt, een ‘Piet-za’ scoren, of een ‘frietje 

van piet’ halen. Ook zijn er door het 
hele dorp spelletjes te doen. Denk 
aan pepernootje werpen, een 
etalage letterspel en het halen van 
een pietendiploma, Alles gebeurt 
onder leiding van pieten.

In de aanloop naar de sinterklaasvie-
ring wordt er een speciale vlag en 
‘Sinterklaas pakket’ samengesteld die 
inwoners kunnen kopen bij winke-
liers in het dorp. Met de vlag weten 
pieten bij welke huizen ze een 
cadeau langs kunnen brengen. 
Bron: rtvseaport.nl.

Santpoort-Noord - ,,Dit jaar geen massale intocht in Santpoort-Noord”, dat 
vertelt Mieke Mes, woordvoerder van het Sinterklaascomité Santpoort-
Noord. Gezien de coronabeperkingen kunnen de traditionele plannen dit 
jaar niet plaatsvinden. Als alternatief wordt er een speciale ‘Dag van 
Sinterklaas’ in het leven geroepen. Horeca en winkeliers in het dorp orga-
niseren op 20 november verschillende activiteiten voor gezinnen.

Geen massale Sinterklaas intocht in 
Santpoort-Noord, wel ‘Dag van Sinterklaas’

Santpoort-Zuid - Het seizoen 2021 
Ruïne van Brederode wordt in stijl 
afgesloten met Ruïne Bewoond. 
Op zaterdag 30 oktober met histo-
rische beroemde Brederodes en op 
zondag 31 oktober met volk om 
van te huiveren. Het is dan 
tenslotte niet voor niets 
Halloween. Maar op deze aller-
laatste slotdag durven Orcs, 
Heksen en ander gespuis zich in 
daglicht aan bezoekers te tonen. 
Beheerder/boogschutter Rob 
Kortekaas heeft hen proberen te 
verjagen met pijlen. Wie het juiste 
aantal pijlen telt kan op een belo-
ning rekenen. 

Zaterdag 30 oktober is voor iedereen 
die op bezoek wil bij de Beroemde 
Brederodes. Natuurlijk is de laatste 
Kasteelvrouwe Yolande de Lalaing 
aanwezig, maar ook haar broer: de 
ongeslagen Toernooi-ridder Jaques 
de Lalaing. De arme Ridder Jan en de 
rijke Johan Wolfert van Brederode, 
die aanvoerder was van het leger. Hij 
is zo rijk dat hij je met gouden munt 
zal betalen als je ook in zijn leger 
gaat! Voor niemand minder dan de 
12e Heer van Brederode: Hendrik de 

Grote Geus roepen we drie keer 
Hoera! Hij begon met zijn geuzen-
leger de strijd tegen de Spanjaarden, 
die de Tachtigjarige Oorlog inluidde. 
Wil je alles weten van deze belang-
rijke familie en hun kasteel 
Brederode? Het boek ‘Ju�rouw 
HEndriKS, De vloek van de Ruïne van 
Brederode’ is nog dit weekend 
verkrijgbaar op de ruïne en kan door 
beheerder/schrijfster Angelique 
Schipper gesigneerd worden. Op 
zaterdag is zij Anna Johanna van 
Nassau Siegen en draagt zij voor het 
eerst de jurk geïnspireerd op een 
historisch schilderij. Op zondag is zij 
een heks! 
Ook is dit het allerlaatste weekend 
dat de Playmobiltentoonstelling 
‘Strijd om Holland’ met de ca. 4.000 
Playmobil-�guurtjes te zien is op de 
ruïne. Daarna is de ruïne van 
november tot maart gesloten en 
houden de vleermuizen er hun 
winterslaap. 

Reserveer je tickets op ruinevanbre-
derode.nl. Met dank aan de 
gemeente Velsen en het Kickstart 
Cultuurfonds voor het mede moge-
lijk maken.

Historisch en huiverend 
slotweekend Ruïne van Brederode

De Orcs met beheerder/boogschutter Rob Kortekaas. Foto: Lucy de Pagter

Velsen-Noord - In het kader van de 
week van de Industriecultuur 
verzorgde het HEM-lab twee sessies 
voor kinderen in de ontdekplek van 
het Hoogovensmuseum.
Vol enthousiasme gingen de 
kinderen in groepen allerlei proe�es 
uitvoeren. Zoals, hoe gek het ook 
klinkt, het in de brand steken van 
ijzer, het meten of een stof metaal is, 
of elektriciteit door water gaat en 
meten hoeveel zout zit er in een liter 
water. Vol enthousiasme gingen de 

kinderen daar mee aan de slag en 
hadden zo niet alleen een leerzame, 
maar ook een leuke dag.

Het Hoogovensmuseum en de 
ontdekplek zijn speciaal voor 
kinderen nu ook open op woensdag-
middag van 12.30 tot 16.00 uur, naast 
de normale openingsdagen zaterdag 
en zondag.
Groepen op andere dagen op 
aanvraag. Zie www.hoogovensmu-
seum.nl.

HEM-lab in Hoogovensmuseum

Vol enthousiasme voerden de kinderen in groepen allerlei proe�es uit. 
Foto: aangeleverd

De heer Does is vanaf 1978 hoogle-
raar Industriële Statistiek. Hier heeft 
hij een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de innovatie van onderwijs. 
Samen met ziekenhuizen zette hij de 
unieke MBA in Healthcare Manage-
ment op. Op deze manier heeft de 

heer Does ook een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het e�ciënter 
maken van ziekenhuizen.

De gedecoreerde is een wereldwijd 
boegbeeld in onderzoek op zijn 
gebied. Hij ontving op 3 september 

2019 de George Box Medal. Hiermee 
schaart hij zich tussen een rijtje grote 
namen, zoals George E.P. Box, Soren 
Bisgaard, Sir David Cox, Douglas 
Montgomery en William H. Woodall. 
Ook ontving hij in hetzelfde jaar voor 
zijn technisch leiderschap de Shew-
hart Medal. 
Aan de toepassing van onderzoek 
hecht de heer Does een eminent 
belang en daar is hij ook zeer 
succesvol in. Om de toepassing te 
waarborgen en de kwaliteit te garan-
deren, richtte hij binnen de Universi-
teit van Amsterdam een commercieel 
bureau op: IBIS UvA. Bedrijven en 
instellingen kunnen zo e�ciënter 
worden en onderzoekers doen erva-
ring op met de toepassing van de 
methoden in de praktijk. 
De heer Does is tevens promotor en 
was begeleider van meer dan 20 
promovendi. 
Hij is ook auteur en co-auteur van 
meer dan 1000 wetenschappelijke 
artikelen en van meer dan 10 boeken 
en boekbijlages. 
Daarnaast is de heer Does ook nog 
vrijwilliger bij de Haarlemse Hockey-
club als bestuurslid, fondswerving, 
materialen en scheidsrechter.

Velsen - Op donderdag 21 oktober is de heer Does door locoburgemeester 
Jeroen Verwoort voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied onder-
zoek binnen de Industriële Statistiek benoemd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. De uitreiking vond plaats tijdens de afscheidsrede 
van de gedecoreerde in het kader van zijn universitair pensioen.

Koninklijke onderscheiding 
voor professor Does

Professor Does met loco-burgmeester Jeroen Verwoort. Foto: aangeleverd.

Santpoort-Noord - Op vrijdag 29 
oktober om 20.00 uur zal met 
Camadou ‘t Mosterdzaadje in de 
sfeer van het Franse chanson 
gedompeld worden. Het optreden 
van de Canadees-Santpoortse 
Carole Marie Doucet  samen met 
�uitiste Dasha Beltiukova en gitarist 
Hans van Gelderen staat garant 
voor een avond vol weemoed en 

passie. 
De pianiste Yukiko Hasegawa 
presenteert op zondag 31 oktober 
om 15.00 uur haar zeer goed beoor-
deelde debuutalbum ‘Eternal 
Longing’ in ‘t Mosterdzaadje. Yukiko 
speelt dit concert werk van César 
Franck (Prelude, Chorale en Fugue),  
de sonate in A-groot van Franz 
Schubert en de Ballade nr. 3 van 
Frederic Chopin .
Op zaterdag 6 november (!) om 
15.00 uur speelt de Portugese 
meesterpianist Vasco Dantas samen 
met de eveneens Portugese celliste 
Isabel Vaz een concert dat geheel in 
het teken staat van hun liefde voor 
Portugese muziek. Op het 
programma werken van Eurico 
Carrapatoso, Luís de Freitas Branco 
en David de Sousa.
Zondag 7 november om 15.00 uur 
treden in ’t Mosterdzaadje op de 
�uitiste Dasha Beltiukova en de 
pianist Vital Stahievitch. Een 
gouden duo dat zowel het podium 
van het Concertgebouw in 
Amsterdam als wel dat in Minsk 
betrad. Op het programma staan 

Dvořák, Proko�ev (piano solo) en 
Franck.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord, 023-5378625, www.
mosterdzaadje.nl. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open, 
reserveren is niet meer nodig.
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten is wenselijk.

Mooie concerten in ‘t Mosterdzaadje

Isabel Vaz en Vasco Dantas.
Foto: aangeleverd

Dasha Beltiukova en Vital Stahievitch. 
Foto: Julia Koerdjukova



Allerzielen is de dag waarop in de rooms-
katholieke kerk alle gelovige zielen van gestor-
venen worden herdacht. 
Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 
november gevierd op de dag na Allerheiligen. 

Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd 
maar het meest in de traditioneel katholieke 
landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel 
Latijns-Amerika.

Rooms-katholiek feest
De rooms-katholieke kerk leert dat de zielen 
van de overleden gelovigen in meer of 
mindere mate zondig zijn. Ze bevinden zich 
in het vagevuur en wachten op hun loutering 
om voor God te kunnen verschijnen en in de 
hemel te worden opgenomen. 
Bemiddeling en voorbeden van de levende 
gelovigen kunnen helpen de schulden van de 
doden te verlichten en hun tijd in het vage-

vuur te verkorten. Met hun gebed kunnen de 
levenden eveneens a� aten verkrijgen voor hun 
eigen zonden.

De gebruiken die zich rond deze geloofsleer 
hebben ontwikkeld, zijn talrijk. Naast het 
bijwonen van missen, deelname aan proces-
sies, bidden en het branden van kaarsen 
behoren kerkhofbezoek en versiering van 
graven met (witte) bloemen tot de 
plechtigheden.
Bijna iedereen in België zet grote potten chry-
santen op de graven van familieleden. Het 
grijze kerkhof wordt een kleurige bloemenzee. 
In Midden en Zuid-Amerika wordt Allerzielen 
uitbundig gevierd. Hele families gaan naar het 
kerkhof met tassen vol eten en drinken. Ze 
versieren de graven met bloemen en slingers.

Muzikanten maken muziek, priesters houden 
preken. De hele dag is het een gezellige boel 
op de begraafplaats. Het feest sluit aan bij een 
oude traditie: je moet goed zorgen voor de 
geesten van de doden. Zo laat je zien dat die er 
nog gewoon bij horen. Misschien feesten ze 
zelfs wel mee.
In de protestantse kerk wordt Allerzielen niet 
gevierd, omdat ze de leer van het vagevuur 
ontkent. Het vagevuur zou je volgens de katho-
lieke leer kunnen omschrijven als het voorpor-
taal van de hemel, hier moeten de zielen 
afwachten of ze naar de hemel gaan of naar de 
hel. In het vagevuur zijn wel kwellingen maar 
niet zo heftig als in de hel want daar is de 
duivel de baas en je gaat naar de hel als je ziel 
niet meer te redden is om je toch wel heel erg 
slecht bent geweest op aarde.

EEN MOOI AFSCHEID...

EEN PERSOONLIJK &
LIEFDEVOL LAATSTE AFSCHEID OVER YVONNE

‘Na een carrière in het bedrijfsleven besloot ik mijn
creatieve en communicatieve talenten anders in te 
zetten. Mensen bijstaan in een emotionele periode 
blijft iedere keer bijzonder. Mijn rol is een uitvaart 
te organiseren die past bij de wensen van de over-
ledene en de nabestaanden. Dit vak gaat over zijn 
waar je nodig bent – op de achtergrond, maar wel 
regisserend – zodat alle betrokkenen het afscheid 
als waardevol ervaren.’

Yvonne Reichrath is gediplomeerd
uitvaartbegeleider en -verzorger.

WERKGEBIED
Mijn werkgebied omvat de gemeenten Bloemen-
daal, Velsen, Haarlem en Amsterdam. Voor uitvaar-
ten in Den Haag en omgeving werk ik samen met 
twee ervaren collega’s in de uitvaartbranche.

YVONNE REICHRATH
UITVAARTVERZORGER
Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl
� yvonnereichrath.nl

Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben ge-
werkt koos ik bewust voor een andere koers. Bij 
het verzorgen van uitvaarten kan ik mijn creativi-
teit en communicatieve talenten inzetten, terwijl 
ook mijn zakelijke achtergrond van pas komt.

Toen ik ernstig ziek werd maakte dat mij bewust van 
de kwetsbaarheid van het leven. Het bracht me tot de 
keuze voor een vak waarin ik me kan richten op de hu-
mane kant van het bestaan. Bij iedere uitvaart zet ik mij 
met hart en ziel in voor een liefdevol laatste afscheid.

Het inlevingsvermogen, gevoel voor decorum én de 
vaardigheid om on the spot te denken en handelen is 
essentieel bij een uitvaartbegeleiding. Omdat iedereen 
anders is, is elke uitvaart maatwerk. Ik vertaal de wen-
sen en houd daarbij rekening met ieders draagkracht. 

Wilt u meer informatie over wat een uitvaart inhoudt?
Heeft u specifi eke wensen die u wilt bespreken? Neem
gerust contact op voor een oriënterend gesprek, zon-
der enige verplichting.

“Elk afscheid is de geboorte 
van de herinnering”

WWW.YVONNEREICHRATH.NLDIRECT HULP NODIG? 06 5202 1776 

Dinsdag 2 november: 
Allerzielen



EEN MOOI AFSCHEID...

UITVAART AAN HET WATER

Villa Westend - Westlaan 41 - Velserbroek - 023 538 18 78 - info@villa-westend.nl

Afscheid nemen in een fijne omgeving
Bijzondere uitvaartlocatie aan het water

Condoleance & uitvaart op locatie
Voldoende gratis parkeergelegenheid

Gebruik van privé ruimte zonder tijdslimiet

HANNY DE BRUIJN
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

Warm & Betrokken

WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

06-38662153

info@hannydebruijnuitvaartverzorging.nl

dag en nacht bereikbaar

Groot Natuursteen B.V. 

Meer dan 100 jaar vakmanschap.

Voor al uw maatwerk in o.a. drempels | vensterbanken |  
aanrechtbladen | raamdorpels en buitendeurdorpels

Adres
Flevoland 18
1948 RH  Beverwijk

T: 0251 – 223138
info@groot-natuursteen.nl
www.groot-natuursteen.nl

Hanny de Bruijn 
uitvaartverzorgster

Even voorstellen

Vol liefde samen de uitvaart regelen
Haarlem - Ik ben iemand 
van echt. Echte mensen, 
authentieke mensen. Die 
zich niet beter voordoen 
dan ze zijn. Die niet de 
schijn ophouden. 
En daarom is mijn vak zo 
mooi! Want in de dagen 
tussen overlijden en uitvaart 
is iedereen op z’n ‘echtst’. 
Het is een verdrietige en 
daardoor gevoelige tijd. 
En gevoel kan je niet faken. 
Hierdoor heb ik snel door 

hoe iemand is. En hoe de 
verhoudingen binnen een 
familie liggen. 
Na een overlijden zijn de 
nabestaanden weer meer-
dere dagen intensief 
samen. En als de kinderen 
samen de uitvaart moeten 
regelen, komen aloude 
rollenverdelingen van 
vroeger weer bovendrijven. 
Er is er een met de grootste 
mond, een wat stillere. 
Een zakelijke en een wat 

emotionelere. Mijn taak is te 
zorgen dat iedereen aan z’n 
trekken komt en een goed 
gevoel over het afscheid 
heeft. Dus soms wordt er wat 
geschipperd en 
gediscussieerd. 
Maar wat het belangrijkst is: 
iedereen spreekt vol liefde 
over de overledene. 
En iedereen is toch vooral 
ook heel lief voor elkaar! Er 
wordt veel geduldiger naar 
elkaar geluisterd dan bij een 
doorsnee discussie tijdens 
het kerstdiner. De ‘snelle-
beslisser-zus’ die lief blijft luis-

Even voorstellen
Hanny de Bruijn 
uitvaartverzorgster
Regio - Mijn naam is Hanny 
de Bruijn en ben uitvaartver-
zorgster in Haarlem en 
omstreken en heb in mijn 
werk mijn roeping 
gevonden. Ik kan in dit werk 
mezelf zijn en dat betekent 
dat ik heel mijn ziel en zalig-
heid erin kwijt kan en 
mensen oprecht kan helpen 
in een zeer kwetsbare en 
verdrietige periode in hun 
leven. Dit helpen kan in 
kleine dingen zitten zoals 
een mooi gedicht bij de kist-
sluiting, wat extra aandacht  
en warmte geven waar 
nodig. Als nabestaanden 
met waardering praten over 
de uitvaart weet ik dat het 
goed is. Dat is niet in te 
studeren of te repeteren. 
Dan heb ik anderen de 
kracht gegeven die ze 
nodig hadden Daar waar 
de kracht wordt gevonden, 
geeft het de juiste energie 
om anderen verder te 
helpen en het rouwproces 

op gang te helpen. Ik geef 
de begeleiding die nodig is 
in een kwetsbare periode en 
ben uw steun en toeverlaat.
Hanny de Bruijn 
Uitvaartverzorging
06 38662153
www.hannydebruijnuitvaart-
verzorging.nl
info@hannydebruijnuitvaart-
verzorging.nl 

Weekend van de Begraafplaats 2021
Heemstede - Op vrijdag 28, 
zaterdag 29 en zondag 30 
mei wordt het Weekend van 
de Begraafplaats 
gehouden. Het thema dit 
jaar is: Begraafplaatsen: vol 
liefde. Tijdens het weekeinde 
organiseren begraaf-
plaatsen in heel Nederland 
diverse activiteiten. Begraaf-
plaatsbeheerders en vrijwil-
ligers staan klaar om bezoe-
kers gastvrij te ontvangen.

Vanwege de coronamaa-
tregelen zijn groepsrond-
leidingen op de begraaf-
plaats, uitvaartmarkten of 
een tentoonstelling niet 
mogelijk. Zelfstandig een 
wandeling maken kan ech-
ter wel. Bezoekers kunnen 
dan zelf ervaren welk mooi 
terrein er - met vakman-
schap, zorg en aandacht 

- beheerd wordt door me-
dewerkers en vrijwilligers. Als 
bezoeker kun je te allen tijde 
herdenken en gedenken; 
niet alleen de personen 
die daar begraven liggen, 
maar iedereen die wordt 
gemist.

Wandelen
Op begraafplaatsen vind je 
bijzondere graven, monu-
menten, bomen en andere 
bezienswaardigheden, die 
je als bezoeker doen besef-
fen dat je ook op andere 
momenten (dan tijdens 
een afscheid) welkom bent. 
Een wandeling over een 
begraafplaats, in plaats van 
te wandelen in een stads-
park, bos of weideveld, is de 
aandacht en tijd meer dan 
waard. 

Rouw in coronatijd
Gedurende het afgelopen 
jaar zijn de afscheidsmo-
menten niet altijd ‘normaal’ 
en zoals gewenst verlopen 
(denk aan minder genodig-
den, beperkt thuisbezoek, 
enzovoort), waardoor het 
rouwproces minder goed 
op gang kwam. Tijdens het 
Weekend van de Begraaf-

plaats kunnen mensen die 
daaraan behoefte hebben, 
de gelegenheid krijgen hier 
op eigen wijze alsnog vorm 
aan te geven. Immers, een 
ieder geeft een eigen in-
vulling aan wat liefde voor 
hem/haar betekent.

Informatie
Kijk op www.weekendvande-
begraafplaats.nl voor meer 
informatie.

teren als haar ‘twijfel-broer’ 
over iets kleins maar geen 
beslissing kan nemen.
In de heftige, emotionele 
week, zijn ze samen en 
regelen ze samen: vol 
liefde!

Bausch&Schultz uitvaarten
Klein Heiligland 74 rood
2011 EJ Haarlem
06 28 157 217
florien@bausch-schultz.nl
www.bausch-schultz.nl

EEN MOOI AFSCHEID...

Villa Westend is een bijzondere 
uitvaartlocatie. Van een volle-
dige dienst op locatie tot een 
condoleance na de uitvaart, wij 
ontzorgen u en denken graag 
met u mee. Steun geven en 
condoleren in een rustige 
mooie omgeving waar u zich 
niet opgejaagd voelt. Waar 
aandacht is voor elkaar maar 
ook veel aandacht besteed 
wordt aan drankjes en mooie 
hapjes. 

Uitvaart op locatie
In onze � jne ambiance is het 
mogelijk de gehele uitvaart-
dienst bij ons plaats te laten 
vinden. U krijgt de tijd en de 

ruimte om de plechtigheid op 
uw eigen manier in te vullen. 
Samen met de uitvaartleidsters 
en onze medewerkers dragen 
wij bij aan een waardig 
afscheid. 

Condoleance
Na de uitvaart is er vaak 
behoefte om samen te zijn met 
familie en vrienden. Wij 
ontvangen u in onze privé-
ruimte met prachtig uitzicht 
over de Westbroekplas en 
beschikking tot een privéterras 
aan het water. Onze zalen zijn 
geschikt voor bijeenkomsten 
van 10 tot 500 gasten.

Het restaurant van Villa 
Westend is dagelijks geopend 
voor ontbijt, lunch en diner en 
heeft voldoende beschikbaar-
heid voor een lunch of diner 
met de familie.

Villa Westend ligt centraal 
tussen Haarlem en Spaarndam, 
is eenvoudig bereikbaar en 
heeft 180 gratis parkeer-
plaatsen. Wij zijn gelegen op 
500m afstand van diverse 
uitvaartlocaties. Wilt u meer 
informatie over onze ruimtes 
voor condoleances of een 
uitvaart? Kijk dan op onze 
website www.villa-westend.nl 
of bel ons 023 538 18 78.  

Villa Westend – 
Bijzondere uitvaartlocatie



Gedenkavond 
  Westerveld

Dinsdag 
2 november 2021
18.00 - 20.00 uur
Iedereen is van harte welkom een kaarsje 
te branden ter nagedachtenis aan een
dierbare. Een sfeervol verlichte wandelroute 
leidt u door het monumentale gedenkpark 
langs gedichten en woorden van troost. 
Op verschillende plaatsen wordt live 
muziek verzorgd.

Wilt u tijdens de avond een gedichtje of 
tekst laten voordragen? Mail uw tekst van 
maximaal tien regels dan naar 
info@bc-westerveld.nl.

Het aantal parkeerplekken is beperkt, 
dus graag vragen we u om zoveel mogelijk 
met de fiets of het OV te komen. 

Ga voor meer informatie en de route naar
www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium Westerveld
Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis
0255 - 51 48 43
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl

Allerzielen is de dag waarop in de rooms-
katholieke kerk alle gelovige zielen van gestor-
venen worden herdacht. 
Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 
november gevierd op de dag na Allerheiligen. 

Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd 
maar het meest in de traditioneel katholieke 
landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel 
Latijns-Amerika.

Rooms-katholiek feest
De rooms-katholieke kerk leert dat de zielen 
van de overleden gelovigen in meer of 
mindere mate zondig zijn. Ze bevinden zich 
in het vagevuur en wachten op hun loutering 
om voor God te kunnen verschijnen en in de 
hemel te worden opgenomen. 
Bemiddeling en voorbeden van de levende 
gelovigen kunnen helpen de schulden van de 
doden te verlichten en hun tijd in het vage-

vuur te verkorten. Met hun gebed kunnen de 
levenden eveneens a� aten verkrijgen voor hun 
eigen zonden.

De gebruiken die zich rond deze geloofsleer 
hebben ontwikkeld, zijn talrijk. Naast het 
bijwonen van missen, deelname aan proces-
sies, bidden en het branden van kaarsen 
behoren kerkhofbezoek en versiering van 
graven met (witte) bloemen tot de 
plechtigheden.
Bijna iedereen in België zet grote potten chry-
santen op de graven van familieleden. Het 
grijze kerkhof wordt een kleurige bloemenzee. 
In Midden en Zuid-Amerika wordt Allerzielen 
uitbundig gevierd. Hele families gaan naar het 
kerkhof met tassen vol eten en drinken. Ze 
versieren de graven met bloemen en slingers.

Muzikanten maken muziek, priesters houden 
preken. De hele dag is het een gezellige boel 
op de begraafplaats. Het feest sluit aan bij een 
oude traditie: je moet goed zorgen voor de 
geesten van de doden. Zo laat je zien dat die er 
nog gewoon bij horen. Misschien feesten ze 
zelfs wel mee.
In de protestantse kerk wordt Allerzielen niet 
gevierd, omdat ze de leer van het vagevuur 
ontkent. Het vagevuur zou je volgens de katho-
lieke leer kunnen omschrijven als het voorpor-
taal van de hemel, hier moeten de zielen 
afwachten of ze naar de hemel gaan of naar de 
hel. In het vagevuur zijn wel kwellingen maar 
niet zo heftig als in de hel want daar is de 
duivel de baas en je gaat naar de hel als je ziel 
niet meer te redden is om je toch wel heel erg 
slecht bent geweest op aarde.

EEN MOOI AFSCHEID...

EEN PERSOONLIJK &
LIEFDEVOL LAATSTE AFSCHEID OVER YVONNE

‘Na een carrière in het bedrijfsleven besloot ik mijn
creatieve en communicatieve talenten anders in te 
zetten. Mensen bijstaan in een emotionele periode 
blijft iedere keer bijzonder. Mijn rol is een uitvaart 
te organiseren die past bij de wensen van de over-
ledene en de nabestaanden. Dit vak gaat over zijn 
waar je nodig bent – op de achtergrond, maar wel 
regisserend – zodat alle betrokkenen het afscheid 
als waardevol ervaren.’

Yvonne Reichrath is gediplomeerd
uitvaartbegeleider en -verzorger.

WERKGEBIED
Mijn werkgebied omvat de gemeenten Bloemen-
daal, Velsen, Haarlem en Amsterdam. Voor uitvaar-
ten in Den Haag en omgeving werk ik samen met 
twee ervaren collega’s in de uitvaartbranche.

YVONNE REICHRATH
UITVAARTVERZORGER
Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl
� yvonnereichrath.nl

Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben ge-
werkt koos ik bewust voor een andere koers. Bij 
het verzorgen van uitvaarten kan ik mijn creativi-
teit en communicatieve talenten inzetten, terwijl 
ook mijn zakelijke achtergrond van pas komt.

Toen ik ernstig ziek werd maakte dat mij bewust van 
de kwetsbaarheid van het leven. Het bracht me tot de 
keuze voor een vak waarin ik me kan richten op de hu-
mane kant van het bestaan. Bij iedere uitvaart zet ik mij 
met hart en ziel in voor een liefdevol laatste afscheid.

Het inlevingsvermogen, gevoel voor decorum én de 
vaardigheid om on the spot te denken en handelen is 
essentieel bij een uitvaartbegeleiding. Omdat iedereen 
anders is, is elke uitvaart maatwerk. Ik vertaal de wen-
sen en houd daarbij rekening met ieders draagkracht. 

Wilt u meer informatie over wat een uitvaart inhoudt?
Heeft u specifi eke wensen die u wilt bespreken? Neem
gerust contact op voor een oriënterend gesprek, zon-
der enige verplichting.

“Elk afscheid is de geboorte 
van de herinnering”

WWW.YVONNEREICHRATH.NLDIRECT HULP NODIG? 06 5202 1776 

Dinsdag 2 november: 
Allerzielen

 Op dinsdag 2 november organiseert Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld een gedenk-
avond. Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Westerveld 
de gelegenheid om gezamenlijk te herdenken 
en in het verlichte park een kaarsje op te 
steken. Ook is er een sfeervolle wandelroute 
met daarlangs troostrijke gedichten en wordt 
op verschillende plaatsen live muziek verzorgd. 

Iedereen is welkom. 

Gezamenlijk herdenken
,,In 2020 kon onze gedenkavond vanwege 
corona niet doorgaan”, vertelt Carla Bosua, 
directeur van Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld. ,,We zijn heel blij dat we, na zo’n 
heftige periode, weer samen kunnen 

gedenken. Want de saamhorigheid, maar ook 
de muziek, gedichten en het kaarslicht zorgen 
voor een bijzondere sfeer, vooral nu. Het bete-
kent veel voor mensen, de avond biedt troost, 
en wij zijn erg dankbaar het weer te kunnen 
organiseren”. 

Uw tekst laten voordragen

Wilt u tijdens de gedenkavond een gedichtje of 
tekst laten voordragen? Stuur uw tekst van 
maximaal tien regels dan naar info@bc-wester-
veld.nl.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk met de �ets 
of het openbaar vervoer te komen.

Gedenkavond Westerveld op dinsdag 2 november
Gezamenlijk herdenken biedt voor veel mensen troost. Foto: aangeleverd

EEN MOOI AFSCHEID...



EEN MOOI AFSCHEID...
Monument voor 

doodgeboren kinderen
‘Stille baby’s’ worden ze ge-
noemd, de kinderen die le-
venloos worden geboren.
Vroeger werd daar weinig 
aandacht aan geschonken. 
Men was ervan overtuigd dat 
zolang het kindje niet was 
geboren, er nog geen band 
bestond tussen ouder en 
kind. En vanuit deze gedach-
tegang kwam het voor dat het 
kindje meteen werd wegge-
haald, zonder dat de ouders 
het konden zien.  
Dat is gelukkig veranderd. 
Door medische ontwikkelin-
gen is er de mogelijkheid al 
vroeg contact te leggen met 
het kindje. Het hechtingspro-
ces komt hiermee vroeg op 
gang. 

Als het dan niet goed gaat be-
tekent dit een streep door alle 
toekomstverwachtingen. 
In eerste instantie is het goed 
hetzelfde te doen als bij een 
‘gewone geboorte’. Het kind-
je zelf wassen en aankleden 
maar ook het kindje een naam 
geven. Dat maakt het gemak-
kelijker om er later over te 
praten. Een aantal tastbare 
herinneringen bijvoorbeeld in 
de vorm van foto’s, een han-
dafdrukje of een haarlokje 
helpen hierbij. Het kindje kan 
mee naar huis, zodat in de ei-
gen omgeving afscheid kan 
worden genomen.
Familie, vrienden of buren 
kunnen op bezoek komen. 

Het geeft ze de gelegenheid 
om medeleven te tonen. Over-
wogen kan worden een kaart-
je te sturen of een advertentie 
te plaatsen. Het bespaart je in 
ieder geval de confrontaties 
met mensen die niets weten 
en goedbedoeld vragen: ‘Wat 
is het geworden?’

Op 4 november wordt op de 
gemeentelijke begraafplaats 
Duinhof in IJmuiden door 
Marianne Steijn, wethouder 
van de gemeente Velsen, 
het monument onthuld voor 
doodgeboren kinderen. Een 
plek waar ouders, familie en 
vrienden troost kunnen vin-
den. Het monument, een ont-
werp van Dominiek Steinme-
ijer, geeft erkenning aan alle 
kinderen die hier maar zo kort 
mochten zijn. Voor info: 0255-
523086.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

De Stichting Allerzielen 
Velsen Verlicht nodigt u 
graag  uit aanwezig te zijn bij 
de onthulling van het monu-
ment voor doodgeboren 
kinderen op donderdag 4 
november op begraafplaats 
Duinhof, Slingerduinlaan in 
IJmuiden.

In de afgelopen 10 jaar heeft 
de Stichting Allerzielenvie-
ringen georganiseerd op de 
Velsense gemeentelijke 
begraafplaatsen met als doel 
dierbare overledenen te 
herdenken en herinneringen te 
delen. De begraafplaats werd 
hiertoe ingericht met veel 

kunst, licht, klank en vuur. De 
waardering van de bezoekers 
was zeer groot. Het werd echter 
steeds moeizamer om 
voldoende vrijwilligers te 
werven en ook de steun van de 
gemeente Velsen nam af. 
Daarom was de Stichting 
genoodzaakt hiermee te 
stoppen.
Het batige saldo van de Stich-
ting wordt in het verlengde van 
de doelstelling van de Allerzie-
lenvieringen aangewend voor 
het realiseren van een monu-
ment voor doodgeboren 
kinderen. De behoefte hieraan 
is groot. Na maandenlange 
voorbereiding op een nieuwe 

toekomst met een kind, moet 
er het afscheid worden gere-
geld. Het monument biedt een 
herinneringsplek voor ontmoe-
ting en troost aan de ouders, 
familie en vrienden. Het monu-
ment geeft erkenning aan al 
die kinderen die hier maar kort 
mochten zijn.

Programma
15.30 uur: Ontvangst op de 
begraafplaats.
16.00 uur: Samen lopen naar 
het monument.
Onthulling door wethouder 
Marianne Steijn van de 
gemeente Velsen.
Voorlezen gedicht monument. 

Toelichting door Dominiek 
Steinmeijer, beeldend kunste-
naar en ontwerper monument.
Zang door Michaela Bijlsma en 
Lolita Hooglugt.
Uitnodiging voor hapje en 
drankje.

Aanmelden
Graag van tevoren aanmelden. 
Dit kan op info@aliceloeters.nl 
of 0255-523086

Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Alice Loeters, voor-
zitter bestuur Stichting Aller-
zielen Velsen Verlicht, via 
bovengenoemd mailadres of 
telefoonnummer.

Onthulling monument voor 
doodgeboren kinderen

www.desdunes.nl  |  brasseriedesdunes@vanescatering.nl  |  06 4493 7975
Begraafplaats Duinhof, Slingerduinlaan 6, 1971 JT IJmuiden

In het proces van het samenstellen van de 

afscheidsplechtigheid zullen wij er alles aan

doen mee te helpen aan een waardig, 

respectvol en stijlvol afscheid. Een afscheid dat 

past bij de overledene en aansluit bij de 

wens van de nabestaanden.

Begraafplaats Duinhof

• Kosteloos kennismakingsgesprek
• 24 uur per dag bereikbaar
• Velsen en omgeving
• Gratis online nabestaandenloket

Een waardevol afscheid ontstaat
door tijd en aandacht

Patty-Lou Leenheer | 06 86 88 99 18
www.get� denuitvaartzorg.nl

• Kosteloos kennismakingsgesprek
• 24 uur per dag bereikbaar
• Velsen en omgeving

Een waardevol afscheid ontstaat
door tijd en aandacht

Patty-Lou Leenheer | 06 86 88 99 18
www.get� denuitvaartzorg.nl

• Kosteloos kennismakingsgesprek
• 24 uur per dag bereikbaar
• Velsen en omgeving

Wij bieden u een  
uitvaart vanaf € 2.695,-
Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie en/of een duidelijk kosten-
overzicht op www.eekenuitvaart.nl of bel 0251-231262. 

Bekijk onze nieuwewebsite

Kijk voor meer informatie en/of een duidelijk kostenoverzicht op 
www.eekenuitvaart.nl of bel 0251-231262.

Wij bieden u een  uitvaart vanaf € 2.695,-
Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.

Wij bieden u een  
uitvaart vanaf € 2.695,-
Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie en/of een duidelijk kosten-
overzicht op www.eekenuitvaart.nl of bel 0251-231262. 

Bekijk onze nieuwewebsite



Een Bosgraf in de Kennemerduinen 
Voor begraven in de natuur… 
… biedt begraafplaats Duinhof de moge-
lijkheid om begraven te worden in een bos-
graf, een plekje voor 2 midden in de natuur. 
De huurperiode bedraagt 40 jaar met een 
opti e tot verlenging. Tevens bestaat de mo-
gelijkheid tot het bijplaatsen van een oplos-
bare urn (bv. van maismeel).  

Monument
Om deze plek zo natuurlijk mogelijk te hou-
den krijgt ieder graf een boomschijf met de 
naam van de overledene. De boomschijven 
zijn zo veel mogelijk identi ek om de unifor-
miteit in het bos te bewaren. U heeft  ook de 
mogelijkheid om zelf een kleine zwerfk ei te 
plaatsen. 

Beplanti ng 
Als beplanti ng op de graven kunt u  natuur-
lijke planten als bosvarens, vingerhoeds-
kruid, lelietjes van dalen, speenkruid of 
daslook planten.

Uitvaartplechti gheid
Als u in de sferen van de natuur wilt blijven, 
dan kunt u voor de plechti gheid ook gebruik 
maken van onze prachti ge buitenaula.  

Brasserie Des Dunes
Na de plechti gheid is het mogelijk om sa-
men te komen in Brasserie Des Dunes of op 
het sfeervolle terras. Voor meer informati e 
kunt u kijken op  www.desdunes.nl .  

Voor meer informati e en tarieven  
duinhof@velsen.nl  

Begra afplaatsen van de gemeente Velsen
De Biezen, Kweekerslaan 21, Sant-
poort-noord
Duinhof, Slingerduinlaan 4, IJmuiden  
Westerbegraafplaats, Havekade IJmuiden

De drie begraafplaatsen van de gemeente 
Velsen bieden de mogelijkheid tot begra-
ven, as verstrooiing of het (bij)plaatsen 
van een urn. Daarnaast bieden we de mo-
gelijkheid om een cremati eplechti gheid te 
verzorgen waarna de cremati e elders zal 
plaatsvinden. Ons gastvrije team staat voor 
u klaar om informati e te geven of met u te 
kijken naar de mogelijkheden en uw wen-
sen.

De Biezen

Duinhof

Westerbegraafplaats

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60
Bloemendaal
06.46223155
info@afscheidshuisbloemendaal.nl
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER
Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die 
nabestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van warmte zal geven. Niet iedereen vindt het pret-
tig om de overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. Het Afscheidshuis biedt hierin een 
oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabe-
staanden bij hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis stelt nabestaanden in de gele-
genheid op intieme, respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van 
te zijn dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om hiervoor een afspraak te maken.

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60
Bloemendaal
06.46223155
info@afscheidshuisbloemendaal.nl
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60
Bloemendaal
06.46223155
info@afscheidshuisbloemendaal.nl
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60
Bloemendaal
06.46223155
info@afscheidshuisbloemendaal.nl
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07

Bergweg 60 Bloemendaal, 06.46223155, info@afscheidshuisbloemendaal.nl
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

Bij het verlies van iemand die je heel nabij staat 
moet je voor het regelen van een passende 
uitvaart kunnen vertrouwen op de juiste 
mensen. Gelukkig hebben we in IJmuiden 
Monuta Jonker & Rengers. Gesteund door een 
landelijke organisatie, krijgen en nemen deze 
twee bijzondere mensen alle ruimte om zich te 
richten op een uitvaart die de overledene eer 
aandoet en de achterblijvers een mooie herin-
nering geeft. 
Astrid Rengers van Monuta IJmuiden legt uit: 
,,Dankzij Monuta kunnen wij ons per keer op 
één uitvaart richten. Wij nemen dus alle tijd 
om de nabestaanden professioneel maar ook 
betrokken te ondersteunen en te zorgen voor 
een perfect georganiseerde uitvaart in de stijl 
en volgens de wensen van de overledene en 
de nabestaanden.’’

,,Wij begrijpen goed dat er tijd nodig is om te 
rouwen, maar om goede beslissingen over de 
uitvaart te nemen is er ook tijd nodig’’, aldus 
Johan Jonker. ,,Daarom regelen we alles in 
stappen en komen wij bijna dagelijks langs 

voor verder overleg. Je kunt dit niet in een uur 
doen. Een overwogen beslissing is een goede 
beslissing. Kiezen voor een mooi afscheid is 
een intensieve weg die wij graag met onze 
klanten belopen.’’

Op het gebied van zo’n afscheid is tegen-
woordig heel veel mogelijk, ook daarin 
kunnen Johan of Astrid de achterblijvende 
familie bijstaan. ,,Vroeger was een afscheid 
heel traditioneel, meestal in de kerk waarbij 
alleen de priester of dominee sprak. Nu 
zoeken wij samen met de familie naar nieuwe 
symboliek, waarmee men als familie of nabe-
staanden zijn eigen karakter aan een uitvaart 
kan geven.’’

Helaas komt het tegenwoordig vaker voor dat 
iemand overlijdt en de achterblijvende familie 
met de  kosten van de uitvaart blijft zitten. 
Johan : ,,Om dat te voorkomen bieden wij een 
vrijblijvend gesprek aan voor mensen die 
tijdig en in alle openheid de diverse zaken 
over een uitvaart willen bespreken. Zo 
voorkom je veel extra verdriet en zorgen na 
een overlijden: regel het nu, voor later.’’

Monuta Jonker & Rengers,
telefoon 0255-729100 of 06-54630271.
Zie ook www.monutajonkerenrengers.nl.

Monuta Jonker & Rengers:
betrokken en professioneel

Samen
Herinneren.

Op 2 november organiseert Monuta ‘Samen Herinneren’. 
Meld u aan voor de online herdenking via
monuta.nl/samenherinneren.
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Santpoort-Zuid - Op dinsdagavond 
2 november houdt drs. Koen 
Petersen, amerikanist, een lezing 
over President Joe Biden, één jaar na 
de verkiezingen. Biden werd presi-
dent in een roerige tijd: de corona-
crisis moest worden bezworen, de 
economie uit de crisis gesleurd, 
emotionele discussies en geweldda-
dige betogingen tussen voor- en 
tegenstanders van Black Lives Matter 
moesten tot bedaren worden 
gebracht. En de wonden die waren 
geslagen met de bestorming van het 

Capitool twee weken voor Bidens 
inauguratie moesten worden 
geheeld. Gaat hem dat lukken? Deze 
avond kijken de aanwezigen terug 
op het eerste jaar van de president 
van de Verenigde Staten. 

De lezing begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in ’t Brederode 
Huys, Blekersveld 50, Santpoort-Zuid.  
Entree € 6,-. Tickets zijn verkrijgbaar 
aan de zaal of te reserveren via de 
website www.santpoortsbelang.nl.
Coronatoegangsbewijs is verplicht.

Lezing ‘President Joe Biden’ 
in ’t Brederode Huys

Strategisch 
investeringsprogramma
De nieuwe continugietmachine 
vormt het hart van het strategisch 
investeringsprogramma van Tata 
Steel in IJmuiden, met projecten over 
de hele productieketen, van de Staal-
fabriek tot de Warmbandwalserij, de 
Koudbandwalserijen, de Dompelver-
zinklijnen en de fabriek voor verpak-
kingsstaal. Deze projecten zorgen 
ervoor dat Tata Steel klaar is voor de 
toekomst door staal te maken dat 
voldoet aan de toekomstige eisen 

van klanten. Staal met een hoge 
toegevoegde waarde. Daarmee 
kunnen de wereldwijde klanten van 
Tata Steel Nederland het verschil 
maken in hun markten, ook op het 
gebied van duurzaamheid.

Wereldprimeur: temperatuur 
meten met glasvezel
Continugietmachine 23 is een hyper-
moderne installatie, met een geavan-
ceerde gietvorm, een koelsysteem 
dat scheurtjes in de plak voorkomt, 
temperatuurbeheersing, een opti-

male stroming dankzij een hightech 
systeem met 2.500 temperatuur-
meetpunten en een gecontroleerde 
stolling van de plakken. Het meten 
van de temperatuur in de continu-
gietmachine gebeurt met behulp 
van glasvezeltechniek. Dat is een 
wereldprimeur. Tevens wordt de 
conditie van alle onderdelen van de 
installatie met een systeem van 
sensoren continu in kaart gebracht, 
zodat er precies op het juiste 
moment onderhoud kan worden 
gepleegd. Geavanceerd onderhoud 
op maat, waardoor er minder onge-
plande stilstanden plaatsvinden en 
de Staalfabriek e�ciënter kan produ-
ceren. Tot voorkort had de Staalfa-
briek in IJmuiden twee continugiet-
machines. Nu kan Tata Steel voortdu-
rend op twee continugietmachines 
plakken produceren terwijl de 
andere in onderhoud staat.

Bouwproject van ongekend 
formaat
De derde continugietmachine is zo’n 
35 meter lang. Tussen de plek waar 
het vloeibaar staal in de installatie 
wordt gegoten en de plek waar de 
plak op maat wordt gesneden (een 
verdieping lager in de fabriek) zit een 
hoogteverschil van zo’n 12,5 meter. 
De plakken staal die een continugiet-
machine produceert zijn 8 tot 12 
meter lang en 22,5 cm dik. Om de 
nieuwe continugietmachine te 
bouwen is een bouwput gegraven 
van 40 meter breed, 195 meter lang 
en 14 meter diep. 
Voor de fundering is 12.000 m3 
beton gestort en zo’n 2 miljoen kilo 
staal gebruikt. Op de drukste 
momenten waren er 200 bouwers 
tegelijkertijd aan het werk. Voor de 
bouw is een complete werkplaats 
verhuisd, zijn bedrijfshallen verlengd 
en gebouwd en is in een draaiende 
Staalfabriek een dragende kolom 
verplaatst om ruimte te maken voor 
de nieuwe installatie. 

IJmuiden - Bij Tata Steel in IJmuiden is vorige week donderdag de nieuwe 
continu-gietmachine in de Staalfabriek o�cieel in gebruik genomen. De 
openingshandeling werd verricht door Arthur van Dijk, Commissaris van 
de Koning in Noord-Holland. Het is de grootste en belangrijkste investe-
ring in het productieproces van Tata Steel in IJmuiden tot nog toe in deze 
eeuw, ter waarde van 220 miljoen euro. Met de nieuwe installatie kan 
Tata Steel een nog breder palet geavanceerde staalsoorten produceren, 
waaronder zogenaamde ’advanced high strength steels’ en ’ultra high 
strength steels’, die supersterk, maar tegelijkertijd ook goed vervorm-
baar zijn. Daarmee kunnen klanten producten maken die bijdragen aan 
het verder verduurzamen van de maatschappij. Zo kunnen autofabri-
kanten met deze staalsoorten lichtere en dus zuinigere auto’s ontwerpen, 
die tegelijkertijd nóg veiliger zijn dan de huidige modellen. In een conti-
nugietmachine wordt vloeibaar staal uitgegoten tot plakken staal, die 
vervolgens in de Warmbandwalserij tot rollen staal worden uitgewalst. 
De bouw van de nieuwe continugietmachine is gestart in 2016.

Tata Steel neemt 
continugietmachine in gebruik

De plakken staal die een continugietmachine produceert zijn 8 tot 12 meter lang en 
22,5 cm dik. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, zijn in de 
nacht van vrijdag op zaterdag opgeroepen na een melding van een steek-
partij in IJmuiden. In een woning was er een con�ict ontstaan waarbij iemand 
gewond is geraakt. Gelukkig bleken de verwondingen mee te vallen. Een 
slachto�er kon ter plaatse worden nagekeken en lijkt niet te zijn gestoken. Wel 
is er een persoon aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Het 
traumateam bleek uiteindelijk niet nodig. Foto: Michel van Bergen

Man aangehouden na incident 
in woning Planetenweg

Velsen - Op 30 en 31 oktober wordt 
door het Velser operakoor Bel Canto 
de opera Turandot van componist 
Giacomo Puccini op de planken 
gezet. 

Vooraf aan de uitvoeringen zullen 
operagoeroe Huub van ’t Hek en 
operaregisseuse Xandra Mizée een 
voorbeschouwing geven van deze 
prachtige opera .Het verhaal wordt 
op een zeer begrijpelijke manier 
uitgelegd er toegelicht. De ervaring 

leert dat het daarna heel ontspannen 
luisteren en kijken is. 
De opera wordt in het Italiaans 
gezongen. Op een tekstbalk voor in 
de zaal staat de Nederlandse verta-
ling, dus voor iedereen goed te 
volgen. 

De voorbeschouwing op zaterdag 
door Van  ‘t Hek begint om 19.30 uur 
en zondag door Mizée om 13.15uur. 
De toegang is gratis. Meer informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Voorbeschouwing opera Turandot 
door Van ’t Hek en Mizée

Velsen-Noord - Het ZondagMiddag-
Podium brengt zondag 31 oktober 
een optreden van Paul Herber in 
Wijkcentrum De Stek, Heirweg 2a, 
Velsen-Noord. Deze Heemsteedse 
zanger stond in 2019 in de �nale van 
The Voice Senior.
Waar Paul Herber optreedt is het 
altijd vrolijk. Hij mixt alle genres als 
vanzelfsprekend door elkaar o.a. 

Evergreens, Nederlandse meezin-
gers, van We’ll meet again tot Living 
doll.
Paul weet wel hoe je een gezellig 
feestje moet bouwen.

Het optreden begint om 14.00 uur 
en vanaf 13.30 uur is de zaal open. 
Kaarten à 5,00 euro kunt u reser-
veren via 0255-510652 (De Brulboei).

Paul Herber tijdens het ZoMiPo 
in Wijkcentrum De Stek

De buit bestond vooral uit blikjes, 
hout en allerlei soorten plastic. 
,,Ongelofelijk dat er zoveel rommel 
ligt. Je ruimt toch gewoon je afval op 
na een dagje vissen?’’, vraagt Maikel 
van Breugel, adviseur sportvisserij bij 
Sportvisserij MidWest Nederland zich 
hardop af. Ondertussen groeit de 
hoop volle vuilniszakken gestaag. 

Maikel bedankt alle vrijwilligers voor 
het helpen en constateert tegelijker-
tijd dat de sportvisserij deze opruim-
acties al weer tien jaar organiseert. 
,,Een troosteloos jubileum en het is 
misschien nog wel troostelozer dat 
onze acties nog steeds keihard nodig 
zijn. Waar het de laatste jaren beter 
ging met steeds meer milieubewuste 

sportvissers langs het water en 
minder vuil, lijkt het juist nu weer toe 
te nemen. Door corona vissen er nu 
veel meer mensen en die laten ook 
meer rommel achter.’’
Met de Vang5-campagne roept 
Sportvisserij Nederland alle sportvis-
sers op om elke keer rond hun stek 
vijf stuks afval mee te nemen óf vijf 
minuten afval op te ruimen.  
Sportvisserij Nederland neemt het 
opruimen ook mee in al haar éigen 
activiteiten van viswedstrijden tot 
jeugdvisevenementen. 
Stichting Nederland Schoon, de 
belangrijkste partner van de Vang5-
campagne en faciliteert de toolkit 
met schoonmaakmaterialen die 
sportvissers kunnen bestellen via 
www.vang5.nl.  

De actie ‘Vang5’ is een samenwer-
kingsverband van de georganiseerde 
sportvisserij. Dat zijn de IJmuider 
Zuidpier Zeevis Vereniging (IJZVV), 
Sportvisserij Nederland en Sportvis-
serij MidWest Nederland, met mede-
werking van de gemeente Velsen.

Velsen - Op vrijdagavond 22 oktober hebben sportvissers onder het 
motto ‘Vang5’ het zwerfvuil langs het Noordzeekanaal opgeruimd. Gewa-
pend met vuilniszakken en vuilgrijpers is er door de sportvissers weer 
veel rotzooi langs het Noordzeekanaal opgeruimd.

Sportvissers vangen veel vuil 
langs het Noordzeekanaal

Vuilniszakken vol afval langs het Noordzeekanaal. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - OIG/IHD heeft tijdens de 
kinderboekenweek basisschool-
boeken geschonken aan basisschool 
het Kompas, locatie Oost in 
IJmuiden. 
Deze boeken zijn met enthousiasme 
aangenomen en hebben inmiddels 
een mooie plek in de onlangs 
vernieuwde schoolbibliotheek 
gevonden.
De leerlingen en leerkrachten van de 
IJmuidene basisschool waren erg blij 
met de geste van de Velsense 
stichting.
Foto: aangeleverd

OIG/IHD schenkt boeken aan Het Kompas

Door Arita Immerzeel

Driehuis - IJspaleis Driehuis beleefde 
zondag een bijzondere dag, omdat 
het om tien uur ‘s avonds haar 
deuren sloot. Het is gebruikelijk, dat 
het IJspaleis aan het eind van de 
herfstvakantie tot wintersluiting 
overgaat, maar voor eigenaar Rob 
Kok en zijn vrouw Daniëlle Veerman 

waren het zondag echt de laatste 
ijsjes, die ze over de toonbank in 
Driehuis lieten gaan. 
Het weer was mooi, de rijen voor de 
deur waren langer dan lang. Tijd om 
stil te staan bij alle emoties was er 
niet voor het team. 
Na sluitingstijd vierden Rob en Dani-
elle en hun voltallige enthousiaste 
team het slotakkoord, waar de gezel-

ligheid en saamhorigheid vanaf 
spatte. Een bonte avond als slagroom 
op de taart van 26 jaar werkplezier. 
Overigens wordt in februari 2022 de 
ijssalon door twee neven van Rob 
voortgezet. 
Volgens de receptuur van opa en 
oma Kok blijft een ambachtelijk ijsje 
in Driehuis dus een regionale 
attractie, is de verwachting. 

Bonte avond voor het team 
van IJspaleis Driehuis

Het volledige team van IJspaleis Driehuis. Foto: Arita Immerzeel

Schrijversbezoek van 
Tjerk Noordraven
Tjerk Noordraven (die schrijver met 
die vleerhond op z’n schouder) 
debuteerde in juni 2017 met Het 
nieuwe spookhuis (9+), het eerste 
boek uit de serie De engste serie ooit. 
Al na een week kreeg het boek een 
tweede druk. 
Inmiddels zijn er al 6 delen 
verschenen, waaronder ook een 
monster-encyclopedie. Ook de 
Monster Zoo serie (8+), Giel en de 
geesten (7+) en De Duisterzone (10+) 
zijn van zijn hand. 
Hij zal zaterdag voorlezen en 
vertellen over de griezelige werelden 
uit zijn boeken en heeft beloofd ook 
wat opgezette vleermuizen mee te 
nemen.

Nog veel meer te griezelen
Het feest in de Bibliotheek begint om 
10.30. Je kunt de mysterieuze 
pompoenman ontdekken en met 
hem op de foto. Je kunt een Dia De 
Los Muertos masker maken, op 
bezoek bij de waarzegster, je angst-
aanjagend laten schminken, of je 
zenuwen testen bij het griezelka-
binet Om 12.30 is het schrijversbe-
zoek en om 13:30 sluiten ze af met 
een prijsuitreiking voor het beste 
masker, de winnaar van het griezel-
kabinet en als je durft met een 
griezeltoetje.
Kortom spannende verhalen en grie-
zelige geintjes. Leuk als je verkleed 
komt! Alle activiteiten zijn gratis en 
er is geen inschrijving nodig. Wees 
wel op tijd voor het schrijversbezoek.

Griezelen in de Bibliotheek 
met Tjerk Noordraven
Velsen - De Bibliotheek viert zaterdag 30 oktober in IJmuiden een groots 
Halloweenfeest (7+) met de bekende schrijver van griezelige jeugdro-
mans Tjerk Noordraven. Al in de oudste sprookjes is een griezelig 
karakter een bijna standaard ingrediënt in een mooi verhaal. Maar ook in 
de huidige boeken voor de jeugd wordt er van klein naar groot heel wat 
afgegriezeld. Van het nog onlangs bekroonde prentenboek Max en de 
Maximonsters van Maurice Sendak, tot de wereldberoemde griezels van 
Roald Dahl.

De grappige en kleurrijke kunstui-
tingen van Corrine Oudenampsen, 
die tot en met 28 november in het 
museum exposeert met haar 
‘noordzeekunst’ zijn hierbij een 
prachtige inspiratiebron.
Zowel de kunstobjecten als ansicht-
kaarten van haar kunstwerken zijn 
in het museum te koop. Zeker de 
moeite waard om een keer langs te 
komen!
Kosten expositie: Entree museum 
via reserveren tijdslot. Kosten work-
shop: Entree museum via reser-
veren tijdslot en voor de workshop 
€ 3,50 bij de kassa. Aanmelden 
workshop graag via info@pieter-
vermeulen-museum.nl
Jutmateriaal, houtjes, netjes, touw 
en prulletjes zijn welkom! Dus 
neem ze gewoon mee om te 
gebruiken!

Driehuis - Jong en oud hebben zich in de herfstvakantie in het Pieter 
Vermeulen Museum in Driehuis heerlijk vermaakt met het maken van een 
creatie van jutmateriaal van het strand. Wegens succes wordt de work-
shop Noordzeekunst verlengd: Eeke woensdag in oktober en november. 
2021 tussen 14.00 en 16.00 uur kan voor € 3,50  een eigen kunstwerk 
gemaakt worden.

Workshop Noordzeekunst 
wegens succes verlengd

Iedere woensdagmiddag kan Noordzeekunst worden gemaakt in het Pieter 
Vermeulen Museum. Foto: aangeleverd

Rotaryclub IJmond is een actieve 
club van leden die tweewekelijks op 
woensdagavond bij elkaar komen in 
de Theeschenkerij van Velserbeek. 
Mannen en vrouwen uit Velsen en 
omgeving die op clubavonden elkaar 
inspireren, regelmatig ook externe 
sprekers uitnodigen, maar vooral …. 
de handen uit de mouwen steken 
met diverse maatschappelijke 
projecten. 

De kennis en expertise in de club 
vanuit verschillende achtergronden 
en netwerken, wordt gecombineerd 
en ingezet om goede doelen te 
ondersteunen. Lokaal, regionaal en 
zelfs internationaal. Vooral lokaal 
heeft Rotaryclub IJmond als service-
club behoorlijk aan de weg getim-
merd: Drie jaar geleden werd gestart 
met de jaarlijkse verkoop van Kerst-
bier ten behoeve van de Stichting 
Kind & Brandwond en nam de club 
tevens de jaarlijkse organisatie van 
de Avondvierdaagse op zich. Dit jaar 
werd gestart met de Hockey voor 

India Scholenhockeytoernooien 
waarbij kinderen in Velsen gaan 
hockeyen en geld wordt opgehaald 
voor leeftijdsgenootjes in India via 
de Bovelander Foundation van oud-
international Floris Jan Bovelander. 

Rotaryclub IJmond verwelkomt jaar-
lijks nieuwe leden en met de a.s. 
Open Avond opent de club weer 
haar deuren voor nieuwe mensen die 
eens kennis willen komen maken 
met onze club, onze leden, onze acti-
viteiten en natuurlijk onze maat-
schappelijke projecten. 

Ben jij die ondernemende vrouw of 
man die samen met anderen een 
stapje extra wil zetten voor een goed 
doel? Kom dan naar de Open Avond 
in hun prachtige ‘clubhuis’, De Thee-
schenkerij (Velserbeek 3) op woens-
dagavond 3 november van 20.00 tot 
22.00 uur. Je bent van harte welkom! 
Laat even weten dat je komt aan 
Marja Jochemus, mjochemus@
online.nl of 06 22993199. 

Open Avond Rotaryclub IJmond 
over Jeugd & Bewegen
Velsen - Woensdagavond 3 november zal het thema Jeugd & Bewegen 
centraal staan  op  de jaarlijkse Open Avond van de Rotaryclub IJmond 
waarop geïnteresseerden kennis kunnen maken met de club, haar leden 
en haar activiteiten. Dit thema sluit nauw aan op projecten die de club 
onlangs heeft opgepakt. Zo wordt sinds 2019 de jaarlijkse organisatie 
van de Avondvierdaagse verzorgd en is dit jaar het ‘Hockey voor India’ 
hockeytoernooi voor de basisscholen van start gegaan in Velsen.

Dit jaar werd gestart met de Hockey voor India Scholenhockeytoernooien waarbij 
kinderen in Velsen gaan hockeyen en geld wordt opgehaald voor leeftijdsgenootjes 
in India via de Bovelander Foundation. Foto: aangeleverd
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De lucht�etsers �etsen naar Glasgow 
waar van 31 oktober tot en met 12 
november COP26* plaatsvindt: de 26e 
Klimaattop die er op gericht is wereld-
wijde afspraken te maken en na te 
volgen over het terugdringen van 
klimaatverandering. Onderweg 
worden door de Lucht�etsers bood-
schappen meegenomen o.a. door een 
groot aantal scholieren meegegeven 
in de vomr van tekeningen.
Het collectief van �etsende activisten 
staat voor klimaatrechtvaardigheid, 

voor idealisme en durven dromen. 
Voor de weigering om het oneerlijke 
systeem waarin we leven te accep-
teren. In plaats van zich neer te leggen 
bij de status quo, stappen ze op de 
�ets! Want met lucht in de banden 
kom je overal, zo is de gedachte. 
Lucht�etsers bewegen zich door wind 
en regen, door stad en land en laten 
geen vervuilende voetafdruk achter, 
maar wel positiviteit en energie. Als 
Lucht�etsers demonstreren ze hoe een 
rechtvaardige en fossielvrije wereld 

eruit kan zien.
Met deze �etstocht dwars door het 
Schotse landschap hopen de Lucht�et-
sers de aandacht van de media te 
trekken. In Glasgow zullen ze zich 
aansluiten bij andere activisten van 
over de hele wereld om zo gezamenlijk 
de wereldleiders die daar bijeen zijn 
gekomen te doordringen van het 
belang van het nemen en navolgen 
van urgente maatregelen. De Lucht-
�etsers hebben o.a. in de klimaatzaak 
tegen Shell bewezen met hun �ets-
tocht media aandacht te trekken en zo 
hun steentje bij te dragen aan de 
versnelling van het proces. 
RIGO Ver�abriek is erg enthousiast de 
groep te kunnen ontvangen op hun 
tocht. Meer weten? Kijk op www.
delucht�etsers.nl.

Velsen - Zondag 31 oktober vertrekken De Lucht�etsers, een groep 
klimaat activisten, op hun tocht van Amsterdam via IJmuiden naar 
Glasgow. Voordat ze op de veerboot naar Newcastle stappen, stoppen ze 
nog bij RIGO Ver�abriek voor een vegan kop soep, een rondleiding en 
het ophalen van RIGO’s klimaatboodschap voor de klimaatconferentie: 
met krachtige mensen een �jne omgeving maken.

chtfietse s n den

IJmuiden - Op zaterdag 6 november 
organiseert het IVN Zuid-Kennemer-
land onder leiding van IVN-Natuur-
gidsen een leuke strandexcursie voor 
jong en oud op het strand van 
IJmuiden. Laat u eens verrassen door 
de dingen die langs de vloedlijn te 
vinden zijn! We gaan kijken langs de 
vloedlijn rond laagwater. Want dan 
vind je meer leuke en interessante 

vondsten op het strand!
 Er spoelen bij herfstachtig weer 
levende wormen, zoals goudkam-
metjes, aan en ook schelpdieren zijn 
te zien. Bijvoorbeeld de grote strand-
schelp en kokkels. En als er na een 
storm een tijdje een vrij krachtige 
oostenwind staat dan is het strand 
bijzonder rijk aan schelpen, slakken 
en soms de vaak minder populaire 

kwallen!Wie eens lekker wil 
uitwaaien en interessante dingen wil 
weten over het strand is van harte 
welkom. Voor de echte strandlief-
hebber, jong of oud, is het juist leuk 
om aan deze excursie mee te doen! 
Warme kleding en goed schoeisel 
aantrekken!

Dit is een excursie in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. 
Reserveren/aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl. Info via 
023-5411123. Locatie/vertrekpunt:  
IJmuiden, bij het eindpunt van bus 
382 achterin de jachthaven ; binnen 
één minuut sta je op het strand! 
Kosten: geen. Duur/tijdstip: 11.00-
12.30 uur.

st nde c s e n den

Langs de vloedlijn is altijd wel wat te vinden. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De uitdrukking is weliswaar ‘Zo trots als een pauw’, maar wie deze 
reiger langs de waterkant ziet staan, krijgt toch enigszins dezelfde indruk. Toch 
is die indruk in feite onterecht, want de reiger posteert zich op een plek langs 
de waterkant met slechts één doel: voedsel vinden. Wanneer een prooi in het 
vizier komt, schiet de vogel naar voren en wordt de prooi aan de snavel 
gespietst. Dat kan een vis zijn, maar ook kleine zoogdieren, am�bieën, 
reptielen en zelfs jonge vogels staan op het menu van de reiger. Fotograaf Frits 
Houtgraaf loopt vaak langs het kanaal en komt geregeld taferelen als dit tegen. 
Hij legt de natuur graag vast met zijn camera. ,,Een mooie hobby’’, vindt hij.

o t ots s een  e e

e e o e chtse pos t e 
n dh s oo  de nst

Het eerste weekeinde van november 
staat in Haarlem en omstreken bol 
van de (beeldende) kunst. Kunste-
naars uit de regio staan dan volop in 
de schijnwerpers en het thema van 
deze editie is ‘Verlichte verdwaling’. 
Doel van het jaarlijkse evenement is 
om de liefhebbers van kunst de kans 
te bieden nieuwe kunstwerken te 
ontdekken en de makers ervan meer 
bekendheid te geven. 
In het Raadhuis voor de Kunst sluit 
men hier naadloos op aan met een 
nieuwe overzichtsexpositie. De deel-
nemende kunstenaars zijn Marieke 

Adrichem, Jeroen E�ern, Haye 
Gemser, Bettine Heslinga,  Mariska 
Hofman, Marja ten Hoorn, Winnie 
Meier-Rob, Ernst Merhottein, Petra 
C.M. Meskers, Larissa Neslo, Mathilde 
Renes, Alex Reznikova, Dianne 
Robinson, Dakmar Scholten, Afke 
Spaargaren, Joop Stoop, Joop 
Vermey,  Annet van der Vlugt, Anna-
linda Wagenaar,  Sasja Wagenaar  en 
Henk Zwanenburg. 

De expositie is op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14.00 tot 17.00 uur te 
bekijken. De toegang is gratis.

Velsen - Onder de noemer ‘Verlichte verdwaling’ exposeren 21 kunste-
naars tezamen tot half november in het Raadhuis voor de Kunst aan de 
Torenstraat 7. Het gaat om kunstenaars die allen ook voor Kunstlijn 
Haarlem geballoteerd zijn en in het weekeinde van 6 en 7 november ook 
elders in de regio werk zullen exposeren.

Werk van Dianne Robinson en Annet vd Vlugt. Foto: aangeleverd

Velserbroek/Khartoem - Twee 
vrouwen uit Velserbroek verblijven 
momenteel in het Afrikaanse land 
Soedan, terwijl daar strake is van een 
militaire coup. Het gaat om Anne 
Dinkelman en Eline Rosenhart, twee 
medewerkers van de organisatie 
ZOA. Deze christelijke noodhulp- en 
wederopbouworganisatie zet zich in 

voor mensen in crisisgebieden. Het 
tweetal verblijft momenteel in de 
hoofdstad Khartoem. Daar is het al 
enkele dagen onrustig, nadat het 
leger in de nacht van zaterdag op 
zondag de macht greep. 
Bij protesten tegen die staatsgreep 
kwamen zeker zeven mensen om het 
leven en raakten naar schatting 

honderdveertig mensen gewond. De 
twee vrouwen uit Velserbroek 
verblijven op een vooralsnog veilige 
locatie, op geringe afstand van het 
vliegveld en van de Nederlandse 
ambassade. 
Nu terugkeren naar huis is geen 
optie, omdat het vliegveld van Khar-
toem gesloten is.

ee e se oe se o en 
st n h toe  Soed n

Beverwijk - Kickbokser Jos van 
Belzen uit IJmuiden heeft zaterdag-
avond de Nederlandse titel van 

vechtsportorganisatie Rings op zijn 
naam gezet.
In Sporthal Beverwijk betrad Van 

Belzen de ring van het gala waar hij 
ook als kind al in actie kwam. Dit keer 
was Mark Trijsburg uit Amstelveen 
zijn tegenstander. Het titelgevecht 
bestond uit vijf rondes en uiteindelijk 
wees de Jury Van Belzen als winnaar 
aan. Beverwijker Brian Douwes wist 
zijn partij tegen de uit Limburg 
afkomstige Perry Reichling niet te 
winnen. 
In de eerste ronde leek de Bever-
wijker de sterkste te zijn, maar in de 
twee daarop volgende rondes was 
Reichling dominanter. 
Er moest een vierde ronde aan te pas 
komen om een beslissing te forceren 
en die viel uiteindelijk voor Douwes 
ongunstig uit. Het was voor het eerst 
sinds jaren dat in Beverwijk een 
groot kickboksgala georganiseerd 
werd.

t on e t te  oo  e sense 
c o se  os n e en

Wijk aan Zee - Het was nog even span-
nend of wereldkampioen schaken 
Magnus Carlsen zou gaan deelnemen 
aan het Tata Chess Tournament in 
januari volgend jaar. De uit Noorwegen 
afkomstige schaker moet namelijk 
eerst van eind november tot half 
december zijn wereldtitel verdedigen. 
Inmiddels heeft Carlsen aan de toer-
nooidirectie laten weten dat hij van 
plan is om er in januari gewoon bij te 
zijn. Het Tata Chess Tournament in Wijk 

aan Zee beleeft dan de 84e editie. 
Vorig jaar konden door de coronabe-
perkingen geen amateurs aan het 
evenement deelnemen. Dat zal in 
januari wel weer mogelijk zijn, tenzij er 
tegen die tijd strengere beperkingen in 
ons land zouden gelden. De organi-
satie laat weten dat men de sfeer van 
voorheen weer in ere wil herstellen. 
Het evenement zal op details aange-
past worden als de regelgeving van dat 
moment daarvoor aanleiding geeft.

n s sen nee t dee  
n t  hess o n ent

Links Jos van Belzen, in het midden Brian Douwes. Foto: aangeleverd
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Velserbroek - Op 8 november vindt 
in De Hofstede aan de Aletta Jacobs-
straat 227 in Velserbroek de Alge-
mene Ledenvergadering plaats van 
de historische Kring Velsen. Vooraf-
gaand aan de Algemene Ledenver-
gadering vertelt Johan Graas, auteur 
van het boek ‘Ab Homburg, vergeten 
Soldaat van Oranje’, over het korte 
maar zeer intensieve leven van 
verzetsheld Ab Homburg, geboren in 
Velsen 1917 en verongelukt als jacht-
vlieger van het 322E Dutch Squadron 
bij Bornebroek in 1945. Een zeer inte-
ressante lezing van de schrijver van 
het boek over deze ‘vergeten Soldaat 
van Oranje’. Deze lezing begint om 

19.30 uur. Na de pauze, om 20.45 uur 
begint de Algemene Ledenvergade-
ring van de HKV, alleen leden hebben 
stemrecht. U kunt die avond voor 15 
euro lid worden.

Direct hierop aansluitend presentatie 
van Velisena 31-2021, de redactie 
vertelt wat u in dit ‘HKV-jaarboek’ 
kunt verwachten. De aanwezige 
leden krijgen na a�oop hun exem-
plaar mee naar huis.

Lezing en ALV Historische Kring Velsen

Bibliotheekcampagne 
Nederland Leest van start

De wandelaar – Adriaan van Dis
Een Nederlander in Parijs krijgt bij 
een brand een hond in zijn schoot 
geworpen. Een hond die een 
andere wereld voor hem opent: die 
van vluchtelingen, illegalen en 
zwervers. Het verandert Parijs, het 
verandert de man: hij wil helpen, 
goed doen. Maar alles wat hij doet 
pakt anders uit. 
Extra bijzonder aan de speciale 
Nederland Leest-editie van De 
wandelaar is het nawoord van 
schrijver en literatuurcriticus 
Margot Dijkgraaf. Tijdens een lite-
raire stadswandeling vertelt zij over 
de rol van Parijs in het leven en 
werk van Adriaan van Dis, hoe hij 
aan De wandelaar werkte en het 
andere Parijs ontdekte.

Nederland Leest Junior editie: 
Katvis – Tjibbe Veldkamp
De junior editie is gericht op 10-14 
jarige lezers. Het boek leest van het 
begin af aan als een trein. Maar 
vanaf het moment dat Ate aankomt 
in Brussel, neemt het verhaal je 
werkelijk mee op een wilde vlucht, 
waarbij continu onduidelijk is wie 
er nu te vertrouwen is en wie niet. 
Het is af en toe moeilijk te geloven 
hoe naïef Ate is, maar door de snel 
opeenvolgende gebeurtenissen 
heb je nauwelijks tijd om daar over 
na te denken. 
Ook de humoristische vertelwijze 
van Tjibbe Veldkamp zorgt ervoor 
dat het verhaal lekker wegleest. 
Wil je ook over de grens in je eigen 
woonplaats maar ben je nog geen 

lid van de Bibliotheek? Word dan 
deze maand lid en ontvang gelijk 
een boek cadeau! Kijk voor meer 
informatie over onze abonne-
menten op www.bibliotheekvelsen.
nl of kom langs in de Bibliotheek.

Velsen - In november gaat de grootste bibliotheekcampagne van Neder-
land van start: Nederland Leest, met dit keer aandacht voor het thema 
Over de grens met het geschenkboek De wandelaar van Adriaan van Dis. 
Deze bundel geeft Bibliotheek Velsen tijdens Nederland Leest cadeau 
aan al zijn leden. Daarnaast zullen er diverse activiteiten worden georga-
niseerd rondom het thema, zoals een kleurrijke kletskop wandeling op 
woensdag 24 november. Hiervoor aanmelden kan via de website of via 
de balie in de Bibliotheek.

Deze bundel geeft Bibliotheek Velsen 
tijdens Nederland Leest cadeau aan al 
zijn leden. Foto: aangeleverd

Auteur Johan Graas geeft een 
boeiende lezing over Ab Homburg. 
Foto: aangeleverd

PIEREWAAIEN
IJmuiden - Het meest rauwe uitje in Velsen, de 
Noord- of Zuidpier op. En af. Als visser, als wande-
laar, als fotograaf of als �etser. Als toerist of als 
inwoner van Velsen. Als vaste of toevallige bezoeker 
uit binnen- of buitenland. In deze rubriek in woord 
en beeld, wat een pierenwaaier bezighoudt en 
waarom hij of zij zich op die unieke plek in de 
Noordzee bevindt.

Door Arita Immerzeel

Op de Zuidpier was het zondag genieten voor jong en 
oud. Windstil en droog weer. Er werd volop gewandeld, 
met en zonder hond, met en zonder kinderen en er 
werd ge�etst, gevist en gevogeld. Bij het lichtbaken tref 
ik Jos en Sabine Witte. Jos (59) en Sabine (56) vertellen 
Tesselaars te zijn. Sabine werkt als verpleegkundige in 
een zorgcentrum op Texel en Jos runt er een camping. 
Zij zijn een lang weekend in Velsen om uit te waaien. 
Jos vertelt: ,,nadat het een aantal malen door corona is 
uitgesteld, wilden wij het nu zó graag een weekend 
weg. We tre�en het met het mooie weer. De omgeving 
van Velsen was ons tot nu toe onbekend. Haarlem 
kennen we iets beter. Wij hadden over IJmuiden het 
idee, dat het alleen maar Tata Steel geblazen was hier. 
En nu lopen wij hier zomaar een aantal kilometers de 
zee in!” 
Jos en Sabine kijken met belangstelling naar de 
enthousiaste vogelaars. Met verrekijkers en telelenzen 
raken die plots in vervoering. Jos vraagt aan één van 
hen, welke bijzondere vogel te zien is? De zwarte zee-

eend blijkt gearriveerd. De vogelaar licht aan Jos toe, 
dat deze eend van het noorden naar het zuiden trekt 
om te overwinteren en hier in IJmuiden even rust om te 
eten. Jos zoekt de eend op zijn telefoon op en merkt 
op, dat de dobberende eend inderdaad een zee-eend 
is en ook al zwart van kleur is. Sabine heeft meer inte-
resse voor de ruimte en vergezichten. ,,Is dat Zandvoort 
in de verte?” vraagt zij zich af. ,,En wat bijzonder, die 
schepen die zo dichtbij langsvaren! Ik weet niet wat ik 
zie”. Jos voelt zich ineens erg thuis in IJmuiden door de 
kleuren van het lichtbaken. ,,Ik zie ineens de kleuren 
van Texel! Groen en zwart, kijk maar! Groen en zwart is 
voor eeuwig opgesloten in ons hart!”, klinkt het als hij 
poseert voor de foto. Ondertussen ziet het stel nog een 
zwarte zee-eend voorbij dobberen. En een stern, een 
meeuw, een boot en in de lucht een vliegtuig. Altijd 
wat te zien, op de pier. 

,,Mooi!” vat Sabine hun pierewaaien samen.

Driehuis - De herfst laat weer mooie groei en bloei van paddenstoelen en 
herfstbloeiers zien. Zo is op de foto onder andere herfsttijloos te zien. 
Herfsttijloos draagt een lila bloem, die aan de crocus doet denken. De soort 
stamt uit West-Azië en het Middellandse Zeegebied, maar komt tegenwoordig 
in geheel Europa voor, met uitzondering van het noorden. De plant komt 
vooral voor in bossen, langs duinpaden en in vochtige weilanden, leert 
internet ons. En dus ook op onze begraafplaatsen, zoals op de foto te zien is 
op Begraafplaats Westerveld. Foto en tekst: Arita Immerzeel

Het is herfst in Velsen

HEEL VELSEN LEEST

De Kinderboekenweek ligt alweer achter ons. Wat was het leuk. Er zijn 
prachtige boeken bekroond met gouden penselen en het geweldige 
boek Gozert is bekroond met een gouden gri�el. 
Het is echt herfst momenteel. Vandaag genieten we allemaal van een 
heerlijk zonnetje en een paar dagen geleden liepen we tussen de regen-
druppels door buiten. 
Een mooiere periode om veel te lezen kan ik mij niet voorstellen. Heerlijk 
samen op de bank voorlezen uit prachtige prentenboeken. En ik heb 
weer een paar fantastische tips voor u.

Als eerste het boek Toen. Geschreven door Jihyun Kim en uitgegeven 
door Christofoor. Bij dit boek wordt uw fantasie behoorlijk op de proef 
gesteld. Dit boek bevat de meest prachtige zwart wit tekeningen, maar 
geen tekst. We volgen in dit verhaal een jongetje dat in de grote stad 
woont, maar voor een vakantie naar het platteland trekt. En daar ontdekt 
hij de wonderen der natuur. Heel mooi om te zien hoe een boek tot leven 
komt, zonder dat het begeleid wordt door tekst. Echt heel mooi. Vanaf 4 
jaar.

Ten tweede het prentenboek Vast. Geschreven door Oliver Je�ers, bekend 
van onder andere De krijtjes staken. Uitgegeven door uitgeverij de 
Fontein. In het boek het verhaal van Finn en zijn vlieger die vast komt te 
zitten in een boom. Maar ja, hoe krijg je die uit een boom? Finn gooit zijn 
schoen naar de vlieger, maar ook die komt vast te zitten in de boom. 
Het boek leest heel prettig, alsof het een soort melodie is. De tekeningen 
spreken voor zich en begeleiden de tekst. Het is een interactief boek 
doordat er regelmatig een vraag gesteld wordt aan de lezer. Kortom een 
heerlijk boek. Vanaf 4 jaar.

Als laatste deel ik graag het boek Lot en de draak met jullie. Geschreven 
door Monique van der Zanden en Sandra Klaassen. Uitgegeven door 
Christofoor. Een heel mooi prentenboek met een wat langer verhaal dan 
het vorige boek hierboven. Dit is echt een voorlees prentenboek. Het 
verhaal gaat over een dorpje waar Lot woont. Op een goede dag wordt 
het dorpje aangevallen door een draak. Gelukkig is Ridder Joris in de 
buurt, hij zal de draak wel verslaan. Maar wie zit daar verstopt achter zijn 
zadel? Lot heeft heel andere plannen. Het boek gaat over hoe je jouw 
wereld zou kunnen veranderen. Als je maar verder kijkt dan je neus lang 
is. Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

Veel leesplezier!

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te 
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand een column in deze krant.
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Regio - Het schaatsseizoen is weer 
begonnen en dat betekent: de ijzers 
uit het vet halen. Dat geldt ook voor 
schaatsliefhebbers met een beper-
king, want bij Stichting Aangepast 
Schaatsen Kennemerland (ASK) is 
iedereen welkom.

,,Soms duurt het wat langer, maar in 
principe kan iedereen leren 
schaatsen”, zegt Marjolein van der 
Beeke, al ruim 18 jaar trainer/coach 
bij Stichting ASK. ,,We zijn iedere 
zaterdagochtend in het schaatssei-
zoen te vinden op de ijsbaan van 
Haarlem. Hier mag je zijn wie je bent, 
doe je lekker actief en intussen leer je 
iets moeilijks - voor plezier, trots en 
zelfvertrouwen. Denk niet te snel dat 
het niet kan, want er blijkt altijd 
zoveel meer mogelijk dan je vooraf 
verwacht.” 

Zelfstandigheid
Erik-Jan (met klassiek autisme) is 
ruim 26 jaar lid bij ASK. Ooit 
begonnen met zijsteuntjes, staat hij 
inmiddels al jaren zeer stabiel op het 

ijs. ,,Je doet het helemaal zelf”, zegt 
hij breeduit lachend. ,,Ik schaats op 
eigen kracht, doe zelf boodschappen 
en �ets ook zelf naar de training. Mijn 
geheim? Denk in oplossingen, 
probeer alles en ga nooit, nooit 
achter de geraniums zitten.” Ook voor 
Lucas (‘ik heb downsyndroom én 
hele snelle benen’) is schaatsen zijn 
lust en zijn leven. ,,Het is met je 
vrienden geluksmomenten beleven”, 
zegt hij. ,,En zelfs toen mijn vader 
overleed, stond ik de volgende 
ochtend weer op de baan. Zodat hij 
van bovenaf met me mee kon 
genieten.” 

Bijzondere evenementen
Hoe belangrijk de zaterdag is, weet 
ook ASK-penningmeester Wim Hoog-
zaad. ,,De meesten zijn normaal niet 
uit bed te krijgen, maar op zaterdag 
staan ze er al om 7 uur naast. En 
soms worden zelfs in de zomer de 
schaatsen nog ondergebonden, 
gewoon even voor het gevoel. Alles 
mag en niets moet bij ASK. Wij 
zorgen voor schaatslessen, schaats-

kleding en meerdere leuke wedstrijd-
events met de clubs in Noord-
Holland. Ook zijn we al twee keer 
met een mooie ploeg naar de Weis-
sensee geweest!” 
Het allermooist zijn echter de Special 
Olympics, met in 2023 de World 
Winter Games in Kazan, Rusland. 
Vanuit ASK mogen Lucas, Sebastiaan, 
Yara en Rick mee met Special Olym-
pics Team NL. Yara: ,,Dat is ontzettend 
spannend, maar ook gaaf. En we zijn 
al op tv geweest, dus we moeten 
extra goed trainen.” ,,We gaan 
medailles halen hoor!”, roept Sebas-
tiaan. En Lucas bekent dat hij het 
allemaal eigenlijk ook een beetje 
voor zijn vader doet. ,,Want volgens 
mij zou hij best trots op me zijn, denk 
je niet?”

Heb je een lichamelijke of verstande-
lijke beperking en wil je een keer 
komen kijken? Neem dan contact op 
met Marjolein via 06-55517035 of 
aangepastschaatsen@gmail.com 
voor een paar proe�essen. Zij regelt 
toegang en, zo nodig, ook schaatsen.

Samen op de ijsbaan 
geluksmomenten beleven

Een feestje! Iedere zaterdagochtend weer. Foto: Vanessa van der Zalm, de Coalitie 

Velsen - Met ingang van 1 
november 2021 is het in de 
gemeente Velsen mogelijk om de 
verlenging van het rijbewijs online 
aan te vragen via de website van de 
RDW. Hierdoor wordt het mogelijk 
al na twee werkdagen het rijbewijs 
op te halen op het gemeentehuis. 
Online aanvragen is alleen mogelijk 
in het geval van verlengen van het 
rijbewijs of bij uitbreiding van 
categorieën. 
In alle andere gevallen, een omwis-
seling, een eerste afgifte en een 
vermissing van het rijbewijs zal de 
burger voor de aanvraag van het 
rijbewijs nog wel naar het gemeen-
tehuis moeten komen. Om het 

rijbewijs online te kunnen 
verlengen, is een pasfoto nodig die 
is gemaakt bij een door de RDW 
erkende fotograaf. Fotografen uit 
Velsen zijn benaderd om hieraan 
mee te doen. 
De aanvraag begint met het laten 
maken van een foto bij een foto-
graaf. De fotograaf verstuurt de 
foto digitaal naar de RDW. Daarna 
kan de burger met de DigiD-app 
met ID-check makkelijk en snel de 
aanvraag doorzetten via de website 
van de RDW. 

Het blijft overigens altijd mogelijk 
een aanvraag te doen bij de balie 
op het gemeentehuis. 

Online rijbewijs verlengen

Humanitas start project om 
jongeren uit de schulden te houden

Grip op je geldzaken
De vrijwilligers van Humanitas Get a 
Grip helpen jongeren met het inzich-
telijk maken van hun inkomsten, 
uitgaven en eventuele schulden. Ook 
helpen zij hen met het ordenen van 
hun �nanciële administratie en gaan 
zij samen met de jongeren op zoek 
naar oplossingen voor (dreigende) 
�nanciële problemen. Get a grip is 
mede mogelijk gemaakt door een 
donatie van Rabobank 
Haarlem-IJmond.

Samenwerken centraal 
Bij Get a Grip staat de samenwerking 
tussen de vrijwilliger en de jongere 
centraal. Uitgaande van de persoon-
lijke wensen van de jongere gaan de 
vrijwilligers online of face to face met 
hen aan de slag. Get a Grip heeft 
zowel jonge vrijwilligers die zich 
goed in de wereld van de jongere 
kunnen inleven als oudere vrijwilli-
gers die veel ervaring hebben met 
het op orde krijgen van een 
administratie. 

Deelnemers welkom!
Humanitas streeft ernaar dat alle 
jongeren in Nederland �nancieel 
zelfredzaam worden, zijn en blijven. 

Om dit te bereiken roept Humanitas 
jongeren graag op om zich voor Get 
a Grip aan te melden. 

Daarnaast nodigt Humanitas ook 
ouders, jeugdwerkers en andere 
zorgverleners van harte uit om 
jongeren te stimuleren aan Get a 
Grip deel te nemen. De deelname 
aan Get a Grip is gratis.  

Meer informatie over Get a Grip Kunt 
u  vinden op http://getagrip.huma-
nitas.nl en voor de aanmeldingsmo-
gelijkheden voor het programma 
kunt u contact opnemen met Pieter 
Menger 06-33342203 of getagrip.
zkl@humanitas.nl

Regio - Het betalen van je telefoonabonnement, het afsluiten van je zorg-
verzekering en het regelen van je studie�nanciering. Het zijn slechts 
enkele voorbeelden van geldzaken waar jongeren vanaf 16 jaar mee te 
maken krijgen. Niet iedere jongere is hier klaar voor. Vanaf deze maand 
biedt Humanitas Zuid-Kennemerland naast ondersteuning bij de �nan-
ciele administratie voor volwassenen nu ook ondersteuning aan 
jongeren om hen leren om te gaan met hun geldzaken. De Get a Grip-vrij-
willigers van Humanitas bieden deze jongeren �nanciële zelfredzaam-
heid en perspectief.

Regio - Ben je zwanger en wil je borst-
voeding gaan geven? Dan is de infor-
matiebijeenkomst die het Spaarne 
Gasthuis op dinsdag 9 november orga-
niseert een prima start! Je krijgt infor-
matie over hoe borstvoeding werkt, je 
leert hoe je kunt zien wanneer je baby 
honger heeft, hoe je je baby aanlegt 
en hoe je weet of je baby genoeg 
gedronken heeft. Ook bespreken ze 
wat je kunt doen als het geven van 
borstvoeding niet loopt zoals je had 
gehoopt. Ze geven veel praktische 
informatie en laten �lmpjes zien. Er is 
volop ruimte om vragen te stellen. Zo 
kun je een goede start maken met het 
voeden van je baby.

Vanwege de landelijke richtlijnen van 
het RIVM over het coronavirus lukt het 
niet om echt bij elkaar te komen. 
Daarom wil men je de bijeenkomst 

heel graag digitaal aanbieden. Dit doet 
men in samenwerking met JGZ Kenne-
merland via het programma Zoom. 
Hiervoor moet je je wel aanmelden.

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 9 november, 19.30 - 21.30 uur.

Aanmelden
Wil je de bijeenkomst bijwonen? 
Schrijf je dan in via het formulier op de 
website www.spaarnegasthuis.nl
Een aantal dagen voor de bijeenkomst 
krijg je s een mail met daarin de gege-
vens over het inloggen en deelnemen 
via Zoom.

Vragen
Bel de afdeling patiëntenvoorlichting 
op telefoonnummer (023) 224 2060 of 
stuur een mail naar patientenvoorlich-
ting@spaarnegasthuis.nl.

Informatiebijeenkomst 
over borstvoeding

Regio - ‘Hoewel het menselijk 
vernuft verschillende uitvindingen 
kan doen, zal het nooit een uitvin-
ding kunnen ontwerpen die mooier, 
eenvoudiger, directer is dan de 
Natuur doet; omdat in haar uitvin-
dingen niets ontbreekt en niets over-
bodig is.’ – schreef de meest geniale 
uitvinder, onderzoeker en kunstenaar 
aller tijden Leonardo da Vinci al in 
het jaar 1508. Da Vinci was een van 
de eersten die zich afvroeg waarom 
de lucht blauw is, hoe vogels toch 
kunnen vliegen en hoe water zich 
gedraagt. Hij onderzocht het verschil 
tussen water en lucht door bewe-
gingen van vogels te vergelijken met 
die van vissen.
Biomimicry is de wetenschap die de 
natuur bestudeert, deze als inspiratie 
gebruikt en navolgt, om vraag-
stukken in de maatschappij op te 

lossen. Wat als een zonnepaneel 
dezelfde eigenschappen zou kunnen 
hebben als een blad aan een boom?

De nieuwe tijdelijke tentoonstelling 
‘Spechten op de �ets’ in Bezoekers-
centrum De Kennemerduinen is een 
ervaring in de wondere wereld van 
Biomimicry. De zwemvinnen van een 
walvis brengen de inspiratie voor 
rotorbladen van een windmolen. En 
de snavel van een ijsvogel blijkt de 
oplossing voor het ontwerp van een 
hogesnelheidstrein in Japan. In de 
tentoonstelling zijn nog veel meer 
onverwacht slimme uitvindingen te 
ontdekken, geïnspireerd op de 
natuur.
De tentoonstelling is te zien vanaf 
zaterdag 16 oktober in Bezoekers-
centrum De Kennemerduinen in 
Overveen.

Nieuwe tentoonstelling 
‘Spechten op de fiets’

De aankondiging van de nieuwe tentoonstelling. Poster: aangeleverd
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De Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) is het samenwerkingsverband 
van de provincies Noord-Holland en 
Flevoland, 32 gemeenten en de 
Vervoerregio Amsterdam. Tijdens de 
MRA Duurzaamheid Top 2021 op 
vrijdag 15 oktober, in het hart van de 
Week van de Duurzaamheid, stonden 
de Green Deal Houtbouw, de Green 
Deal Textiel en de Green Deal Fiets 
op de agenda. De bestuurders 
spraken zich nadrukkelijk uit voor het 
volgen van een groene koers. 

Voor elk van deze Green Deals wordt 
een ‘coalition of the willing’ gevormd. 
Deze commiteert zich om samen met 
bedrijven en andere stakeholders op 
de drie fronten aan de slag te gaan.

Green Deal Textiel
De Green Deal Textiel gaat helpen 
om een duurzame verwerking van 
ingezameld textiel in MRA-verband 
verder vorm te geven. In Velsen 
wordt jaarlijks al zo’n 7 kg textiel per 
inwoner ingezameld. Een andere 
afspraak uit de Green Deal Textiel 
richt zich op het stimuleren van de 
circulaire inkoop van bedrijfskleding. 
Gezien de slagkracht van alle MRA-
deelnemers kan hier een impuls voor 
het hele land van uitgaan.  

Green Deal Fiets
De MRA wil zich verder ontwikkelen 

tot een �etsmetropool. De bestuur-
ders willen fors investeren in het 
stimuleren van het �etsgebruik. Niet 
alleen moet de regio
worden verrijkt met een netwerk van 
�etsservicepunten, ook moet het 
stimuleren van duurzaam woon-
werkverkeer via de �ets een veel 
nadrukkelijker plaats krijgen in de 
arbeidsvoorwaarden van grote 
bedrijven en instellingen binnen de 
MRA. Velsen is hier al volop mee 
bezig. Binnen het programma 
IJmond Bereikbaar werken de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen, Omgevingsdienst IJmond en 
het bedrijfsleven samen aan slimme 
en duurzame mobiliteit. Zo stimu-
leert IJmond bereikbaar via werkge-
vers om medewerkers minder, buiten 
de spits en met schoner vervoer te 
laten reizen.

Green Deal Houtbouw
In het oog springt het voornemen 
om vanaf 2025 alle nieuwbouw in de 
MRA voor minimaal 20% met hout en 
biobased materialen uit te voeren. 
Grootschalige toepassing bevindt 
zich in een pioniersfase. Velsen volgt 
de ontwikkelingen en sluit mogelijk 
later alsnog aan bij deze Greendeal.

Andere afspraken
Behalve via de Green Deals is ook 
langs andere wegen het kompas op 

duurzaam gericht. Zo moet de 
afspraak over plastic er ook voor 
Velsen op termijn toe leiden dat er 
een verbod komt op wegwerpplastic 
in winkels en evenementen. Herge-
bruik van plastic krijgt een impuls 
door te kiezen voor straatmeubilair 
dat is gemaakt van gerecycled 
plastic.

Tot slot hebben de bestuurders een 
in 2018 gemaakte afspraak herbeves-
tigd om binnen de eigen provincies 
en gemeenten over te stappen op 
duurzaam inkopen. Voor Velsen is dit 
een bevestiging van wat de 
gemeente al doet. Zo zijn de ko�e-
bekers gemaakt van het oud papier 
dat de gemeente inlevert, staan er 
refurbished ko�emachines in het 
gemeentehuis en koopt de 
gemeente alleen nog circulair 
meubilair. 
Ook kijkt Velsen welke elektrische 
voertuigen geschikt zijn voor het 
werk in de gemeente.

Sebastian Dinjens, wethouder 
klimaat en duurzaamheid van 
gemeente Velsen, staat vierkant 
achter de nieuwe duurzame weg die 
de metropoolregio nu inslaat. “Ook in 
Velsen hebben we grote duurzaam-
heidsambities. We zijn op weg naar 
een groen en duurzaam Velsen, 
waarbij ondernemen en vergroenen 
elkaar niet in de weg staan, maar 
juist versterken. Door samen te 
werken met andere gemeenten en 
partijen binnen de MRA kunnen we 
sneller en slimmer verduurzamen, en 
toewerken naar een circulaire 
economie.”

Regio - De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam 
hebben concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. 
Gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van 
ons land willen met deze afspraken een impuls geven aan een duurzaam 
herstel uit de coronacrisis. Gemeente Velsen ondertekende vier van de 
vijf afspraken.

COLUMN FRITS RIJPERMAN

Ik staar naar buiten. Het stormt, het miezert en het is 
koud. De herfstblues is begonnen. Ik denk even aan 
Anton. Zo noem ik ‘m. Ik verlang terug naar die laatste 
zomerse dag in september. Het is dan loom druk bij de 
strandopgang bij Seaport Marina. Ik loop naar boven 
richting strand en zie hem bovenaan zitten op een 
krukje, de oude man met zijn blok�uitje. Een jongen 
van een jaar of tien rent me tegemoet met zijn handen 
voor de oren. “Hellup, dit klinkt nog erger dan het bran-
dalarm op school.” Ik loop de monotone pieptonen van 
het ge�uit van de man tegemoet. Nu ik dichterbij kom 
hoor ik: ‘Piep-piep-piep-piep.’ Is dit nog muziek? Het is 
maar hoe je het de�nieert. Alle geluid kan muziek 
scheppen, volgens John Cage, de componist die zelfs 
een heel muziekstuk componeerde met alleen een paar 
minuten stilte. Hier aan het strand hoor ik zuivere 
noten in een ritmische en hypnotiserende cadans. 
Minimal music pur sang.  

Op mijn hurken zittend kijk ik de man aan. Hij lijkt een 
beetje op een verzorgde uitgave van het type Anton 
Heyboer, een overleden bebaarde en wat slonzig 
uitziende kunstenaar. Mijn Anton heeft best een 
gezond kleurtje. “Goedemiddag, ik ben Frits en ik zie u, 
als ik naar het strand ga, altijd zitten. Ik ben net als u 
ook muzikant en heb wat voor u gekocht.” Zijn heldere 
blik verbaast me en heb meteen zijn aandacht. Ik vraag 
naar zijn naam en hij zegt voor mij iets onverstaanbaars 
in een vreemde taal. Ik laat hem het maar niet herhalen, 
en ga verder. “Mag ik u wat geven? Kijk dit is een kazoo 
en daar kan je op blazen door te neuriën, mag ik even 
met u meedoen en samen piep-piep doen?” De man 
vindt het een goed idee en ik haal één van de twee 
kazoos, die ik speciaal voor hem gekocht heb uit de 

verpakking en begin te toeteren. “Wilt u mee�uiten?”
Ik vind ‘t tof dat hij zijn blok�uitje aan de mond zet en 
met me mee gaat piepen. Enthousiast pak ik zijn noot 
over. Ik denk de hoge C, en doe met hem mee. Hij vindt 
het écht leuk, stel ik tevreden vast. Maar ik word helaas 
wat overmoedig door eventjes de leermeester uit te 
hangen en probeer wat te freestylen op de kazoo.  
‘Anton’ stopt meteen. 

“Ik heb er ook één voor u gekocht, niet duur hoor”, zeg 
ik en wil zijn kazoo voor hem uit de verpakking halen, 
maar dan reageert hij met een bezwerend handgebaar: 
laat maar, niet doen, en wijst naar een plastic bakje 
waarin zo’n 20 euro aan losse munten ligt. Ik leg de 
kazoo erbij en wens hem veel plezier met het oefenen. 
Langs de branding loop ik te genieten van deze prach-
tige dag en zelfvoldaan denk ik een leuk moment 
gegeven te hebben aan iemand die dat nodig heeft. 
Zou hij mijn kazoo gaan uitproberen en volgende 
zomer af en toe een ander geluid maken?
Op de terugweg neem ik de andere strandopgang 
terug en laat ‘Anton’ in de verte zitten. Er staan een paar 
mensen bij hem, misschien geven ze hem ook even wat 
aandacht. Met de zachte laatste zomerbries vervliegt, 
voor mij nauwelijks hoorbaar, zijn gepiep. 
Bij de zuidelijkste strandopgang richting de jachthaven 
staat een ander monument, dat van troubadour en 
IJmuidenaar Cornelis Vreeswijk. Hij hield enorm van 
bier. Mijn Anton ook schat ik zo in. Grote kans dat hij 
mijn kazoo al heeft ingeruild voor een blikje bier. Ik 
vind het allemaal prima. Op deze laatste mooie 
zomerdag.

Frits Rijperman (e-mail frits.rijperman@xs4all.nl )

IJmuidenaar Frits Rijperman gaat op zoek naar plekken in IJmuiden waar muziek in zit. Deze keer het strand.

Gepiep bij Seaport Marina

Metropoolregio Amsterdam 
kiest voor groene koers

Santpoort-Noord  - De bovenste 
verdieping van het huis in de Molen-
staat is al 50 jaar het atelier van Joop 
Vermeij (1941).
In 1994 liet hij tijdens de Haarlemse 
Kunstlijn voor het eerst deze werk-
ruimte zien; nu weer na 27 jaar. Jaar-
lijks deed hij mee met de Kunstlijn op 
meerdere locaties  in Haarlem, Sant-
poort en Velsen en was hij betrokken 
bij het inrichten van exposities, o.a. in 
Bloemendaal en de Dorpskerk in 
Santpoort.
Nu kan men weer eens komen kijken 
naar zijn werkruimte en het fraaie 
uitzicht op de molen de Zandhaas. 
Met reden, want door de coronapan-
demie was hij meer en langer in zijn 
atelier aan het werk.
Geen landschappen meer uit Italië of 
Frankrijk , maar beelden uit de 
directe omgeving dienden als inspi-

ratie.  Te zien aan de verrassende stil-
levens die gemaakt zijn in de laatste  
anderhalf jaar. In de korte vakanties 
in eigen land ontstonden landschap 
paneeltjes van de Oude en Gelderse 
IJssel, Zeeland en Friesland.
Op de trap naar het zolderatelier 
hangt en verzameling van een 
dertigtal houtsneden die hij in de 
loop der jaren maakte. Bij de laatste 
Kunstlijn in 2019 liet hij driedimensi-
onale houten beelden zien. De 
Molenkijkers staan al 30 jaar in de 
achtertuin en zijn bekend in 
Santpoort.

Wie (coronavrij) de lucht van lijnolie 
en terpentijn wil opsnuiven en de 
resultaten hiervan wil zien is welkom 
in de Molenstaat nr. 9, Santpoort-N. 
op zaterdag  6 en zondag 7 
november van 11.00 tot 17.00 uur.

Open atelier Joop Vermeij
Het atelier op de Molenstraat nummer 9. Foto: aangeleerd

Santpoort-Noord - Cultuur in de 
Dorpskerk organiseert als deel-
nemer van de Kunstlijn Haarlem 
een expositie in de Dorpskerk 
van Santpoort Noord met als 
thema: ‘Natuur in Beeld’. 

Natuur zoals door de mens waarge-
nomen en ervaren. Verbonden met 
schoonheid en zingeving. Levende 
en niet-levende natuur, planten, 
dieren, mensen, het heelal, het 
buitenaardse, de materie en 
energie waar alles uit bestaat en de 
relaties hiertussen.

Hoewel de mens tot de natuur 
behoort wordt natuur gezien als 
iets waar de mens niet of nauwe-
lijks waarneembaar is. Wij 
beschouwen ons toeschouwer van 
de natuur.

Tijdens de Kunstlijn laten Haije 
Gemser, Larissa Neslo, Walter in ’t 
Velt, Mathilde Loerts en Peter van 
Borssum Waalkes de natuur in al 
zijn schoonheid, en in verschillende 
vormen en materialen zien. De 
tentoonstelling is samengesteld 
door curatoren Liesbeth Heerink en 
Joop Vermeij.

In de Dorpskerk Santpoort-Noord, 
Burgemeester Enschedélaan 65, 
openingstijden zaterdag 6 
november van 11.00 tot 17.00 uur 
en zondag 7 november van 12.00 
tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Natur in beeld in de Dorpskerk

Mathilde Loerts

Haije Gemser








